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Granskningsrapport ”Grundläggande granskning 2020”
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att
genomföra en grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och god revisionssed.
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder
här rapporten till kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden för behandling i enlighet
med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar. Revisionens
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt att kommunstyrelsen, och
myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar avseende uppföljning och
rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens och sociala
myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Vad gäller
kommunfullmäktiges beredningar är den sammanfattande bedömningen att beredningarna inte
till fullo har arbetat med sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer:
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
 Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden
 Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer
 Säkerställa att styrelsens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning och
ledning
Sociala myndighetsnämnden rekommenderas att:
 Säkerställa att nämndens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning och
ledning
Kommunfullmäktiges beredningar rekommenderas att:
 Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperioden i enlighet med
beredningarnas arbetsordning
Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som
kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden samt kommunfullmäktiges beredningar planerar
att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som uppmärksammats ovan.
Kungälv den 6 april 2021
För Kommunrevisionen
Göran Johansson
Ordförande
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en
grundläggande granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, myndighetsnämnder,
valnämnden och beredningar och har genomförts genom dokumentstudier och dialoger. Enligt
God revisionssed ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag för att
bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll. Utifrån kraven i kommunallagen och kommunens styrmodell har vi tagit fram revisionskriterier som styrelse, nämnder
och beredningar ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt.
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar avseende
uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens
och sociala myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.
Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är vår sammanfattande bedömning att
beredningarna inte till fullo har arbetat med sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut. Granskningen visar att beredningarna inte har presenterat någon verksamhetsplan för
kommunfullmäktige eller under året delgett kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper utifrån
verksamhetsplanen. Granskningen visar även att beredningen för samhälle och utveckling
samt beredningen för bildning och lärande inte har färdigställt uppdragen i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
I granskningen har förbättringsområden identifierats.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:


Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden



Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer.



Säkerställa att styrelsens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning
och ledning

Vi rekommenderar sociala myndighetsnämnden att:


Säkerställa att nämndens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning
och ledning.

Vi rekommenderar kommunfullmäktiges beredningar att:


Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperioden i
enlighet med beredningarnas arbetsordning.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God
revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6
kap. 6 §. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Bakgrund till granskningen samt metod beskrivs i bilaga 1. Källförteckning återfinns i bilaga 2.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God
revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:
Har kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt?
 Har kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och valnämnden säkerställt en tillräcklig
uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med krav i kommunens styrmodell.
 Har kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna och valnämnden säkerställt en tillräcklig
intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kommunala anvisningar.
 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut?


1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de huvudsakliga
revisionskriterierna av:







Kommunallagens 6 kap. 1 § om kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet
Kommunallagens 6 kap. 6 § om nämnders ansvar att verksamheten bedrivs i enlighet
med föreskrifter, fullmäktiges mål och riktlinjer samt med tillräcklig intern kontroll
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget 2020
Modell för styrningen i Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka
Riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun
Reglemente för intern kontroll

Granskningens revisionskriterier beskrivs ytterligare i bilaga 3.

Kommunrevisionen har under 2020 genomfört flera revisionsinsatser inom redovisnings- och
verksamhetsrevision som också ligger till grund för ansvarsprövningen.
1
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1.3.1. Granskningens utgångspunkter
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter för bedömning. Våra bedömningar och
nedan ramverk utgår från krav på kommunstyrelse, nämnder och beredningar i kommunens
styrmodell och riktlinjer samt i kommunallagen. Ramverket bygger på Kungälvs kommuns
riktlinjer för ledning och styrning, policyn från demokrati till effekt och tillbaka samt budgetprocess 2019-2022. Vidare bygger ramverket på reglemente och riktlinjer för intern kontroll,
reglemente för kommunstyrelsen samt arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar.
Ramverket beskriver hur styrelse, nämnder och beredningar enligt fullmäktige ska arbeta med
styrning, uppföljning och intern kontroll. Kriterier som enbart omfattar kommunstyrelsen
markeras med (KS). Ramverket är utgångspunkt för de avvikelser som lyfts fram i kapitel 2-7.
A. Verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
Styrelse/nämnder har:
A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer (KS)
A2. Uppfyllt fullmäktiges mål
B. Uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi i enlighet med styrmodell.
Styrelse/nämnder har:
B1. Följt upp nämndens tilldelade budget tertialvis under året2
B2. Följt upp kommunens ekonomi månadsvis under året (KS)
B3. Följt upp nämndens verksamhet löpande under året3
B4. Följt upp nämndens måluppfyllelse i delårsbokslut om tillämpligt, samt i årsbokslut
B5. Analyserat samt vidtagit åtgärder för budget i balans och god måluppfyllelse
B6. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag, stiftelser och förbund genom uppföljning av verksamhet i bolag och stiftelser, årlig prövning av verksamhet i bolagen
samt dialog med bolag och stiftelser4 (KS)
C. Arbete med intern kontroll i enlighet med reglemente. Styrelse/nämnder har:
C1. Genomfört en riskanalys
C2. Fastställt en intern kontrollplan i enlighet med reglemente och riktlinjer
C3. Följt upp intern kontrollplan
C4. Informerat sig om hur interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen (KS)
C5. Utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS)
D. Beredningar har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Beredningarna har:
D1. Arbetat strukturerat med och slutfört sitt uppdrag i enlighet med fullmäktiges beslut
D2. Årligen delgett kommunfullmäktige hur arbete pågår utifrån verksamhetsplan för
mandatperioden
D3. Avrapporterat genomfört arbete till kommunfullmäktige
D4. Svarat på remisser och motioner i ärenden som kommunfullmäktige beslutat

Social myndighetsnämnd har enligt reglemente ingen budget men ska ha full insyn i aktuella kostnader.
Enligt riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun ska uppföljning ske månadsvis men
nämnden kan dock besluta om att avvika från kravet på månatlig uppföljning om särskilda skäl finns.
4 Kommunens styrmodell definierar inte närmre hur kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över nämnder
och förbund.
2
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2. Kommunstyrelsen
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrelsens styrning, uppföljning och uppsikt
samt interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt i bilaga 3. Därefter
redogörs för resultat av revisionens dialog med kommunstyrelsens och dess utskottspresidier.
Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
2.1. Iakttagelser
2.1.1. Styrning
Förvaltningens verksamhetsplan saknar målvärden för ett antal indikatorer som kopplats till
kommunstyrelsens resultatmål. Vid delårsuppföljning per augusti har målvärden för ett antal
indikatorer ändrats eller lagts till.5 Indikatorer har också lagts till vid delårsuppföljningen per
augusti.6 Vid delårsuppföljning saknas indikatorer för ett resultatmål och målvärden saknas för
flera indikatorer.7 Det framgår inte av kommunens styrmodell att kommunstyrelsen ska koppla
indikatorer med målvärden till resultatmålen i verksamhetsplanen. Enligt uppgift är ambitionen
att koppla indikatorer med målvärden och aktiviteter till samtliga resultatmål.
I årsredovisning 2020 finns uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål för 2020.
Uppföljningen visar att sju av femton mål bedöms delvis uppnås. Övriga åtta mål bedöms
uppnås.
2.1.2. Uppföljning
I kommunens uppföljningsrapport per april prognostiserades ett underskott avseende
kommunens budget. Kommunstyrelsen fattade i samband med rapporteringen av delårsuppföljningen per april beslut om åtgärder för budget i balans. I kommunens uppföljningsrapport per augusti visade kommunens utfall för den aktuella perioden på en positiv avvikelse

Målvärden har ändrats eller lagts till vid delårsuppföljningen till resultatmålen alla barn och elever vistas
i en trygg och säker pedagogisk miljö, alla barn i förskoleklass är efter avslutad förskoleklass väl
förberedda att börja grundskolan, full behovstäckning inom äldreomsorgen, inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, förbättrat näringslivsklimat,
planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel, minskade utsläpp i luft och
vattendrag, alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod, utanförskapet minskar
genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande
insatser.
5

Indikatorer har lagts till vid delårsuppföljningen till resultatmålen fler barn, unga och äldre – inklusive
personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, förbättrat
näringslivsklimat,
6

Målvärden saknas för indikatorer kopplade till resultatmålet alla barn och elever vistas i en trygg och
säker pedagogisk miljö, utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella
kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser. Indikatorer kopplat till resultatmålen saknas
100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete
7
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mot budgeterat resultat. Avvikelsen förklaras av att semesterskulden var låg efter
sommarmånaderna samt ersättning och statsbidrag från staten med anledning av Covid-19,
vilket påverkade resultatet positivt. Per augusti prognostiserade kommunen ett överskott mot
budget på 20,6 Mkr för helåret.
Av kommunens årsredovisning för 2020 framgår att verksamhetens nettokostnader för 2020
var 6,2 Mkr högre än budgeterat.
Av uppföljningsrapport per april samt protokoll framgår inte att kommunstyrelsen rapporterat
uppföljning av verksamheten i kommunens bolag och stiftelser under årets första tertial till
kommunfullmäktige. Enligt reglemente ska kommunstyrelsen tertialvis rapportera uppföljning
av verksamheten i bolag och stiftelser till kommunfullmäktige vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
I övrigt har vi inte noterat några avvikelser avseende månadsvis uppföljning av kommunens
ekonomi, löpande uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet samt kommunstyrelsens
uppsikt över förbund utifrån krav i styrmodell.
2.1.3. Intern kontroll
Kommunstyrelsen antog intern kontrollplan för 2020 i mars 2020, vilket är senare än riktlinjer
för ledning och styrning föreskriver. Riktlinjerna anger att planen för kommande år ska antas
senast i december.
Vi har inte noterat någon avvikelse avseende arbetet med riskanalys eller uppföljning av intern
kontrollplanerna utifrån krav i reglemente och riktlinjer för intern kontroll.
2.2. Dialog med kommunstyrelsens och kommunstyrelsens utskotts presidier
I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid
revisionens dialog med kommunstyrelsens presidium och utskottens presidier. För beskrivning
av övriga områden som togs upp i dialog, se bilaga 4.
Kommunstyrelsens presidium lyfter att krisledningsarbetet som sattes in med
anledning av covid-19 har fungerat väl.
 Kommunstyrelsen fortsätter att arbeta med att utveckla och förbättra modellen för
målarbete. Presidiet uppger att det finns en risk att måluppfyllelsen bedöms felaktigt
och att vissa mål bedöms som uppfyllda för tidigt.
 Under året har styrelsen tagit fram en policy avseende dialog mellan bolagsföreträdare
och kommunstyrelse.


Kommunstyrelsens utskott för bildning och lärande lyfter att arbetet för att
säkerställa likvärdig skola behöver utvecklas. Det pågår en översyn av
resursfördelningsmodellen. Resultatet av översynen kommer ligga till grund för hur
den kommande resursfördelningsmodellen ska se ut. Arbetet kan komma att påverka
elevhälsoresursfördelningen.
 Utskottet arbetar numera efter kommunens lokalförsörjningsplan som beskriver
framtida utmaningar inom lokalförsörjningen. Till lokalförsörjningsplanen kopplas en
investeringsplan. Dokumenten ska underlätta beslutsfattande vad gäller byggnation
och investeringsmöjligheter.
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Utskottet uppger att det finns utvecklingsområden gällande elevhälsan då skolorna
upplever att de inte fått elevhälsoresurser som de vill ha.

Kommunstyrelsens utskott för samhälle och utveckling uppger att utomhusbadet
är en betydande anledning till att utskottet redovisar underskott.
 Utskottet uppger att kommunen under året varit drabbade av ras. Därtill har fler platser
med risk för ras upptäckts. Det finns utvecklingsmöjligheter kopplade till beredning och
prognos för att kommunen ska kunna göra goda analyser av mark.
 Utskottet uppger att det finns en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan utskottet och
kommunstyrelsen avseende vilka frågor som ska beredas i utskottet.


Kommunstyrelsens utskott för trygghet och stöd uppger att det fortsatt är en
utmaning med brist på platser inom LSS-verksamheten (lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade). Kommunens nyligen framtagna lokalresursplan ska bidra till
att säkerställa fler boendeplatser. Utskottet redovisar ekonomiskt underskott på grund
av köpta platser inom LSS-verksamheten.
 Utskottet uppger att det finns behov av bättre samverkan mellan beredningar och
utskott samt tydligare arbetsordning mellan utskotten.
 Utskottet uppger att det finns svårigheter att rekrytera personal och ser att det finns
utvecklingsmöjligheter avseende kompetensförsörjningplanen.


2.3. Vår bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen har i huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Granskningen visar att vissa mål i
verksamhetsplanen saknar indikatorer samt att vissa indikatorer saknar målvärden. Det är vår
bedömning att kommunstyrelsen bör fastställa indikatorer samt målvärdet för indikatorerna
kopplade till resultatmålen i förvaltningens verksamhetsplan för att säkerställa en tydlig
styrning avseende målarbetet. Av kommunstyrelsens femton resultatmål för 2020 bedöms
åtta mål vara uppfyllda och sju delvis uppfyllda. Utöver dessa avvikelser har kommunstyrelsen
följt de föreskrifter som styrmodellen anger genom att bryta ned fullmäktiges mål och i
huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med dessa.
Vi bedömer att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i
enlighet med krav i kommunens styrmodell. Kommunstyrelsen har följt kommunens
anvisningar genom att månadsvis följa upp kommunens ekonomi och löpande följa upp
kommunstyrelsens verksamhet samt vidta åtgärder vid avvikelser.
Vi bedömer även att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppsikt över
nämnder, bolag och kommunalförbund. Vi noterar dock att kommunstyrelsen inte följt upp
verksamheten i bolag och stiftelser under årets första tertial. I övrigt har kommunstyrelsen följt
krav i kommunallagen och styrmodell genom att kontinuerligt följa upp ekonomi och
verksamhet i nämnder, bolag och kommunalförbund via dialog och löpande rapportering från
ledamöter.
Vi bedömer att kommunstyrelsen har arbetat med intern kontroll i enlighet med kommunens
anvisningar. Granskningen visar att styrelsen antog sin intern kontrollplan senare än vad
riktlinjerna anger. I övrigt har kommunstyrelsen följt anvisningar i kommunens reglemente och
riktlinjer för intern kontroll.
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi liksom föregående år kommunstyrelsen
att:


Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden



Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer.



Säkerställa att styrelsens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning
och ledning
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3. Miljö- och byggnadsnämnden
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende miljö- och byggnadsnämndens styrning,
uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt i bilaga 3.
Därefter redogörs för resultat av dialog med miljö- och byggnadsnämndens presidium. Kapitlet
avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
3.1. Iakttagelser
3.1.1. Styrning
Av kommunens rambudget framkommer inga mål eller uppdrag riktade till miljö- och
byggnadsnämnden. Således finns inga avvikelser att notera.
3.1.2. Uppföljning
Vi har inte noterat någon avvikelse avseende uppföljning och rapportering utifrån krav i
styrmodell.
3.1.3. Intern kontroll
Nämnden antog intern kontrollplan i december 2019. I maj 2020 gjordes ett tillägg i planen
med datum för när granskningen av kontrollpunkterna ska göras och hur kontrollerna ska
rapporteras.
Vi har inte noterat någon avvikelse avseende uppföljning av intern kontroll utifrån krav i
reglemente och riktlinjer för intern kontroll.
3.2. Dialog med miljö- och byggnadsnämnden
I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid
revisionens dialog med miljö- och byggnadsnämndens presidium. För beskrivning av övriga
områden som togs upp i dialog, se bilaga 4.



Nämnden uppger att anpassning till den nya lagen om trängseltillsyn har fungerat väl.
Vidare uppger nämnden att frågan om utbyggnad av VA (vatten och avlopp) har varit
central under året, där nämnden lägger fokus på enskilda utbyggnader av avlopp.
Nämnden uppger att arbetet med VA-utbyggnaden har behövts skjutas upp i vissa
delar av kommunen på grund av att stor arbetsbelastning i förvaltningen. Det finns även
behov av att utöva tillsyn på avlopp.

3.3. Vår bedömning
Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte utarbetat egna mål för verksamhetsåret 2020. Av kommunens styrmodell framkommer inga anvisningar som innebär att
myndighetsnämnderna ska utarbeta mål.
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Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Granskningen visar att nämnden
har följt styrmodellens föreskrifter och kontinuerligt följt upp ekonomi och verksamhet.
Vår bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med intern kontroll i enlighet
med kommunens anvisningar. Nämnden har i sitt intern kontrollarbete följt kommunens
reglemente och riktlinjer för intern kontroll som anger att en riskanalys ska genomföras samt
att en kontrollplan ska fastställas och följas upp.
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4. Sociala myndighetsnämnden
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende sociala myndighetsnämndens styrning,
uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3.
Därefter redogörs för resultat av dialog med sociala myndighetsnämnden. Kapitlet avslutas
med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
4.1. Iakttagelser
4.1.1. Styrning
Av kommunens rambudget framkommer inga mål eller uppdrag riktade till sociala
myndighetsnämnden. Av nämndens reglemente framgår inga krav på att arbeta med mål.
Således finns inga avvikelser att notera.
4.1.2. Uppföljning
Av protokoll framgår inte att nämnden har erhållit ekonomisk uppföljning under året. Nämndens
reglemente tydliggör att nämnden inte har en egen budget utan att samtliga kostnader med
anledning av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Reglementet anger dock att
nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader.
4.1.3. Intern kontroll
Sociala myndighetsnämnden antog intern kontrollplan i juni 2020, vilket är senare än riktlinjer
för ledning och styrning föreskriver. Riktlinjerna anger att planen för kommande år ska antas
senast i december.
I övrigt har vi inte noterat någon avvikelse avseende intern kontroll utifrån krav i reglemente
och riktlinjer för intern kontroll.
4.2. Dialog med sociala myndighetsnämnden
I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid
revisionens dialog med sociala myndighetsnämndens presidium. För beskrivning av övriga
områden som togs upp i dialog, se bilaga 4.
Nämnden uppger att det under året har uppmärksammats HVB-hem8 med dåliga
förhållanden, vilket är något som oroar nämnden.
 Nämnden uppger att arbetssättet för upprättande av riskanalys och intern kontrollplan
har utvecklats.
 I dialog uppger nämnden att det saknas en samlad bild av kommunens överklaganden
av biståndsbeslut. Nämnden ser ett behov av att upprätta ett register för
överklaganden.


Hem för vård eller boende, en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad,
stöd eller fostran.
8

8

4.3. Vår bedömning
Granskningen visar att sociala myndighetsnämnden inte har några mål riktade till sig eller
utarbetat egna mål för verksamhetsåret 2020. Av nämndens reglemente och kommunens
styrmodell framkommer inga anvisningar som innebär att myndighetsnämnderna ska utarbeta
mål.
Vi bedömer att sociala myndighetsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Granskningen visar att nämnden
inte har följt upp verksamheten. Vi noterar även att nämnden inte gjort någon ekonomisk
uppföljning. Nämndens reglemente anger att nämnden ska ha full insyn i aktuella kostnader,
trots att nämnden inte har någon egen budget.
Vi bedömer att sociala myndighetsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern
kontroll i enlighet med kommunens anvisningar. Granskningen visar att nämnden antog sin
intern kontrollplan senare än vad riktlinjerna anger. Granskningen visar i övrigt inga avvikelser
avseende intern kontroll utifrån krav i reglemente och riktlinjer för intern kontroll.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi sociala myndighetsnämnden att:


Säkerställa att nämndens intern kontrollplan antas senast i december i enlighet med
riktlinjer för styrning och ledning

9

5. Valnämnden
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende valnämndens styrning, uppföljning och
interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3. Därefter redogörs
för resultat av dialog med valnämnden. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån
granskningens revisionskriterier.
5.1. Iakttagelser
Valnämnden har under 2020 inte haft en aktiv verksamhet då det inte varit valår. Av
kommunens rambudget, årsplan och förvaltningsplan framkommer inga mål eller uppdrag
riktade till valnämnden. Av nämndens reglemente framgår inte några krav på nämnden att
arbeta med mål.
Eftersom det inte varit valår har nämnden har inte följt upp ekonomi eller verksamhet under
året. Nämnden har inte heller antagit en intern kontrollplan. Nämnden har under 2020 haft en
begränsad verksamhet och kan därmed antas undantas från krav på ekonomisk uppföljning
och intern kontrollplan.
Således inga avvikelser att notera.
5.2. Vår bedömning
Utifrån att nämnden haft begränsad verksamhet samt inga mål riktade till sig eller utarbetat
egna mål för verksamhetsåret 2020 görs ingen bedömning avseende nämndens styrning,
uppföljning och intern kontroll.
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6. Överförmyndarnämnden
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende överförmyndarnämndens styrning,
uppföljning och interna kontroll utifrån det ramverk som beskrivs i kapitel 1 samt bilaga 3.
Därefter redogörs för resultat av dialog med överförmyndarnämnden. Kapitlet avslutas med
våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
6.1. Iakttagelser
6.1.1. Styrning
Av kommunens rambudget, årsplan och förvaltningsplan framkommer inga mål eller uppdrag
riktade till överförmyndarnämnden. Således inga avvikelser att notera.
6.1.2. Uppföljning
Vi har inte noterat någon avvikelse avseende uppföljning och rapportering av ekonomi och
verksamhet utifrån krav i styrmodell.
6.1.3. Intern kontroll
Vi har inte noterat någon avvikelse avseende arbete med intern kontroll utifrån reglemente och
riktlinjer för intern kontroll.
6.2. Dialog med överförmyndarnämnden
I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid
revisionens dialog med överförmyndarnämndens presidium. För beskrivning av övriga
områden som togs upp i dialog, se bilaga 4.


Nämnden uppger att det är en utmaning att säkerställa att en ställföreträdare inte har
fler än tio klienter eftersom det inte finns ett nationellt register över ställföreträdare
och deras uppdrag inom landets alla kommuner.

Nämnden uppger att utbildning för gode män ställts in på grund av pandemin. Nämnden
menar att det finns utvecklingsmöjligheter för att säkerställa en bättre utbildning för
gode män samt nya ledamöter.
 Nämnden uppger att det är brist på erfarna gode män som kan ta sig an mer
kvalificerade uppdrag. Nämnden planerar därför att arbeta med mentorskap för att
främja att fler gode män kan ta sig an kvalificerade uppdrag.


6.3. Vår bedömning
Av kommunens styrmodell framkommer inga anvisningar som innebär att nämnden ska
utarbeta egna mål.
Vi bedömer att överförmyndarnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering i enlighet med krav i kommunens styrmodell. Granskningen visar att nämnden
har följt styrmodellens föreskrifter och kontinuerligt följt upp ekonomi och verksamhet.
11

Vi bedömer att överförmyndarnämnden har arbetat med intern kontroll i enlighet med
kommunens anvisningar. Nämnden har följt kommunens reglemente och riktlinjer för
internkontroll och utifrån en riskanalys antagit en intern kontrollplan som har följts upp.
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7. Kommunfullmäktiges beredningar
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende kommunfullmäktiges beredningars arbete
utifrån deras uppdrag utifrån det ramverk som beskrivs i kapital 1 samt bilaga 3. Därefter
redogörs för resultat av dialog med ekonomiberedningen. Kapitlet avslutas med våra
bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019-2022 om nedanstående beredningar:


Demokratiberedningen



Ekonomiberedningen



Beredningen för samhälle och utveckling



Beredningen för bildning och lärande



Beredningen för trygghet och stöd



Kultur och fritidsberedningen



Tillfällig beredning för näringslivsfrågor

Kommunfullmäktige antog i april 2020 en arbetsbeskrivning avseende kommunfullmäktiges
beredningar. Av arbetsbeskrivningen framgår att kommunfullmäktiges beredningar ska arbeta
strategiskt och långsiktigt. Beredningarna ansvarar för uppföljning av kommunfullmäktiges
strategiska mål och ska ha fokus på uppföljning av beslutade mål och inriktningsdokument.
Beredningarna ska årligen delge kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper kopplat till
verksamhetsplanen som tagits fram i början av varje mandatperiod. Vidare ska beredningarna
se över kommunens övergripande mål och aktualisera styrdokument och arbeta med
omvärldsbevakning. Beredningarna ska vara remissorgan och svara på motioner i de ärenden
kommunfullmäktige beslutar.
7.1. Iakttagelser
Det framgår inte av kommunfullmäktiges protokoll från 2020, 2019 eller 2018 att beredningarna
presenterat verksamhetsplaner för mandatperioden. Beredningarna har vid tertial 1 redovisat
för kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper utifrån beredningarnas uppdrag.
Av beredningarnas protokoll från 2020 framgår att beredningen för samhälle och utveckling
samt beredningen för bildning och lärande inte genomfört sina uppdrag i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut i budget 2019-2022.9
Vi har i övrigt inte noterat några avvikelser avseende beredningarnas uppdrag eller
avrapportering av beredningarnas genomförda arbete samt beredningarnas ansvar att svara
på remisser och motioner utifrån krav i arbetsordning.

Beredningen för samhälle och utveckling är försenad avseende sitt uppdrag att senast i december
2020 presentera förslag till kommunal infrastrukturplan. Beredningen för bildning och lärande är
försenad avseende sitt uppdrag att senast i februari 2020 presentera förslag politisk inriktning om hur
Kungälv kommun skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
9
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7.2. Dialog med ekonomiberedning
I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid
revisionens dialog med kommunfullmäktiges ekonomiberedning.10 För beskrivning av övriga
områden som togs upp i dialog, se bilaga 4.
Ekonomiberedningen uppger i dialog att rambudgeten har reviderats under året samt
så har beredningen tagit fram nya ägardirektiv för bolagen.
 Beredningen uppger att det finns utvecklingsmöjligheter avseende processen för
upprättande av rambudgeten, där alla beredningar ska vara mer delaktiga i processen.


7.3. Vår bedömning
Vi bedömer att kommunfullmäktiges beredningar inte till fullo har utövat respektive uppdrag i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att beredningarna arbetat
strukturerat utifrån sina uppdrag, men inte färdigställt uppdragen i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Vidare framgår att beredningarna har redovisat för
kommunfullmäktige hur arbetet fortlöper utifrån beredningarnas uppdrag. Beredningarna har
dock inte antagit verksamhetsplan för mandatperioden. I övrigt har beredningarna följt
anvisningar i arbetsordning för beredningar och svarat på remisser och motioner i ärenden
som kommunfullmäktige beslutat.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi liksom föregående år samtliga
kommunfullmäktiges beredningar att:


Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperioden i
enlighet med beredningarnas arbetsordning.

Inom ramen för den grundläggande granskningen 2020 har revisionen valt att enbart föra dialog med
ekonomiberedningen.
10
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8. Sammanställda avvikelser
Nedan sammanställs översiktligt avvikelser för styrelse, nämnder och beredningar utifrån
granskningens ramverk.
Kommunstyrelsen
Förvaltningens verksamhetsplan saknar målvärden för ett antal indikationer som
kopplats till kommunstyrelsens resultatmål.
 Sju resultatmål bedöms delvis uppnådda. Åtta bedöms som uppnådda.
 Rapportering till fullmäktige av verksamhet i bolag och stiftelser uteblev vid första
tertialen. I övrigt noterades inga avvikelser avseende uppföljning.
 Intern kontrollplan antogs i mars, vilket är senare än vad riktlinjerna för ledning och
styrning anger.


Sociala myndighetsnämnden


Intern kontrollplan antogs senare än riktlinjer för ledning och styrning föreskriver.

Inga väsentliga avvikelser har noterats avseende miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden11
och överförmyndarnämnden.
Beskrivning av färgmarkering
Grön markering – nämnden/beredningen har uppfyllt kriteriet.
Gul markering – nämnden/beredningen har delvis uppfyllt kriteriet.
Röd markering – nämnden/beredningen har inte uppfyllt kriteriet.
Grå markering – revisionskriteriet ej tillämpligt
** Kommunstyrelsen har per 3 mars 2020 ännu inte utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll.

Revisionsfråga A

Nämnd

A1

A2

Revisionsfråga C

Revisionsfråga B

B1

B2

B3

B4

B5

B6

C1

C2

C3

KS

C4

C5
**

MBN
SMN
ÖFN
Tabell 1. Sammanställa avvikelser per nämnd och revisionskriterium.

A. Verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer
A1. Brutit ned fullmäktiges mål till egna mål med indikatorer (KS)
A2. Uppfyllt fullmäktiges mål

Valnämnden har under 2020 haft begränsad verksamhet samt inga mål riktade till sig eller utarbetat egna mål för
verksamhetsåret 2020 görs ingen bedömning avseende nämndens styrning, uppföljning och intern kontroll.
11
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B. Uppföljning och rapportering av verksamhet och ekonomi i enlighet med styrmodell
B1. Följt upp nämndens tilldelade budget tertialvis under året
B2. Följt upp kommunens ekonomi månadsvis under året (KS)
B3. Följt upp nämndens verksamhet löpande under året12
B4. Följt upp nämndens måluppfyllelse i delårsbokslut om tillämpligt, samt i årsbokslut
B5. Analyserat samt vidtagit åtgärder för budget i balans och god måluppfyllelse
B6. Löpande utövat uppsikt över nämnder, bolag, stiftelser och förbund genom uppföljning av verksamhet i bolag och stiftelser, årlig prövning av verksamhet i bolagen
samt dialog med bolag och stiftelser13 (KS)
C. Arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar
C1. Genomfört en riskanalys
C2. Fastställt en intern kontrollplan i enlighet med reglemente och riktlinjer
C3. Följt upp intern kontrollplan
C4. Informerat sig om hur interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen (KS)
C5. Utvärderat kommunens arbetssätt för intern kontroll (KS)
Kommunfullmäktiges beredningar



Beredningarna har inte presenterat verksamhetsplaner för mandatperioden.
Beredningen för samhälle och utveckling och beredningen för bildning och lärande har
inte genomfört sina uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Revisionsfråga D

Beredning

D1

D2

D3

D4

Bildning och lärande
Demokratiberedningen
Ekonomiberedningen
Kultur och fritid
Samhälle och utveckling
Trygghet och stöd
Tabell 2. Sammanställa avvikelser per beredning och revisionskriterium.

D. Beredningar utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
D1. Arbetat strukturerat med och slutfört sitt uppdrag i enlighet med fullmäktiges beslut
D2. Årligen delgett kommunfullmäktige hur arbete pågår utifrån verksamhetsplan för
mandatperioden
D3. Avrapporterat genomfört arbete till kommunfullmäktige
D4. Svarat på remisser och motioner i ärenden som kommunfullmäktige beslutat
Enligt riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun ska uppföljning ske månadsvis men
nämnden kan dock besluta om att avvika från kravet på månatlig uppföljning om särskilda skäl finns.
13 Kommunens styrmodell definierar inte närmre hur kommunstyrelsen ska utöva uppsikt över nämnder
och förbund.
12
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9. Samlad bedömning och rekommendationer
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna i allt väsentligt följer kommunens anvisningar avseende
uppföljning och rapportering. Det finns dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens
och sociala myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.
Vad gäller kommunfullmäktiges beredningar är vår sammanfattande bedömning att
beredningarna inte till fullo har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Granskningen visar att beredningen för samhälle och utveckling samt beredningen för bildning
inte har färdigställt uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt att samtliga
beredningar inte har presenterat någon verksamhetsplan för kommunfullmäktige.
I granskningen har förbättringsområden identifierats.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:


Säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till egna mål med indikatorer och målvärden



Säkerställa att arbetet med uppsikt över bolag och stiftelser följer kommunens riktlinjer.



Säkerställa att styrelsens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning
och ledning

Vi rekommenderar sociala myndighetsnämnden att:


Säkerställa att nämndens intern kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning
och ledning.

Vi rekommenderar kommunfullmäktiges beredningar att:


Säkerställa att bredningarna presenterar verksamhetsplaner för mandatperioden i
enlighet med beredningarnas arbetsordning.

Göteborg den 6 april 2021

Elin Forså
Verksamhetsrevisor

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer
av God revisionssed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bland annat i
kommunallagen. Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att
bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den
grundläggande granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har:
• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
• Gjort en egen riskanalys
• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
• Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
• Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
• Tydliga beslutsunderlag och protokoll14
I kommunrevisionens revisionsplan 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020.

Ansvariga nämnder
Granskningen avser kommunstyrelsen, social myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd,
överförmyndarnämnd, valnämnd samt kommunfullmäktiges beredningar15.

Avgränsning
Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.
Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar
revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen.

Nämndernas protokoll läses löpande av de förtroendevalda revisorerna som ansvarar för att påtala
otydlighet i protokollen samt att relevanta frågor tas upp till diskussion löpande under året. Översynen
beskrivs inte i denna rapport.
14

15

Beredningen för arvoden, valberedningen och krisledningsnämnden ingår inte i granskningen.
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Granskningen genomförs genom löpande insamling av fakta och iakttagelser,
protokollsgranskning, nämnddialoger samt en uppföljning av 2018 års granskningar.
Löpande insamling av fakta och iakttagelser
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Insamlingen sker genom att revisorerna:
• Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomioch verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll.
• Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.
Dialoger
Kommunrevisionen genomför inom ramen för den grundläggande granskningen dialoger med
presidierna i kommunstyrelsen och dess utskott. EY är behjälpliga att ta fram relevanta
frågeställningar inför dialogerna. Dialogerna utgår från kommunrevisionens risk- och
väsentlighetsanalys samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under året och tidigare år.
Vid dialogerna har presidierna även möjlighet att lyfta väsentliga och aktuella frågor.
Protokollgranskning
Inom ramen för granskning sker en genomgång av kommunstyrelsens, myndighetsnämndernas och övriga nämnders protokoll samt mål- och ekonomiuppföljningar avseende
2020. Genomgången av protokoll syftar i huvudsak till att följa hur kommunstyrelsen,
myndighetsnämnderna, beredningarna och valnämnden arbetar med styrning, uppföljning och
kontroll.
Uppföljning av 2018 års granskningar
Inom ramen för årets grundläggande granskning har kommunrevisionen följt upp de fördjupade
granskningar som genomfördes under 2020. Utgångspunkten för uppföljningen var de
rekommendationer som ställdes i granskningarna. De fördjupade granskningar som följdes
upp är:
• Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden
• Granskning av sociala myndighetsnämnden
• Granskning av överförmyndarnämnden
Uppföljningen redovisas i separat rapport.
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Bilaga 2. Källförteckning
Dialoger med presidium





Ekonomiberedningen 2020-11-27
Kommunstyrelsen 2020-10-23
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-1204
Sociala myndighetsnämnden 2020-1204






Utskottet för bildning och lärande 202010-23
Utskottet för samhälle och utveckling
2020-09-25
Utskottet för trygghet och stöd 202009-25
Överförmyndarnämnden 2020-12-04

Dokument


Arbetsordning för beredningar



Budget 2020



Central uppföljningsrapport per april



Central uppföljningsrapport per
augusti



Förvaltningens verksamhetsplan 2020



Intern kontrollplan 2020 bildning och
lärande



Intern kontrollplan 2020
kommunstyrelsen



Intern kontrollplan 2020 samhälle och
utveckling



Intern kontrollplan 2020 trygghet och
stöd



Intern kontrollplan miljö- och
byggnadsnämnden 2020



Modell för styrningen i Kungälvs
kommun – från demokrati till effekt och
tillbaka



Protokoll och handlingar från 2020 och
2019 för kommunstyrelsen, miljö- och
byggnadsnämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden, social
myndighetsnämnd samt
kommunfullmäktiges beredningar



Reglemente för intern kontroll



Reglemente för kommunstyrelsen



Reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden



Reglemente för social
myndighetsnämnd



Reglemente för valnämnden



Reglemente för överförmyndarnämnd



Riktlinjer för intern kontroll



Riktlinjer för ledning och styrning i
Kungälvs kommun



Uppföljning av intern kontroll 2020



Utkast årsredovisning
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Bilaga 3. Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725)
Av kommunallagens 6 kap. 1 § framgår att styrelsen ansvarar för att leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.
Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
bolag och kommunalförbund som kommun är medlem i. Enligt 3 kap 12 § kommunallagen
inkluderar detta uppsikt över kommunala bolag, stiftelser och föreningar.
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag
Kommunfullmäktige i Kungälv antar strategiska mål som konkretiseras i rambudget, årsplan
och förvaltningsplan. Kommunfullmäktiges strategiska mål, från budget 2020:









Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som
står längst från arbetsmarknaden

Kungälvs kommuns styrmodell
Kungälvs kommuns styrmodell beskrivs i policyn från demokrati till effekt och tillbaka samt
riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs kommun. Kommunens övergripande styrdokument
utgör en kedja som utgår från kommunfullmäktiges vision. Utifrån visionen anger kommunfullmäktige strategiska mål och ekonomiska ramar för verksamheten under mandatperioden i
”Rambudget 2020-2022”. Med budgeten som grund beslutar kommunstyrelsen om en övergripande planering med budget och resultatmål i årsplanen. Årsplanen aktualiseras årligen
och kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens resultatmål. Förvaltningens
verksamhetsplan beskriver dess åtagande för att uppfylla målen i budget. Verksamhetsplanen
antas av kommunstyrelsen. I planen konkretiserar förvaltningen de mål och uppdrag som
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt med tolkning, indikatorer och aktiviteter.
Av riktlinjer för ledning och styrning samt budgetprocess 2019-2022 framgår inte att nämnder
ska bryta ned kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens mål till egna mål eller indikatorer.
Årsredovisningen utgör den sista delen i processen och avlämnas av kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige efter verksamhetsårets slut. Den följer upp hur verksamheten arbetat
utifrån uppdragen i budgeten under året som gått. Utöver årsredovisningen (även kallad
uppföljningsrapport 3) erhåller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppföljning per mars
(uppföljningsrapport 1) och en delårsrapport per augusti (uppföljningsrapport 2). Uppföljnings2

rapport 1 innehåller uppföljning av ekonomi och personal. Uppföljningsrapport 2 innehåller
utöver ekonomi en uppföljning av resultatmål med analys. Kommunstyrelsen ska även följa
upp ekonomin månadsvis per februari, mars, maj, oktober och november. Nämnder och
beredningar ansvarar enligt budgetprocess 2019-2022 för uppföljning av budget samt uppdrag
och strategiska mål. Riktlinjer för ledning och styrning anger att styrelse och nämnder ska
erhålla månadsvis verksamhetsuppföljning från förvaltningen. Samtliga avvikelser ska
analyseras och förklaras skriftligen av kommundirektör eller sektorchef.

Intern kontroll
Reglemente för intern kontroll anger att kommunstyrelsen ansvarar för att se till att det finns
en god intern kontroll inom kommunen. Kommunstyrelsen ska årligen följa upp och utvärdera
kommunens arbetssätt för intern kontroll och vid behov föreslå förbättringar eller fördjupade
insatser för intern kontroll. Ansvaret omfattar även att informera sig om att den interna
kontrollen i de kommunala bolagen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommunens
myndighetsnämnder och övriga nämnder ansvarat för att tillse en god intern kontroll inom de
områden som nämnden ansvarar för. Kommunchef och sektorchef ska enligt reglementet
utarbeta en plan för intern kontroll och rapportera resultatet av uppföljning till kommunstyrelsen
vid årsbokslut. Intern kontrollplanen ska minst innehålla:


Vad ska kontrolleras?



När ska kontroller genomföras?



Hur ska kontroller genomföras?



Vem ska utföra kontrollen?



Hur ska resultatet av kontrollen rapporteras?

Utöver reglementet för intern kontroll finns riktlinjer för intern kontroll inom kommunen.
Riktlinjerna innehåller stöd vid riskanalysarbete för att identifiera risker.

Uppsikt
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen ha uppsikt över verksamhet som
bedrivs i övriga nämnder, i företag som kommunen helt eller delvis äger samt i kommunalförbund och andra samverkansformer som kommunen är medlem eller ingår i. Kungälvs
kommun äger koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala Exploaterings AB,
Stiftelsen Kungälvsbostäder och Bagahus AB samt de vilande bolagen AB Kongahälla,
Marstrandsbostäder AB samt Kungälv Stadshuset AB. Kommunen är delägare i SOLTAK AB,
Förbo, Renova och Gryaab samt är medlem i Bohus Räddningstjänstförbund och Göteborgsregionens kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska enligt sitt reglemente tertialvis rapportera uppföljning av verksamhet i
företag och stiftelser till kommunfullmäktige. Uppföljningen ska avse ändamål, ekonomi, efterlevnad av direktiv samt förhållanden av betydelse för kommunen. Vidare ska kommunstyrelsen
ansvara för samordningsträffar mellan presidier för utskott, beredningar samt bolag och
stiftelser. Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i kommunens
hel- eller delägda bolag under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Skulle brister ha
förelegat ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
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Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar
Beredningen för Samhälle och utveckling










får i uppdrag att ta fram förslag hur vi säkerställer behovet av fritidsanläggningar på ett
hållbart sätt fram till 2025. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i november
2019.
får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal
infrastrukturplan och återkomma till kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i
december 2020.
Beredningen för Samhälle och utveckling tillsammans med Beredningen för trygghet
och stöd ska återkomma med ett förslag om hur vi säkerställer en samhällsekonomisk
hållbar och för äldre en hållbar bostadsförsörjning som klarar av de demografiska
utmaningarna som vi har fram till 2030. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige
i december 2019.
VA- utbyggnaden måste utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi har många
områden som ännu väntar på VA och redan nu ser vi att taxor och avgifter gått upp
markant. Beredningen för Samhälle och utveckling utvärderar utbyggnaden
ekonomiskt och återkommer med hållbara ekonomiska kriterier för fortsatt utbyggnad.
Förslaget ska underställas kommunfullmäktige till budget 2020.
Revidering av kommunens miljömål (klart dec 2019)

Ekonomiberedningen
Kommunens befolkningsökning i relation till ekonomi och kommunens skuldsättning är
inte är hållbart. Vi ser därför ett behov av en fördjupad ekonomisk uppföljning av
samhällsbyggnadsprocessen.
 Fastighetsstrategin ska revideras tillsammans med BSoU
 Ekonomiberedningen och beredningen för samhälle och utveckling får i uppdrag att
utvärdera samhällsbyggnadsprocessen utifrån produktions- och kostnadsparametrar.
Utvärderingen ska särskilt belysa i vilken utsträckning avgifter respektive skatter
finansierar samhällsbyggnads verksamhet. I uppdraget ingår dessutom att utvärdera
bygglovsverksamheten utifrån ekonomi, handläggningstider, avgifter, omvärld och
avgiftstäckningsgrad.
 Vid behov ska beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som
innebär 100% täckningsgrad och som ger utrymme för en organisation som klarar
lagkraven på handläggningstid.


Beredningen för Bildning och Lärande


Lärandeberedningen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en
politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola
med hög måluppfyllelse. Utgångspunkten är vår roll och vårt ansvar utifrån
huvudmannaskapet att förbättra förutsättningarna för studier i alla åldrar. Ett färdigt
förslag ska behandlas i kommunfullmäktige i februari 2020 och kunna finansieras i
årsplan 2021

4

Beredningen för trygghet och stöd
Uppdras att utifrån samhällskontraktet presentera en reviderad plan från 2020 för ökad
social hållbarhet. Arbetet skall ske i nära samarbete med folkhälsoråd och region. Målet
är en jämlik hälsa med minskat utanförskap. Uppdraget skall presenteras för
kommunfullmäktige i september 2019.
 Beredningen för trygghet och stöd tillsammans med Beredningen för Samhälle och
utveckling ska återkomma med ett förslag om hur vi säkerställer en samhällsekonomisk
hållbar och för äldre en hållbar bostadsförsörjning som klarar av de demografiska
utmaningarna som vi har fram till 2030. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige
i december 2019.


Kultur och fritidsberedningen
Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn och partnerskap kommun/föreningar.
Beredningen skall återkomma med förslag till hur föreningar ska ges goda
förutsättningar att utöva sin verksamhet och att utvecklas för att vara en stor resurs att
nå kommunala mål om ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Föreningslivet
är i sammanhanget en viktig resurs i arbetet med ökad integration. Förslaget skall
underställa kommunfullmäktige december 2019.
 Beredningen skall återkomma med förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt
och varierat kultur- och fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en
större mångfald och delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt näringslivet
skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv.
Beredningen skall återkomma i december 2019.



Demokratiberedningen
Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning och
samhällsbyggnad tillsammans med KF Beredningar.
 Samordning av medborgardialoger tillsammans med Fullmäktiges beredningar.
 Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på
sina egna villkor?


Tillfällig beredning för näringslivsfrågor16


En tillfällig beredning för att stärka företagsamheten inrättas under januari 2019 som
får i uppdrag att utarbeta en strategi som främjar företagsamhet inom kommunen.
Företagen skall involveras. Strategin ska lämnas till KF senast maj 2020.

Beredningen har inte aktiverats. Vid delårsuppföljning per april 2020 beslutade kommunfullmäktige
att uppdraget ska anses färdigställt.
16
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Bilaga 4. Frågor som togs upp i dialoger med presidium
Kommunstyrelsen
 Arbetet med krisledning och
pandemins påverkan på styrelsens
arbete
 Utveckling av målarbetet och
målstyrning
 Styrning av mål och budget genom
månadsuppföljning och dialoger
 Kommunstyrelsens styrmodell
 Utskottens tillgång till tjänsteskrivelser
 Utveckling av intern kontrollarbete
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
över nämnder och bolag
 Tvingande policys för möte mellan
bolagsföreträdare och kommunstyrelsen
 Följsamhet till lagen om intäktsredovisning
Kommunstyrelsens utskott för bildning
och lärande
 Pandemins påverkan på utskottets
arbete
 Utmaningar i målarbetet
 Utskottets uppföljning av
verksamhet och ekonomi
 Ansvarsfördelning mellan utskottet
och kommunstyrelsen
 Elevers studieresultat kopplat till
studiero
 Utmaningar avseende
kompetensförsörjning
Kommunstyrelsens utskott för
samhälle och utveckling
 Pandemins påverkan på utskottets
arbete
 Utmaningar i målarbetet
 Uppföljning av verksamhet,
ekonomi och intern kontroll
 Ansvarsfördelning mellan utskottet
och kommunstyrelse

Effektiviseringsarbete för
hälsoskydd och
myndighetsutövning
 Arbetet med plan- och bygglagen


Kommunstyrelsens utskott för trygghet
och stöd
 Pandemins påverkan på utskottets
arbete
 Bristande samverkan mellan
utskott och beredningar
 Utmaningar i målarbetet
 Utmaningar med kommunens
styrmodell
 Höga kostnader för LSS i daglig
verksamhet
Miljö- och byggnadsnämnden
 Pandemins påverkan på nämndens
arbete
 Ökade antal bygglovsansökningar
 Uppföljning av överklaganden
Sociala myndighetsnämnden
 Pandemins påverkan på nämndens
arbete
 Grundläggande kontroll över
förhållanden på HVB-hem
 Riskanalys och intern kontrollplan
belyser om hänsyn tas till
barnkonventionen
 Nämndens uppföljning av beslut
 Rapporter om ej verkställda beslut
Överförmyndarnämnden
 Pandemins påverkan på nämndens
arbete
 Nämndens kontroll av belastningsregister
 Nämndens arbete med intern
kontroll
 Nämndens arbete med riskanalys
har inte genomförts under året
 Schablonersättningar ersätts med
att redovisa faktiska kostnader
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Nämndens uppföljning av
verksamhet och ekonomi
Ekonomiberedningen
 Arbetet med att revidera
ägardirektiv under året
 Dialog med kommunstyrelse,
bolags presidium och
bolagsstyrelse
 Uppföljning av mål
 Beredningen har inte tagit fram en
verksamhetsplan
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
1 (2)

§ 65/2021

Årsredovisning koncernbokslut 2020 (Dnr KS2021/0165)
Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar
för det gångna året lämnas.
Alla finansiella mål är uppfyllda och verksamhetens resultatmål visar god måluppfyllelse. God
ekonomisk hushållning uppnås. Balanskravsresultatet medger en reservering till
resultatutjämningsreserv med 100,0 Mkr.
Kungälvs Energis styrelse har i samband med sitt årsbokslut fattat beslut om att föreslå
bolagsstämman en utdelning till ägaren om 7,923 Mkr. 5 Mkr avser extra utdelning 2021 samt
2,923 Mkr avser utdelning enligt ägardirektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Årsredovisning och koncernbokslut
Bilaga - Årsredovisning Kungälvs kommun
Bilaga – Årsredovisning Kungälv Energi
Bilaga – Årsredovisning Bokab
Bilaga – Årsredovisning SOLTAK
Bilaga – Årsredovisning Kungälvsbostäder
Bilaga – Årsredovisning AB Kongahälla
Bilaga – Årsredovisning BORF
Bilaga - Årsredovisning Bagahus
Bilaga - Uppfoljning av politiska uppdrag 2020 per sekor 2021-03-18
Bilaga - Kartläggning Agenda 2030 utkast KS
Beslut
Verksamheten i de helägda bolagen, koncernen Kungälvs Energi AB, Bohusläns
Kommunala Exploateringsbolag AB (Bokab) har 2020 varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
__________
Förslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.

Årsredovisningen 2020 för Kungälvs kommun godkänns.
Särredovisningen av VA-verksamheten godkänns.
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) görs med 100,0 Mkr.
Verksamhetsberättelsen för Intern kontroll godkänns
Koncernredovisningen 2020 för koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns
kommunala Exploaterings AB (Bokab), de vilande bolagen AB Kongahälla och
Bagahus AB, Bohus räddningstjänstförbund samt stiftelsen Kungälvsbostäder
godkänns.
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6. Ombud vid bolagens ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och rösta
för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren
ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.
__________
Expedieras till

Förvaltningsledningen

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Christina Gunnesby
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2021-03-24

Årsredovisning och koncernbokslut 2020 (Dnr KS2021/0165-1)
Sammanfattning
Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar
för det gångna året lämnas.
Alla finansiella mål är uppfyllda och verksamhetens resultatmål visar god måluppfyllelse. God
ekonomisk hushållning uppnås. Balanskravsresultatet medger en reservering till
resultatutjämningsreserv med 100,0 Mkr.
Kungälvs Energis styrelse har i samband med sitt årsbokslut fattat beslut om att föreslå
bolagsstämman en utdelning till ägaren om 7,923 Mkr. 5 Mkr avser extra utdelning 2021 samt
2,923 Mkr avser utdelning enligt ägardirektiv.
Juridisk bedömning
Bokslutet och årsredovisningen är framtagen enligt kommunal redovisningslag och Rådet för
kommunal redovisning. I de fall kommunen avviker från dessa är det tydligt noterat i noter
och text.
Bakgrund
Koncernredovisningen innefattar, utöver Kungälvs kommun, även de kommunala bolagen
koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (Bokab), stiftelsen
Kungälvsbostäder, de vilande bolagen AB Kongahälla och Bagahus AB samt Bohus
räddningstjänstförbund.
Verksamhetens bedömning
En redovisning av det gångna året görs i Kungälvs kommuns årsredovisning för 2020.
Sektorernas verksamhetsberättelser och verksamhetsberättelse för intern kontroll finns
tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunstyrelsens diarium.
VA-verksamheten
Enligt lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas från annan
verksamhet. Denna särredovisning ingår som en egen del i Kungälvs kommuns årsredovisning
2020.
Kommunens bolag och kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen
Kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen årligen ska pröva om verksamheten i
kommunens bolag föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kommunstyrelsen har tagit del av bolagens egenkontroll genom årsredovisningar,
revisionsberättelser samt bolagens styrelsers försäkran. Utifrån informationen i dessa
handlingar samt den uppsikt kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av rapporter,
tertialuppföljningar och bolagsdialoger är det förvaltningens bedömning att verksamheten
under 2020 varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Balanskravsresultatet är 143,0 Mkr och medger därför en reservering till RUR på 100,0 Mkr,
vilket är det maximala belopp som är fastställt i riktlinjer för God ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.
Bilagor
Årsredovisningar för koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns Kommunala Exploaterings
AB (Bokab), stiftelsen Kungälvsbostäder, de vilande bolagen AB Kongahälla och Bagahus AB
samt Bohus räddningstjänstförbund.
Kungälvs kommuns årsredovisning 2020.
Verksamhetsberättelse för intern kontroll.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål är utgångspunkten för kommunstyrelsen resultatmål och
därmed för hela årsredovisningen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Utöver årsredovisningen och sektorernas verksamhetsberättelser har någon ytterligare
bedömning i relation till Agenda 2030 inte gjorts.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I dokumenten Rambudget för Kungälvs kommun 2020-2023 och Kungälvstrion 2020-2022
presenteras ramar, strategiska mål, resultatmål, budgetdirektiv till förvaltningen och beredningsarbetet.
Uppföljningen i årsredovisningen utgår från dessa dokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
I årsredovisningen följs medborgar- och brukarperspektiv upp genom strategiska
förutsättningar och mål. Bedömningarna redovisas i årsredovisning 2020.
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen av verksamheten redovisas i årsredovisning 2020. Årets
resultat är 158,8 Mkr vilket motsvarar 5,6% av skatter och statsbidrag. Balanskravsresultatet är
143,0 Mkr. Soliditeten har ökat till 17,4% och självfinansieringsgraden för skattekollektivets
investeringar är över 100%.
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Förslag till kommunstyrelsen
Verksamheten i de helägda bolagen, koncernen Kungälvs Energi AB, Bohusläns
Kommunala Exploateringsbolag AB (Bokab) har 2020 varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Kungälvs kommun godkänns.
2. Särredovisningen av VA-verksamheten godkänns.
3. Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) görs med 100,0 Mkr.
4. Verksamhetsberättelsen för Intern kontroll godkänns
5. Koncernredovisningen 2020 för koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns
kommunala Exploaterings AB (Bokab), de vilande bolagen AB Kongahälla och
Bagahus AB, Bohus räddningstjänstförbund samt stiftelsen Kungälvsbostäder
godkänns.
6. Ombud vid bolagens ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och rösta
för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren
ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Pia Jakobsson
ekonomichef

För beslut i:
Kommunstyrelsen, Kungälvs kommun
För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskningsrapport ”Rapportering av bokslutsgranskning 2020”
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young uppdraget att
genomföra en granskning av bokslutet 2020. I granskningen har kommunens årsredovisning med
avseende på resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning granskats.
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder
här rapporten till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för kännedom och behandling i
enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av revisionens granskningar.
Som framgår av bifogade granskningsrapport redovisas inte kommunens pensionsåtaganden i
enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.
Vi rekommenderar att kommunen i kommande bokslut anpassar redovisningen av
pensionsåtaganden till vid varje tillfälle gällande regler i den kommunala redovisningslagen och
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Revisorerna vill därutöver särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på att årsredovisningen
saknar väsentliga upplysningar i enlighet med RKR:s rekommendation nr 5 angående Leasing och
RKR:s rekommendation nr 8 Derivat och säkringsredovisning. Revisorerna anser att avsaknaden
av upplysningar innebär att en läsare inte får en tillräcklig förståelse för de risker och åtaganden
som kommunen iklätt sig genom ingångna avtal samt tecknade derivat.
Vi rekommenderar att kommunen inför kommande bokslut anlitar sakkunnig specialist för att
göra en dokumenterad bedömning, av aktuella hyresavtal/leasingavtal, i förhållande till gällande
redovisningsregler.
Vi noterar att kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning inte omfattar
kommunens bolag.

Kungälv den 6 april 2021
För Kommunrevisionen

Göran Johansson
Ordförande

ADRESS

KOMMUNREVISIONEN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-182 59
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Covid 19 – pandemins påverkan
– ett ovanligt år med många utmaningar
för kommunens verksamheter

Handeln i Kungälv ökar
mest i landet
Kungälv är bäst i Göteborgsregionen
på bygglov enligt företagarna
Årsredovisning 2020

Redaktion årsredovisning 2020:
Christina Gunnesby, Håkan Hambeson, Annika Renström, Madeleine Nilsson och Pia Jakobsson.
Grafisk produktion: Contextus Mediateknik AB, Kungälv. Foton: Kungälvs kommun om inget annat anges.

Innehåll

Inledning

den här årsredovisningen vänder sig framförallt till kommunfullmäktige. genom ett strukturerat innehåll är avsikten att den också ska tillgodose informationsbehovet
hos övriga förtroendevalda, externa intressenter, medborgare och anställda. den kommer att spridas till banker,
kreditinstitut, större leverantörer, företag i kommunen
samt den kommunala förvaltningen.
Vid sidan av huvudsyftet ska den nu och i framtiden
kunna fungera som ett kompletterande beslutsunderlag
samt kunna användas för trendanalyser och som en årsbok.
Förvaltningsberättelse

Haleh Lindqvist, kommundirektör
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Förvaltningsberättelsen ska vara en sammanfattning där
väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet
fokuseras.
de finansiella målen samt målen och riktlinjerna för
verksamheten har en central roll i den ekonomiska förvaltningen. måluppfyllelsen visar på kommunens förmåga
att leva upp till en god ekonomisk hushållning.
i förvaltningsberättelsen redovisas därför en översikt av
kommunen, övergripande målavstämning, en sammanfattande finansiell analys av kommunen. Kommunkoncernen
omfattar kommunen och de övriga juridiska personer i
vilka kommunen har ett betydande inflytande.
Driftredovisning

50

driftredovisningen innehåller en redovisning av hur det
ekonomiska utfallet förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten.
Avgiftsfinansierad verksamhet

53

i avsnittet redovisas kommunens avgiftsfinansierade
verksamheter, Vatten och avlopp respektive renhållning.
dessa verksamheter finansieras genom uttag av avgifter
och inte via skatter.
Investeringsredovisning

59

investeringsredovisningen innehåller en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Vi gör skillnad

61

i år väljer vi att lyfta fram ett axplock, såväl stort som
smått av vad som hänt i verksamheten. Varje sektor har
fått möjlighet att lyfta fram sina händelser. naturligtvis
har det hänt mycket mer under året och löpande lägger
vi ut information om vad som sker i kommunen på vår
hemsida, följ oss på www.kungalv.se
i detta block redovisas också kvalitetsmått med jämförelse och verksamhetsöversikt. Blocket syftar till att ge
perspektiv på årsredovisningen i övrigt och är tänkt att
fungera som faktasamling och uppslagsdel.
inledning
Kuliga saKer som hände under
2014
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Ett annorlunda, utmanande
och lärorikt år!!
När vi gick in i 2020 var covid-19 inte mer än ett orosmoln på
horisonten. När pandemin strax därefter var ett faktum i mitten
av mars var plötsligt villkoren radikalt förändrade och det som
följde efter var ett både omvälvande och lärorikt år.Vi ska reflektera över de förändringar pandemin inneburit.
Det blev snabbt tydligt att det nya coronaviruset innebar mycket
allvarliga och omfattande konsekvenser för samhället och den
kommunala verksamheten. Snart sagt all planering fick revideras
eller i vissa fall stoppas helt. Samtidigt har många av våra verksamheter gjort utvecklingskliv som väl knappast någon av oss
trodde var möjliga att göra på så kort tid. Många verksamheter
har ställt om, anpassat sig efter snabba beslut, rekommendationer och med kort framförhållning från regeringen, statliga och
regionala myndigheter. Alla lärdomar vi har gjort under 2020,
tillsammans och individuellt, behöver vi både dela och använda
oss av i vårt fortsatta utvecklingsarbete.
Pandemin förutsatte en omställning och mobilisering där medarbetarnas engagemang, kreativitet och möjligheten att göra
direkt nytta var starka drivkrafter. Stora delar av övrig, viktig
verksamhet har fortlöpt trots pandemin. Pandemin har tydliggjort betydelsen av information och hemsidan som den naturliga
platsen för samlad myndighetsinformation till medborgare, föreningar och näringslivet. Hemsidan har spelat en viktig roll för
kvalitetssäkrad och målgruppsanpassad information från statliga
och regionala myndigheterna, som kommunen har hänvisat till.
Fortsatt kommer en period med stor osäkerhet och framtiden
blir mer oförutsägbar både i vår omvärld och lokalt. Vi behöver
beakta covid-19 och dess effekter de kommande åren och ha planeringsberedskap. Planeringen kommer att hjälpa oss att resonera, värdera, välja fokus och att göra viktiga vägval för att bli så
resilienta vi kan och så väl förberedda vi förmår, för både kända
och okända utmaningar och möjligheter.
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inledning

Grunden i vår resa är dock densamma som tidigare. Den enda
vägen framåt är att alla aktörer i samhället gör gemensam sak i
att hitta nya och välavvägda lösningar för att säkra framtiden.
Tillsammans med invånare, näringslivet, föreningslivet och
medarbetare kommer vi i Kungälvs kommun att testa, utveckla
och implementera nya lösningar, arbetssätt och tjänster för en
hållbar och omtänksam kommun. Om vi lyckas ta vara på kreativiteten och styrkan i så väl vår förvaltning och våra medarbetare
som hos invånare, näringslivet och föreningar, har vi en bra chans
att lösa de kommande utmaningarna vi har framför oss.
Med hopp om ett bra 2021 för oss alla!
Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen ska vara en sammanfattning där
väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet
fokuseras.
de finansiella målen samt målen och riktlinjerna för
verksamheten har en central roll i den ekonomiska förvaltningen. måluppfyllelsen visar på kommunens förmåga att
leva upp till en god ekonomisk hushållning.
i förvaltningsberättelsen redovisas därför en översikt av
kommunen, övergripande målavstämning, en sammanfattande finansiell analys av kommunen. Kommunkoncernen
omfattar kommunen och de övriga juridiska personer i
vilka kommunen har ett betydande inflytande.
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Översikt över kommunens verksamhet

Snabba fakta – vart går pengarna?
Så här har resultatet sett ut de tio senaste åren, Mkr

ns
ommublev
k
s
v
l
ä
Kung at 2020
result 58,8 Mkr
1

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

158,8

238,6 (111,3)*

76,0

58,0

20,4

26,9

49,6

-8,2

88,3

-68,3

* Resultatet 2019 har räknats om enligt rekommendation R2 från Rådet för kommunal redovisning.

Var kommer kommunens pengar ifrån?

Skatteintäkter och generella statsbidrag, 77 kr
Avgifter för till exempel barnomsorg, vård, vatten
och avlopp, 11 kr
Bidrag, till exempel statsbidrag
och EU-bidrag, 6 kr
Försäljning av varor och tjänster, 4 kr
Övriga intäkter, 2 kr

Vad använder kommunen pengarna till?

Förskola, grundskola
och fritidshem, 34 kr
Äldreboende samt hemtjänst, 16 kr
Gymnasie- och vuxenutbildning samt
gemensam verksamhet, 10 kr
Funktionshinderverksamhet
inkl daglig verksamhet, 9 kr
Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd
samt Arbetsmarknadsenheten, 9 kr
Övergripande funktioner samt övrigt, 7 kr
Samhälle och utveckling, 7 kr
Hälso- och sjukvård samt centrala kostnader, 5 kr
Kultur och fritid, 4 kr
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Översikt över kommunens verksamhet

Kommunsammandrag
Här visas mått och tal för kommunens geografiska område som helhet.
Därefter följer en ekonomisk översikt för kommunorganisation och koncern.
Kommunen i korthet

2020

2019

2018

2017

2016

Antal invånare

47050

46 336

45 086

44 110

43 289

Medelålder, år

*

41,5

41,6

41,6

41,6

6,7

7,0

5,5

4,2

2,8

*

334 472

325 351

322 692

317 065

Befolkningsökning, procentuell befolkningstillväxt på tre år
Medianinkomst, kronor

32,92

32,92

32,92

32,92

32,92

Andel högskoleutbildade, andel (%) av personer mellan 25-64 år

Skattesats, %

*

25,4

24,8

24,2

24,1

Ohälsotal, antal frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen
under 12 månader

*

25,2

26,7

28,4

28,8

4,8

3,3

3,1

2,8

2,7

Förvärvsfrekvens, andel (%) invånare mellan 20-64 år

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, %

*

*

86,7

86,6

86,6

Nyföretagande, antalet nya företag per 1 000 invånare

*

11,8

10,5

10,2

10,5

Andel bidragsförsörjda, %

*

10,2

10,7

10,8

11,1

Ekonomi i kommun och koncern

2020

2019

2018

2017

2016

Antal årsarbetare, kommunen

3 558

3 539

3 586

3 656

3 583

Antal årsarbetare, koncernen

3 815

3 797

3 838

3 889

3 819

Verksamhetens bruttokostnad, Mkr

3 323

3 096

3 140

2 984

2 873

Verksamhetens nettokostnad, Mkr

2 662

2 386

2 435

2 341

2 277

56 574

51 493

54 008

53 072

52 600

Balansomslutning kommunen, Mkr

6 012

5 793

5 844

5 104

4 248

Balansomslutning koncernen, Mkr

7 767

7 492

7 469

6 659

5 613

*Siffror ännu ej publicerade.

Tabellen syftar till att ge en bild över de grundläggande förutsättningar som kommunens organisation har för sin verksamhet. Källa: ekonomifakta.se

Nettokostnad per invånare, kr

Nettoinvesteringar kommunen, Mkr

136

272

583

736

485

Nettoinvesteringar, koncernen, Mkr

327

479

755

1 015

695

Låneskuld kommunen, Mkr

1 945

2 000

2 190

1 660

1 180

Långfristiga skulder koncernen, Mkr

3 470

3 350

3 590

2 725

1 639

Soliditet kommunen, %

17,4

15,4

9,3

9,1

9,6

Soliditet koncernen, %

22,5

20,6

15,6

15,7

17,0

Årets resultat kommunen, Mkr

158,8

238,6

76,0

58,0

20,4

Årets resultat koncernen, Mkr

199,6

271,1

117,3

89,3

64,6

här visas kommunens och koncernens ekonomiska utveckling. Först verksamhetens totala kostnader, brutto och netto.
därefter nettokostnaden per kommuninvånare.

Balansomslutningen visar tillgångarna i relation till det egna
kapitalet och skulderna. soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan och erhålls genom att det egna kapitalet divideras
med de totala tillgångarna.
FÖrValTningsBeräTTelse

7

Översikt över kommunens verksamhet

Politisk organisation
Siffrorna anger antal ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktige 59 ledamöter + 32 ersättare
Demokratiberedning

Beredningen för
samhälle och
utveckling
9

Ekonomiberedning
9

9

Beredningen för
bildning och lärande

Beredningen för
trygghet och stöd

9

Kultur- och
fritidsberedning

9

Tillfälliga
beredningar

9

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Kommunrevision

Miljö- och
byggnadsnämnd

Arvodesnämnd

Social
myndighetsnämnd

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsen 15+5

Folkhälsoråd

Utskottet
för samhälle och
utveckling 5

Utskottet
för trygghet
och stöd 6

Utskottet
för bildning
och lärande 6

Pensionärsråd

Idrottsråd

Ungdomsfullmäktige

Rådet för
funktionshinderfrågor

Kommunala bolag
Bohus
Räddningstjänstförbund

BOKAB

Kungälv Energi AB

Kungälv Närenergi AB
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Stifttelsen
Kungälvsbostäder

Den kommunala
koncernen
Bohus räddningstjänstförbund bildades 2013 och är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i ale och Kungälvs
kommuner. ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40 procent och Kungälvs kommuns andel till 60 procent.
2020 har påverkats av covid-19. Förbundets inriktning har
under pandemin varit att ”minska smittspridningen i samhället
och bland förbundets medarbetare samt upprätthålla den operativa förmågan”. Förbundet har kunnat bibehålla sin operativa
förmåga under hela pandemin. däremot så har myndighetsuppdrag, såsom tillsyn, information och utbildning fått stå tillbaka,
arbetet har fortgått, men i begränsad och anpassad form. Kommunernas anställda samt skolelever som fortfarande är prioriterade grupper har inte kunnat mötas fysiskt under året, men möjligheten till utbildning och information genom digitala medier
har utvecklats.
det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att utvecklas för att möta samhällets risker och krav. antalet räddningsinsatser har varit 895 under 2020 (949 föregående år). Förbundet har varit förskonade från större händelser och händelser
utdragna i tid. däremot har förbundet, i enlighet med avtal inom
göteborgsregionen, bistått grannkommuner vid flera tillfällen,
däribland branden på Borealis krackeranläggning i stenungsund
och essitys pappersbruk i lilla edet.
Förbundets arbete som remissinstans i ärenden som berör
Plan- och bygglagen visar på en tydlig uppgång, förbundet har
hanterat fler ärenden i år än tidigare år. i Kungälvs kommun har
flera större byggprojekt startats upp under året, exempelvis det
nya bostadsområdet nordtag i Ytterby.
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning
finns formellt inte, men utgörs de facto av de mål som finns
i förbundets handlingsprogram vilka följs upp och kommenteras i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen redovisas vid varje
formell uppföljning av förbundets tertial på direktionssammanträdena. det görs även en särskild uppföljning av handlingsprogrammet årsvis.
Bokab

Bokab bidrar till kommunens långsiktiga strategiska mål genom
att bedriva markexploatering och markförvaltning samt verka
som utvecklingsbolag. medlen är att förvärva, förvalta/förädla,
uppföra och avyttra fastigheter. Företaget ska också hantera all
villatomtförsäljning och ansvara för villatomtkön. Visionen bygger på att bolaget ska vara det bästa alternativet vid etablering av
företag och bostäder inom göteborgsregionen.

Foto: Bohus Räddningstjänstförbund

Bohus räddningstjänstförbund

Bohus Räddningstjänstförbund bildades 2013 och ansvarar för
räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommuner.

Önskan om att etablera i Kungälv är fortfarande på topp. Förklaringen är troligen Kungälvs strategiska läge i Västra götaland
samt att det numera finns det mesta man kan tänka sig i Kungälv.
Bokab har handlat upp entreprenad och startat markarbetena för
drygt 120 000 m² verksamhetsmark i Västra rollsbo. mer arbetstillfällen i Kungälv vilket i sin tur betyder mer underlag till
alla bostäder som på senare tid framkommit. Företag från hela
sverige vill etablera sig i Kungälv.
Bokab är mycket aktiva i att både köpa in mer mark samt att
förädla den mark vi har för näringsliv och bostäder. Vi har i nuläget åtta nya möjliga utbyggnadsområden fördelade på verksamhetsmark och mark för bostadsändamål. Bokab har även bytt lokaler och flyttat ner till Trädgårdsgatan 9 bredvid Båtmansgärde.
Vi fortsätter med byggherredrivna detaljplaner, vilket innebär att planerna blir till fullo finansierade av byggherrarna. att
sälja mark för industri samt villabebyggelse är också en intäkt för
kommunen som kommer kommuninvånarna till godo i form av
bättre infrastruktur såsom vatten och avlopp, vägar samt cykelbanor.
Villatomter i Östra ullstorp har bytt namn till dammbergen
och är nu i planprogramskede. Vi hoppas på upp till 200 villatomter i en fantastisk miljö som kommer fler Kungälvsbor till
godo. Kungälvs tomtkö ökar hela tiden och har nu passerat
1 000 köande.
FÖrValTningsBeräTTelse
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Kungälv Energi AB

Kungälv energis vision är att aktivt bidra
till samhällets hållbara utveckling och öka
kundernas livskvalitet i vardagen. Bolaget
kommer att fortsätta engagera sig i att skaffa
förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv.
Verksamheten är organiserad i affärsområdena elnät, Värme, stadsnät och entreprenad samt stödfunktionerna administration och marknad.
i dotterbolaget, Kungälv närenergi aB,
bedrivs elhandel samt produktion av energi i bolagets vindkraftverk.
utbyggnaden av fjärrvärme har haft
positiv inverkan på miljön i kommunen.
genom att oljeeldning med fossilt ursprung näst intill upphört så har även de
fossila koldioxidutsläppen minskat väsentligt. den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet bidrar till en mer miljövänlig
kommun. all el som säljs är fossilfri, dels
från Kungälv energis egen produktion i
vindkraftverk och biobränsleeldade värmeverk, dels köpt med ursprungsmärkning.
Bolaget har skapat en bilpool där man
bokar elbil eller biogasbil för att öka användandet av supermiljöbilar i tjänsten.
Kungälv energi aB har en snabbladdarstation centralt i Kungälv samt laddstolpar
för elbilar på pendelparkeringar i samarbete med Kungälvs kommun.
Företaget kommer att fortsätta att engagera sig i elbilar och infrastruktur för
laddning av elfordon. en solcellsanläggning har byggts för att förse bolagets elbilar med energi. det har även byggts en
solcellsanläggning vid den befintliga solvärmeanläggningen i munkegärde vilken
har driftsatts i början av år 2019. Bolaget
säljer solcellsanläggningar till företag och
privatpersoner tillsammans med samarbetspartners.
Året 2020 har varit ett speciellt år och
coronapandemin har haft stor påverkan på
hela samhället. digitaliseringen inom bolaget har tagit ett stort kliv framåt. Året
2020 var även speciellt på andra sätt, temperaturen var extremt låg under året och
även elpriserna var extremt låga.
Vi vill att all personal ska ha bra förutsättningar för att göra ett bra arbete hos
oss, vi mäter detta minst en gång om året.
Trots pandemin lyckas vi förbättra våra
redan fina värden. det är inte bara personalen som ger fina värden även våra kunder ger oss fina värden i vår kundundersökning.
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Kungälv energi har nu en ny bolagspolicy
och nya ägardirektiv att arbeta efter.
Bolaget har stort fokus på regleringen
av elnätsintäkterna. regleringen styr våra
möjligheter att underhålla elnätet framöver.
Bolaget har även fokuserat på hur vår
framtida värmeproduktion ska se ut. en
omfattande förstudie har genomförts under året. ett oförutsett haveri på en panna
på munkegärdeverket orsakade kostsamma reparationer.
stadsnätet blir en allt viktigare del av
samhällets infrastruktur. under året har
stora satsningar gjorts på att få nätet driftsäkert och väldokumenterat. Ytterligare
en fiberförening har valt att sälja sina fibernät till oss. Totalt har nu 23 av 27 föreningar
valt att sälja sina nät till oss.
under året har bolaget arbetat med
säkerhet. Vi har genomfört en säkerhetsskyddsanalys samt ökat säkerheten för vår
interna iT betydligt.
intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit fortsatt stort bland våra
kunder.
Vi har tecknat ett nytt fullserviceavtal
för vårt vindkraftverk. avtalet gäller åren
2020–2035.
Kungälvsbostäder

Kungälvsbostäder bildades 1949 av Kungälvs kommun som en stiftelse och är idag
den största hyresvärden i Kungälv med
strax över 2 800 lägenheter och kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd.
som kommunens största allmännyttiga
aktör är det en självklarhet för företaget
att vara engagerad i samhällsutvecklingen
i Kungälv samt att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål för 2020.
Året präglades av den pågående pandemin och de omställningar i verksamheten
som detta innebar. Kungälvsbostäder bestämde tidigt att göra det man kunde för
att visa hyresgästerna lite extra omtanke,
speciellt de äldre hyresgäster som hamnat
i ofrivillig isolering. Balkongkonserter, rabattkuponger hos företagets lokalhyresgäster samt gratis ljudboks-abonnemang
blev resultatet. mötesplatsen Kontakten
har varit extra viktig under pandemin och
här har Kungälvsbostäder kunnat bidra
med en ny större lokal till verksamheten.
Kungälvsbostäder beviljade även hyresrabatter till lokalhyresgäster som drabbats
av minskade intäkter med hjälp av det
statliga stödet.

Kungälvsbostäder samarbetar med Kungälvs föreningsliv där företaget genom
sponsring och samverkan stöttar ideella
idrottsföreningar och kulturarrangemang
för att ge möjlighet till en aktiv fritidssysselsättning för barn och unga. under 2020
stöttades bland annat FC Komarkens futsal-lag för årsklass -03 – ett lag som startades av de deltagande ungdomarna själva
som tog kontakt med företag för att söka
sponsring.
Kungälvsbostäder är med i allmännyttans klimatinitiativ med ambitionen att
minska sin energiförbrukning och vara
fossilfria till 2030. under 2020 har energispararbetet fortsatt med fokus på optimering av värmesystemet, fönster- och takbyte samt byte till närvarostyrd led-belysning i trapphus och källare. under året
togs också de första ladd-stationerna för
elbilar i drift. På grund av covid-19 fick
satsningen på återvinning av textilier pausas, men projektet kommer att återupptas
igen i början av 2021 för att kunna erbjuda hyresgästerna hushållsnära möjlighet
till återvinning.
under 2020 har ett stort fokus legat på
fastighetsbeståndets renoveringsbehov där
samtliga fastigheter analyserats ur ett ekonomiskt och förvaltningsmässigt perspektiv. målsättningen är att nå ett hållbart
fastighetsbestånd genom nyproduktion,
renovering, förädling och eventuell avyttring. i samarbete med kommunen arbetar
Kungälvsbostäder vidare med planerna på
utveckling och nybyggnation i de centrala
delar som kallas nytorgstaden. målet är
att vara med och skapa ett Kungälv där
alla kan leva och bo.
Soltak AB

soltak aB är ett samarbete mellan kommunerna Kungälv, stenungsund, lilla edet
och Tjörn. syftet med bolaget är att utföra
stöd- och servicetjänster mer ekonomiskt
än om varje ägarkommun gör det var för
sig. genom ett gemensamt bolag för iT,
löne- och ekonomiadministration ges den
stora kommunens möjligheter samtidigt
som den lilla kommunens identitet behålls. Bolaget ingår inte i den sammanställda redovisningen.

KONCERNEN

Skulder

med koncernen Kungälvs kommun avses Kungälvs kommun,
koncernen Kungälv energi aB, Bohusläns kommunala exploaterings aB (Bokab), stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund. Koncernen omfattar även de vilande bolagen
aB Kongahälla och Bagahus aB.

Koncernens långfristiga skulder har ökat med 120,0 mkr, främst
beroende på att den långfristiga delen av Kungälvsbostäders
låneskuld ökat. som en följd av att den långfristiga delen av låneskulden har ökat har också de kortfristiga skulderna minskat.
minskningen vägs dock till viss del upp av att de kortfristiga
skulderna inom kommunen har ökat.

Årets resultat

Soliditet

Årets resultat för koncernen visar på ett överskott på 199,6 mkr.
Kungälvs kommun bidrar med ett överskott på 158,8 mkr. resultatet förstärks ytterligare av positiva resultat för alla övriga
enheter i koncernen. det egna kapitalet i koncernen Kungälvs
kommun omfattar även obeskattade reserver i bolagen med avdrag för uppskjuten skatt.
Finansnetto

Koncernens finansnetto är -53,1 mkr. Finansnettot är summan
av finansiella intäkter och kostnader. utöver ränta på pensionsskulden består de finansiella kostnaderna främst av ränta på
kommunens och Kungälvsbostäders lån. ränteintäkterna utgörs
främst av ränta på tillgångar i bank och placeringar samt utdelning på aktier och andelar.
Tillgångar och investeringar

Koncernens tillgångar ökar med 275,8 mkr under 2020. Koncernens bruttoinvesteringar under året uppgår till 368,2 mkr.
utfallet är närmare 200 mkr lägre än föregående år och beror till
största delen på en minskad investeringsvolym hos kommunen,
övriga bolag investerar ungefär i motsvarande nivå mot föregående år.

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (Bokab)

Koncernens soliditet har ökat till 22,5 procent 2020. det är närmare två procentenheter högre än 2019 då soliditeten var 20,6
procent. Kommunens goda resultat innevarande år är en bidragande förklaring till förbättringen. att soliditeten ändå är relativt
låg är en följd av att kommunen 2006 ändrande princip avseende
sina pensionsåtagande och sedan dess redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen, enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. samtidigt är kommunens låneskuld fortsatt hög som
en konsekvens av flera års hög investeringsvolym samtidigt som
de ekonomiska resultaten var låga under samma period.
Borgensförbindelser

Koncernens förbindelser motsvaras av kommunens åtagande
med undantag för Kungälvs kommuns borgen för stiftelsen
Kungälvsbostäders upplåning samt kommunens pensionsåtagande
gentemot Kungälv energi.

Kungälv Energi AB

2020

2019

2018

Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt

0,1

-1,8

5,4

Bokslutsdispositioner

0,0

1,9

-1,4

Bokslutsdispositioner

Skatt

0,0

-0,1

-0,9

Skatt

Årets resultat

0,1

0,0

3,1

Antal anställda

4

4

4

Omsättning

13,6

17,7

25,0

Soliditet, %

22,6

23,3

22,5

Mkr

2020

2019

2018

30,3

31,2

35,8

-20,2

-15,0

-32,8

-2,2

-3,4

-0,2

Årets resultat

7,9

12,8

2,8

Antal anställda

82

81

77

Omsättning

300,2

299,4

292,8

Soliditet, %

30,3

30,9

29,4

2020

2019

2018

21,5

17,4

11,5

Mkr
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt

Stiftelsen Kungälvsbostäder

Bohus räddningstjänstförbund (BORF)

Mkr

2020

2019

2018

Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt

6,1

0,8

3,6

Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt

Bokslutsdispositioner

0,0

0,0

0,0

Bokslutsdispositioner

2,9

2,1

0,3

Skatt

0,0

0,0

0,0

Skatt

-0,9

-10,4

-3,0
8,9

Mkr

Årets resultat

6,1

0,8

3,6

Årets resultat

23,5

9,1

Antal anställda

135

140

144

Antal anställda

36

33

27

Omsättning

82,6

80,4

77,6

Omsättning

231,6

220,8

215,3

Soliditet, %

32,6

26,7

23,8

Soliditet, %

34,0

32,1

33,6
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Resultaträkning
Mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1
2

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3
4

Resultat efter fi nansiella poster

2020
Koncern
Kommun

2019
Koncern
Kommun

1 315,5
-3 611,0
-290,7

843,6
-3 323,2
-182,2

1 339,9
-3 383,7
-284,4

886,9
-3 096,2
-176,7

-2 586,2

-2 661,8

-2 328,3

-2 386,0

2 378,0
461,0

2 378,0
461,0

2 350,2
303,8

2 350,2
303,8

252,8

177,2

325,7

268,0

3,8
-56,9

33,1
-51,4

15,2
-69,9

25,0
-54,4

199,6

158,8

271,1

238,6

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

ÅRETS RESULTAT

199,6

158,8

271,1

238,6

Kassaflödesanalys
Mkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

2020
Koncern
Kommun

2019
Koncern
Kommun

10

199,6
290,7
34,8
2,7
0,0

158,8
182,2
25,0
2,7
0,0

271,0
284,4
61,0
-35,1
112,9

238,6
176,7
47,0
-35,1
111,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet

527,8

368,7

694,3

538,3

Förändring förråd och exploateringsområden
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

62,7
-25,4
-50,6
514,5

73,9
-57,9
75,3
460,0

10,6
72,0
181,4
958,3

-0,3
59,4
-42,9
554,5

8
5,6,7

-2,6
-368,2

-2,8
-177,4

1,4
-567,0

-13,2
-359,1

5,6,7

2,9

1,8

23,7

22,3

0,0
1,0
-366,9

0,0
0,0
-178,4

-20,4
0,0
-562,3

-20,4
0,0
-370,4

165,0
-237,0
152,0
39,9
119,9

165,0
-218,0
0,0
41,2
-11,8

145,0
-265,0
-169,0
-275,8
-564,8

90,0
-265,0
0,0
-190,5
-365,5

-28,1

-28,1

-38,8

-38,8

239,4

241,7

-207,8

-220,3

Investeringsverksamheten
Ökning/minskning värdepapper
Investeringar i immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Investering i fi nansiella anläggningstillgångar
Försäljning av fi nansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upplåning
Amortering
Förändring kortfristig del
Förändring övriga långfristiga skulder
Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till infrastruktur
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Not
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11
11
11
11

215,8

125,5

423,7

345,9

455,1

367,1

215,8

125,5

Balansräkning
Mkr

2020-12-31
Koncern
Kommun

Not

2019-12-31
Koncern
Kommun

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

5

7,3

7,3

17,3

17,3

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

6

6 308,9

4 224,7

6 220,1

4 212,6

Maskiner och inventarier

7

167,7

107,6

171,6

116,2

6 476,7

4 332,3

6 391,7

4 328,8

62,3

626,4

60,7

623,6

6 546,2

4 966,0

6 469,7

4 969,7

270,8

270,8

273,6

273,6

123,8

56,9

186,5

130,7

371,5

351,6

346,1

293,7

Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

8

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsområden
Kortfristiga fordringar

11

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

455,1

367,1

215,8

125,5

950,5

775,6

748,4

549,9

7 767,5

6 012,4

7 491,7

5 793,2

238,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

10
99,6

58,8

271,1

100,0

100,0

0,0

0,0

1 546,4

890,1

1 275,2

651,6

1 008,9

952,2

985,3

933,3

1,1

1,1

2,6

2,6

159,5

159,5

180,0

180,0

1 276,7

1 112,8

1 269,9

1 115,9

3 469,8

3 001,2

3 349,8

3 013,0

1 275,1

849,4

1 325,6

774,1

Summa skulder

4 744,8

3 850,6

4 675,5

3 787,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

7 767,5

6 012,4

7 491,7

5 793,2

685,9

96,6

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättning till pensioner och löneskatt
Avsättning deponi
Avsättning bidrag till infrastruktur
Avsättning uppskjuten skatt

107,1

Summa avsättningar

102,1

Skulder
Långfristiga skulder

11

Kortfristiga skulder

Ställda säkerheter

12

83,4

Borgens- och ansvarsförbindelser

13

96,3

84,0
766,8
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Noter
1. Verksamhetens intäkter
Mkr
Hyresintäkter
Intäkter el
Taxor och avgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa

8. Finansiella anläggningstillgångar
2020
221,9
312,9
404,7
208,2
167,7

2019
215,7
333,9
377,9
184,1
228,4

1 315,5

1 339,9

2020
2,9
33,9
21,0
4,5

2019
2,9
26,4
21,0
10,4

62,3

60,7

Mkr
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran Skatteverket
Övriga kortfristiga fordringar

2020
128,7
103,8
25,4
113,6

2019
110,6
107,1
31,0
97,4

Summa

371,5

346,1

Mkr
Ingående eget kapital
Justering eget kapital, ej resultatpåverkande
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat

2020
1 546,3
0,0
100,0
99,6

2019
1 162,5
112,6
0,0
271,1

Summa

1 746,0

1 546,3

Mkr
Skulder till banker och kreditinstitut
Investeringsbidrag
Anslutningsavgifter
Gatukostnadsersättning
Tillkommande exploateringskostnader

2020
2 908,0
57,6
222,6
245,1
36,5

2019
2 828,0
55,2
213,3
215,5
37,8

Summa

3 469,8

3 349,8

2020
79,5
3,8

2019
79,5
4,5

83,4

84,0

2020

2019

632,0
-537,0

717,2
-622,0

95,0

95,2

53,9
-52,6

49,6
-48,2

1,3

1,4

Mkr
Aktier
Kommuninvest ekonomisk förening
Andelar, insatser, bostadsrätter
Övriga långfristiga fordringar
Summa

9. Kortfristiga fordringar
2. Verksamhetens kostnader
Mkr
Personalkostnader
Entreprenader och köp av verksamhet
Material
Övriga kostnader
Årets skatt

2020
2 081,1
1 031,6
166,1
324,8
7,5

2019
2 009,5
969,8
165,7
221,8
16,9

Summa

3 611,0

3 383,7

10. Eget kapital
3. Finansiella intäkter
Mkr
Ränteintäkter
Utdelning på aktier och andelar i andra företag

2020
1,4
2,4

2019
9,6
5,6

3,8

15,2

2020
38,4
0,1
27,0
-8,5

2019
39,9
0,2
29,8
0,0

56,9

69,9

Summa

4. Finansiella kostnader
Mkr
Ränta, långfristig upplåning
Ränta, kortfristig upplåning
Ränta pensionsskuld
Räntor övriga

11. Långfristiga skulder

Summa

5. Immateriella tillgångar
Mkr
Ingående balans
Avskrivningar
Nettoinvesteringar
Försäljningar

2020
17,3
-6,9
-3,1
0,0

2019
19,6
-7,2
4,9
0,0

7,3

17,3

Summa

Mkr
Ingående balans
Avskrivningar
Nedskrivningar
Nettoinvesteringar
Utrangeringar
Försäljningar

2020
6 220,1
-249,0
-1,5
341,4
-2,2
0,0

2019
5 974,6
-245,6
-3,6
517,7
-6,8
-16,4

Summa

6 308,9

6 220,1

Mkr
Ingående balans
Avskrivningar
Nedskrivningar
Nettoinvesteringar
Utrangeringar
Försäljningar

2020
171,6
-33,0
-0,3
30,0
0,0
-0,7

2019
155,9
-26,5
-1,5
44,3
0,0
-0,5

Summa

167,7

171,6

7. Maskiner och inventarier
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Mkr
Fastighetsinteckningar Stiftelsen Kungälvsbostäder
Eventualförpliktelse, Kungälv Energi
Summa

13. Borgens- och ansvarsförbindelser

6. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

14

12. Ställda säkerheter

Mkr
Borgensförbindelser
Kommunen
Avgår: borgen för Stiftelsen Kungälvsbostäder
Summa
Mkr
Ansvarsförbindelser
Kommunen
Avgår: ansvarsförbindelse för Kungälv Energi AB
Summa

Viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk ställning
samt förväntad utveckling
2020 har varit ett år då covid-19 har präglat vår verksamhet både
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Våra verksamheter har fått
ställa om både arbetssätt och fokus. ledningen har befunnit sig
i stabsläge stora delar av året för att följa utvecklingen, stötta
verksamheten och bereda och fatta nödvändiga beslut – allt efter
regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Covid-19 har haft betydelse för hur vi har kunnat utveckla vår verksamhet enligt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade mål och strategiska förutsättningar samt förvaltningens
verksamhetsplan. Bedömningen av målen ska ses i ljuset av att
kommunen – samtidigt som man hanterat en pandemi – i stora
delar genomfört verksamheten enligt plan.
Pandemin har också påverkat de ekonomiska planeringsförutsättningarna. sKr:s prognoser för skatter och statsbidrag har
kallats scenario – just för att det har varit svårt att förutsäga
utvecklingen av skatteunderlaget. staten har under året tillfört
extra generella statsbidrag om drygt 86 mkr som kompensation
för sjunkande skatteunderlag och merkostnader för covid-19.
de generella statsbidragen var till stora delar avsett enbart för
2020. Först under sena våren och hösten kom besked om 2021
och 2022. staten har också ersatt kommunen för sjuklönekostnader och sänkning av arbetsgivaravgifter under året, drygt 34
mkr. Kommunen har ansökt och fått ersättning från staten, drygt
14 mkr, som ett riktat stöd till verksamheter inom hälso- och
sjukvård samt socialtjänst till följd av pandemin.
Kostnaderna har påverkats inom alla verksamheter, men framför allt inom vård och äldreomsorg och hälso- och sjukvård som
haft en större ökning av sjukfrånvaro och en ökad kostnad för bemanning. det finns också en ökad kostnad för inköp av personlig
skyddsutrustning, anpassning av lokaler och andra smittskyddsåtgärder. Kommunen har slopat avgifterna för uteserveringarna,
anpassat parkeringstaxor i centrala Kungälv, haft kostnader för
distansundervisning och fått minskade intäkter med anledning
av att våra lokaler inte använts på samma sätt som tidigare när
man inom föreningslivet inte kunnat träffas som vanligt.
Pandemins påverkan på ekonomin och verksamheten de kommande åren är fortsatt svår att förutsäga.
under de senaste åren har en rad omställningar genomförts i
organisationen. så även 2020. omställningarna har skett genom
effektiviseringar, förändrad kvalitet och bortval av verksamhet
och uppgår till 34 mkr och under 2020 redovisar verksamhetens nettokostnader ett positivt resultat på 6,2 mkr.Tillsammans
med kompensation från staten i form av framförallt generella
statsbidrag och låga finansiella kostnader har det gett förutsättningar för en ekonomi i balans i vår verksamhet.

de kommande två åren ser dock utvecklingen av intäkterna från
skatter och statsbidrag inte ut att ligga på samma nivå som tidigare. Först 2024 återhämtar sig utvecklingen och det kommer att
ställa krav på organisationen att fortsätta se över arbetsprocesser
och arbetssätt för att möta nya behov.
Koncernens låneskuld har fram till 2018 ökat och var vid det
årets slut 2 704 mkr. 2019 vändes trenden och skulden amorterades med 175 mkr. 2020 har kommunen fortsatt amortera
och låneskulden för kommunkoncernen är nu 2 476 mkr, en
sänkning med 53 mkr. Vid jämförelse med övriga kommuner i
riket har dock Kungälv en hög låneskuld. Vid en ränteuppgång är
kommunens ekonomi därför extra känslig.
Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste åren. Vid 2020 års slut var vi 47 050 invånare i kommunen
och tillväxten mellan 2019 och 2020 var därmed 1,5 procent.
enligt den senaste befolkningsprognosen ser vi en fortsatt positiv utveckling de kommande åren även om utvecklingen flyttats
framåt något i tid. det beror framförallt på avmattningen av konjunkturen som vi sett under en period som gör att exploatörer
för närvarande är något avvaktande.
Förutom befolkningstillväxten har kommunen, precis som övriga kommuner i sverige, en utmaning i en åldrande befolkning
och behov av fler äldreomsorgsplatser. Behov finns också av fler
förskoleplatser, en ny grundskola och lss-boenden. inom Vaverksamheten finns flera föreläggande från länsstyrelsen och utbyggnaden av Va i kustzonen kommer att kräva resurser under
de kommande åren. Tillväxten i kommunen behöver balanseras
med ekonomiska och personella resurser och förutsättningar.
ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare är ett fortsatt
viktigt fokusområde framåt tillsammans med att säkerställa kompetensförsörjningen för att möta behoven inom verksamheter.
Kommunen har under 2019 och 2020 satsat på verksamhetsutveckling i form av en ny modell för verksamhetsstyrning –
moVe. modellen bygger på tillitsbaserad styrning och innebär
en förskjutning från traditionell, formell styrning till en starkare
betoning på kultur och ledarskap. alla chefer i kommunen har
under 2020 medverkat i utbildningen, tagit fram verksamhetsplaner och kommer från 2021 arbeta enligt den nya modellen.
agenda 2030 kommer att vara styrande de kommande åren
för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
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Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten
Kommunstyrelsens resultatmål
styrmodellen ”Från demokrati till effekt och tillbaka” poängterar att den politiska styrningen ska inriktas på förändringar.
detta ska speglas i att kommunstyrelsens resultatmål kan ändras
över tid och inte formuleras vagt och allmängiltigt. Kommunstyrelsens resultatmål ska relatera till kommunfullmäktiges strategiska mål och strategiska förutsättningar. resultatmål kan gälla
hela eller delar av förvaltningen och har en tidsaspekt på 1–3 år.
Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål
Strategiska förutsättningar

målbedömningen görs med utgångspunkt från en sammanvägd
bedömning av relevanta resultatmått, genomförda aktiviteter
och andra väsentliga faktorer som bedöms påverka resultaten.
de femton resultatmålen redovisas som gröna, gula eller röda.
ett grönmarkerat mål är uppfyllt, medan ett rödmarkerat inte
är det. den gula markeringen betyder att målet är svårbedömt/
delvis uppfyllt.
Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med l
andets bästa kommuner

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker
pedagogisk miljö
4. Alla barn i förskoleklass är efter avslutad förskoleklass väl förberedda att börja grundskolan
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande
och Sveriges lägsta arbetslöshet

En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

7. Full behovstäckning inom äldreomsorgen

Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

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

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

Att medborgare och näringsliv ska känna ökat
förtroende för kommunen

9. Förbättrat näringslivsklimat

En ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen

11. Planberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

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

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag

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

6. Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad
etableringsperiod

10. Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet

13. Ökad kollektiv jobbpendling

14. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete
15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med
krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
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Strategiska förutsättningar
1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Vad innebär det
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.
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt
2020 års bedömning
Planerade åtgärder i syfte att nå målet har genomförts under
året, trots pandemin.Vissa åtgärder har fått ställas in eller skjutas
på men genom omtag, kreativa lösningar och förändrade arbetssätt har förvaltningen fortsatt arbeta för att det ska vara attraktivt att vara anställd, för nuvarande och framtida medarbetare.
ett exempel är heltidsresan som är ett avtal mellan Kommunal
och arbetsgivare. när fler medarbetare i välfärden arbetar heltid,
blir jobben attraktivare, jämställdheten ökar och samtidigt minskar rekryteringsbehoven. högre grad av heltidsarbete minskar
på sikt behov av timavlönade och ökar kontinuitet i verksamheten. Behov av timavlönade har kvarstått under året på grund av
pandemin.
Verksamheternas förutsättningar har förändrats allt efter hur
smittspridningen har påverkat sjukfrånvaro. restriktioner, nya
rutiner och förhållningssätt har införts under året. detta har påverkat chefernas möjlighet att leda och fördela arbetet. utmaningar utöver pandemin är rekrytering av personal med relevant
utbildning inom fler yrkesområden.
Personalens insatser för att ge bästa möjliga service och lösa
uppkomna situationer, visar på engagemang, kompetens och
yrkesstolthet. det arbete som har gjorts i verksamheterna bidrar
till att uppnå målet att det ska vara attraktivt att vara anställd
i Kungälvs kommun.
2. Kommunens verksamheters kvalité och
hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner

Vad innebär det
Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara
kommuner avseende verksamhetens kvalitet och hushållning.
målsättningen är en årlig förbättring på 2 procent inom kommunens verksamheter i förhållande till föregående år.
Verksamhetens kvalitet = genomsnittligt jämförbart utbud,
resultat, handläggningstider och inom lagarnas gränser.
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt
2020 års bedömning
Kungälvs kommun får placering 21 i tidningen Fokus kommunrankning ”här är det bäst att bo”. resultatet överträffar målvärdet för 2020 och visar att Kungälv står sig bra i jämförelse med
alla sveriges kommuner.

Kommunens nettokostnad per invånare och nettokostnadsavvikelse visar en positiv trend, förbättras i förhållande till andra
kommuner och är bättre än uppsatta målvärden. alla sektorer
har genomfört jämförelser med jämförbara och framgångsrika
kommuner inom olika verksamhetsområden. Planerade besök i
andra kommuner har dock inte kunnat genomföras fullt ut på
grund av pandemin.
Kungälvs kommun har balans mellan kvalitet och hushållning.
hela förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar för att
kunna nå målet.

Att ge goda förutsättningar
för livslångt lärande
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker
pedagogisk miljö

Vad innebär det
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
är svårbedömt/delvis uppfyllt
2020 års bedömning
arbetet med att säkerställa att alla barn och elever vistas i en
trygg och säker pedagogisk miljö är ett ständigt pågående arbete
på varje förskola och skola i kommunen. alla enheter har en reviderad plan mot diskriminering och kränkande behandling där
man följer upp enhetens arbete med att säkerställa en trygg och
säker miljö.
struktur och organisation är framgångsfaktorer för att barnen
ska bli trygga och vara i en säker pedagogisk miljö. i förskolans
vårdnadshavarenkät anger 93 procent att förskolan är en trygg
plats för deras barn.
grundskolans resultat från elevenkäten inom frågeområdet
trygghet har varit stabila över tid och ligger i paritet med rikssnitt (åk 5 Kungälv 8,1, riket 8,2 och åk 9 Kungälv 7,7, riket
7,7).
För att öka tryggheten görs insatser på enhetsnivå samt på
verksamhetsnivå. under året har metoder införts som leder till
ökat samarbete, delaktighet och studiero.
gymnasieskolans enkätresultat (7,8) har sjunkit något jämfört
med föregående år och ligger under snittet i gr (8,5) och riket
(8,2). På gymnasiet kommer man involvera eleverna i högre utsträckning i värdegrundsarbetet vid bland annat framtagande av
ordningsregler och plan för att motverka kränkande behandling
för att öka elevernas upplevelse av trygghet.
högstadiet (årskurs 7-9) har ett nära samarbete med Trygga
ungdomsmiljöer (Tum) som har i uppdrag att bland annat fånga
upp ungdomar som är i riskzon och kan hamna i utanförskap.
under året har åtgärder för att skapa inkluderande och trygga
lärmiljöer genomförts. arbetet innefattar både ute- och innemiljöer.
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4. Alla barn i förskoleklass är efter avslutad förskoleklass väl förberedda att börja grundskolan

Vad innebär det
utbildning och samverkan ska planeras och genomföras på ett
sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.
alla barn i förskoleklass ska ha rätta förutsättningar för att
klara grundskolans måluppfyllelse
är svårbedömt/delvis uppfyllt
2020 års bedömning
i förskoleklassen pågår ett arbete att kartlägga samtliga elevers
kunskaper i svenska och matematik. syftet med kartläggningen
är att tidigt kunna göra insatser för elever som behöver hjälp
med sin kunskapsutveckling.
Kartläggningen inom ”läsa-skriva-räkna-garantin” med tillhörande screeningsmaterial är genomfört i kommunens förskoleklasser. när en ny mätning av nästkommande elever i årskurs 1
görs kommer en analys av eventuella effekter av ”läsa-skrivaräkna-garantin” kunna genomföras.
Planen är att en screening av elevernas kunskaper i matematik och svenska görs under hösten. extra anpassningar görs för
de barn som har behov av stöd och under våren följs åtgärderna
upp. För de barn där behov av stöd kvarstår görs en överlämning
till pedagoger i årskurs 1.
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande
och Sveriges lägsta arbetslöshet

Vad innebär det
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.
är svårbedömt/delvis uppfyllt
2020 års bedömning
Från och med 1 juli det år man fyller 20 år kan man ansöka
till vuxenutbildningen. För att vara behörig ska man vara bosatt
i sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ska ge och ha
förutsättningar att klara utbildningen. alla som söker utbildning
Vuxenutbildningen bidrar till fler i arbete och fortsatta studier.
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vid vuxenutbildningen ska träffa en studie-och yrkesvägledare
för att tillsammans komma fram till vilken form av studier som
ska erbjudas.
inom göteborgsregionen (gr) finns ett samverkansavtal
kring vuxnas lärande. avtalet innebär bland annat att tillvarata
den samlande kapaciteten och utbildningsresurser inom gr.
samverkan breddar utbudet och är kostnadseffektiv för Kungälvs kommun.
som en effekt av pandemin räknar vuxenutbildningen med ett
ökat söktryck under kommande år, såväl nationellt som i Kungälvs kommun. med en ökad arbetslöshet kommer allt fler vända
sig till vuxenutbildningen för att byta yrkesbana. ett försenat
mottagande av kvotflyktingar på grund av pandemin innebär att
fler personer förväntas komma under 2021 och därmed fler sFi
elever.
det finns många bristyrken där behovet av utbildade är och
framöver kommer vara stort. många kommer att behöva vuxenutbildningen för att omskola sig eller komplettera sin utbildning.
det finns också ett stort behov på arbetsmarknaden av yrkesutbildade på gymnasial nivå.
allt fler av de nyanlända som kommer till kommunen har låg
utbildning eller saknar helt utbildning från sitt hemland, analfabetism förekommer. detta försvårar inträdet till fortsatta utbildningar då nivån på sFi som individen klarar av inte når upp
till de krav som finns för att komma in på yrkesförberedande
utbildningar.

En trygg omsorg med
valmöjligheter genom livet
7. Full behovstäckning inom äldreomsorgen

Vad innebär det
skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan
och behov matchas i enlighet med lagen
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt
2020 års bedömning
målet omfattar dels vård- och omsorgsboende (äldreboende),
dels boende inom lss (funktionshinder). alla beslut om vård
och omsorgsboende har verkställts inom tre månader. under
året har en större andel av personer som blivit erbjudna en plats
i vård- och omsorgsboende tackat nej, jämfört med tidigare år.
detta beror på att några av de som erbjudits en lägenhet på vård
och omsorgsboende uppgett som skäl att de känner en oro för
att flytta på grund av den rådande pandemin.
Platsbrist förekommer inom lss när det gäller bostad med
särskild service, främst med inriktning mot servicebostäder.
under augusti har åtta personer med beslut om bostad med särskild service med inriktning serviceboende erbjudits plats, vilket
lett till minskad platsbrist. Besluten kommer verkställas när det
nya boendet på enebacken i Ytterby är färdigbyggt. inflyttning
beräknas till första kvartalet 2021.
Frågan om bostad med särskild service är prioriterad. det
sker en löpande planering av byggnation utifrån de behov som
beskrivs i lokalförsörjningsplanen.

Att ge möjligheter till en aktiv
fritid för alla åldrar
Att alla medborgare ska ha möjlighet
att delta i rikt och aktivt kulturliv
8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer
med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat
kultur- och fritidsliv

Vad innebär det
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.
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt
2020 års bedömning
Kultur- och fritidssektorn har fått anpassas till rådande omständigheter. samtliga verksamheter har utvecklat nya former för att
skapa säkra mötesplatser för barn, unga och äldre bland annat
genom ”säkra” träningar och digitala forum.
antalet utlån inom media på biblioteket ligger nära sitt målvärde. Verksamheten har anpassats för att nå till målgrupperna
genom ändrade låneregler, gratisstreaming av filmer på nätet och
färdiga bokkassar.
Kulturen har haft många digitala programaktiviteter, bland
annat babyrytmik med stor digital spridning.
Konsertföreställningar i syfte att minska isolering bland äldre
i kommunen har genomförts i samverkan med Kungälvs kulturskola och Kungälvsbostäder. hälsofrämjande verksamheten har
ett eget band ”skrubbandet” som har genomfört utomhuskonserter vid kommunens äldreboenden.
samtliga idrottsaktiviteter som utövas inomhus har begränsats eller varit helt stängda. detta har påverkat antalet besökare.
dock kan en ökning ses av antalet besökare vid kommunens
vandringsleder och motionsspår. andra attraktiva besöksmål har
varit kommunala badplatser, utesimbadet och andra grönområden.

Att medborgare och näringsliv ska
känna ökat förtroende för kommunen
9. Förbättrat näringslivsklimat

Vad innebär det
Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet och tillgänglighet. Våra processer
ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta..
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt
2020 års bedömning
insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. det sammanvägda resultatet i insikt visar att kommunen
förbättrat sitt nöjd Kund index (nKi). Kungälvs kommun är
bäst rankad i göteborgsregionen avseende hantering av bygglov
mot företag. Kungälvs kommuns placering i svenskt näringslivs
ranking har försämrats.

Kommunen har infört olika åtgärder för att underlätta för lokala
företag att hantera effekterna av pandemin. Åtgärderna riktar
sig i första hand till små och medelstora företag i de branscher
som är mest drabbade just nu. det handlar dels om att bidra
till att förbättra företagens likviditet, dels om att bidra till ökad
försäljning.
Förvaltningen har aktiv dialog med näringslivet via möten och
seminarium med aktuella teman. under året har detta genomförts via digitala möten och seminarium.
Cirka 80 organisationer och företag har tillsammans med
Kungälvs kommun undertecknat samhällskontrakt. Kontrakten
leder till nya möjligheter till arbete, praktikplatser och arbetsförmågabedömningar för kommuns medborgare.
10. Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet

Vad innebär det
handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och
service ska inte överstiga lagstadgade maxtider.
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt
2020 års bedömning
rutiner för handläggning finns inom samtliga myndighetsverksamheter inom kommunen. utbildning och bibehållen kompetens är komponenter för att nå målet. digitalisering av processer
är ett viktigt verktyg i arbetet. samtliga sektorer har pågående
utvecklingsarbeten för digitala lösningar inom handläggningsprocessen.
Flertalet verksamheter som ansvarar för handläggningsprocessen från ansökan eller anmälan till beslut, rapporterar att det
i nuläget sker inom lagstadgad tid. Tillgången på boendeplatser
inom lss (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för verkställan efter handläggning och utredning varit för låg
i förhållande till beslut om insats.

En ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation
i hela kommunen
11. Planberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

Vad innebär det
Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller strategisk planering vid utbyggnad av verksamhetslokaler samt beskriva
behov av bostäder för målgrupper inom förvaltningen. detsamma
gäller bostäder, industrimark och handel.
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt
2020 års bedömning
att ha planlagd mark i beredskap och en pågående planering
samt fortsatt uppföljning av detta, är en del av att möjliggöra
samordning mellan infrastruktur och byggnation. 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,
så kallad planeringsberedskap.
FÖrValTningsBeräTTelse
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syftet är att på ett flexibelt och effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov, när och där de uppstår.
utfallet för indikatorer ligger över målvärdet gällande bygglov
inom- och utomplans (inom och utom detaljplaneområde) samt
slutbesked. även antal bostäder i lagakraftvunna planer ligger
över målvärdet för året. under året har tre planer med bostäder
samt två planer för industri respektive handel vunnit laga kraft.

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

Vad innebär det
energianvändning och utsläpp av koldioxid ska minimeras. energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. utgångspunkten är utsläpp
från trafik, enskilda avlopp, microplaster. när det gäller utsläpp
till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt
2020 års bedömning
utsläppen av koldioxid per invånare har minskat med 44 procent
mellan 1990-2017. även kommunförvaltningens egna utsläpp
av koldioxid minskar, under 2005 till 2019 är minskningen 66
procent. nytt vattenverk och utbyggnad av Va i kustzon bidrar
till målet.

Covid-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.
13. Ökad kollektiv jobbpendling

Vad innebär det
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.
är svårbedömt/delvis uppfyllt
2020 års bedömning
Kollektivtrafikresandet har minskat på grund av rekommendationerna att minska trängsel och jobba hemma. de som åker till
sin arbetsplats väljer i högre utsträckning bilen. allt resande har
minskat på grund av myndigheternas restriktioner och rekommendationer.
Kungälvs kommun arbetar i samverkan med regionen, Västtrafik och övriga kommuner enligt gällande planer och åtgärder
för en attraktiv kollektivtrafik. Till exempel planera nya pendelparkeringar anpassad till nya zonstrukturen.
en viktig faktor för en attraktiv kollektivtrafik är tillgänglighet. Förvaltningen arbetar med att både planera för kollektivtrafiknära boende och att lyfta frågan om pendelparkering för bil
och cykel i ett tidigt skede i planeringsprocessen.
under året har målet inte uppnåtts på grund av pandemin.
Pågående åtgärder, regional samverkan och planering skapar på
lång sikt goda förutsättningar för att öka kollektivtrafikresandet.

Förvaltningen arbetar med att både planera för kollektivtrafiknära boende och att lyfta frågan om pendelparkering för bil och cykel i ett tidigt
skede i planeringsprocessen.

Mimers Kulturhus.
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Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet
med utbildning, arbete och sysselsättning för de som står längst från
arbetsmarknaden
6. Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad
etableringsperiod

Vad innebär det
genom ökade insatser i arbete med introduktionen ges alla
nyanlända förutsättningar att kunna fortsätta med studier eller
erbjudas arbete. målet innebär samarbeta med arbetsförmedling, inom förvaltningen samt andra organisationer och aktörer.
är svårbedömt/delvis uppfyllt
2020 års bedömning
Förvaltningen arbetar för att ge nyanlända bra förutsättningar
att tillgodose sig språkkunskaper för att klara av ett inträde på
arbetsmarknaden. det sker bland annat genom förstärkt praktiksamordning på sFi och ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och enheten för mottagning och
introduktion.
nyanländas etablering fördröjs och försvåras av pågående pandemi. antalet arbetstillfällen blir färre och arbetsgivare har inte
möjlighet att tillhandahålla praktikplatser i samma omfattning
som tidigare. digitala arbetssätt kan ibland vara svåra att genomföra på grund av bristen på kunskap och utrustning.
inom nätverk i gr för arbetsmarknad, mottagande av nyanlända samt vuxenutbildning sker ett regionalt samarbete för att
stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden.
14. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete

Vad innebär det
100 procent av alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda
studier ska erbjudas utbildning eller arbete..
är svårbedömt/delvis uppfyllt
2020 års bedömning
det kommunala aktivitetsansvaret (Kaa) är en uppsökande och
motiverande verksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 år som
är utan varaktig sysselsättning. Kaa:s uppgift är att identifiera,
kontakta, registrera och erbjuda insatser som kan leda till att de
ungdomar som varken studerar eller arbetar får hjälp med att
återgå till studier eller deltar i aktiviteter som på sikt leder till
utbildning. Kaa bygger på frivillighet och de ungdomar som
kontaktas har ingen skyldighet att medverka eller återkoppla.
utöver det arbete som Kaa utför direkt med ungdomarna ingår
även att samverka inom förvaltningen och med externa myndigheter som erbjuder stödinsatser för ungdomar i vår kommun.
under året har totalt 323 ungdomar från Kungälv registrerats
i det kommunala aktivitetsansvaret. i december var 125 ungdomar fortfarande aktuella för insatser, resterande 198 ungdomar
(cirka 60 procent) har skrivits ut ur Kaa då de är i sysselsättning
eller har avböjt fortsatta kontakter.

en svårighet under pandemin har varit att hitta praktikplats.
Företag som vanligen kunnat erbjuda praktikplatser har personal permitterade och då inte kunnat ta emot några ungdomar.
inriktningen under perioden har därför i än högre grad varit att
försöka få in ungdomarna på utbildning.
15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav
på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Vad innebär det
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).
är svårbedömt/delvis uppfylltt
2020 års bedömning
rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst för någon. det
är bara personer som står till arbetsmarknadens förfogande och
inte är aktuella med arbetsmarknadsåtgärder via arbetsförmedlingen som socialtjänsten kan bevilja försörjningsstöd. under
året är det totalt 542 vuxna individer som varit aktuella för försörjningsstöd. av dessa har 227 individer (42 procent) kodats
som arbetslösa.
För de 315 personer (58 procent av totalt antal sökande) med
försörjningsstöd som inte kodats som arbetslösa har enheten
stöd och försörjning annan planering, till exempel i kontakt med
sjukvården eller försäkringskassa. Personerna kan vara aktuella
för kartläggning hos rehabhandläggare, ålderspensionärer eller
föräldralediga. i dessa ärenden kan försörjningsstödet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser.
antal uppdrag gällande unika personer till arbetsmarknadsenheten (ame) från försörjningsstöd är 214 (239 uppdrag totalt)
vilket motsvarar 94 procent i relation till de 227 vuxna individer
som uppburit försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. innan
uppdrag skickas till ame ska samråd med arbetsförmedlingen
ske. om det finns andra arbetsmarknadsinsatser från staten får
kommunen inte gå in med insatser via ame.
Pandemin påverkar förutsättningarna att upprätta arbetsmarknadsplaner enligt plan. även antalet tillgängliga arbetsplatser
påverkas. att minska utanförskapet genom att villkora försörjningsstödet ställer höga krav på arbetsprocessen som omfattar
flera aktörer. arbete pågår med de anvisade personerna efter de
förutsättningar som gäller och processen utvecklas men covidsituationen påverkar målet negativt.

FÖrValTningsBeräTTelse
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Kommunens fem nämnder
Sociala myndighetsnämnden

Valnämnden

sociala myndighetsnämnden ansvarar enligt gällande lagstiftning
och förordningar för myndighetsutövningen gentemot enskilda
medborgare i Kungälvs kommun, inom kommunens alla tre sektorer.

Valnämnden planerar och genomför våra allmänna val. nämnden
har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt.

Miljö- och byggnadsnämnden

miljö- och byggnadsnämnden hanterar frågor enligt plan- och
bygglagen (PBl) och kommunens översiktsplan gällande beslut
om bland annat lov, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked,
slutbesked, ingripandebesked, tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen
samt utövar tillsyn och beslutar om ingripanden och påföljder
enligt PBl.
nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god
och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.
nämnden hanterar stora delar av miljöbalkens område och
den kommunala livsmedelstillsynen. det innebär bland annat
prövning och tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och
livsmedel.
nämnden ska beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. För att garantera att den offentliga förvaltningen är opartisk finns jävsregler.

Stadshuset
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Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppdrag styrs av föräldrabalken och
kommunallagen. den huvudsakliga uppgiften är att utöva tillsyn
över gode män, förvaltare och förmyndare så att de fullgör sina
uppdrag på ett tillfredställande sätt. nämnden står under länsstyrelsens tillsyn.
Arvodesnämnden

arvodesnämnden bereder frågor om grunden för ekonomiska
förmåner till kommunens förtroendevalda och avgör frågor om
tolkning och tillämpning av de bestämmelser som kommunfullmäktige antagit inom området. nämnden skall också lämna råd
och upplysning till förtroendevalda i frågor som rör nämndens
verksamhetsområde.
Vidare har nämnden uppföljningsansvar för närvarorapporteringen.

Intern kontroll
Syftet med intern kontroll är att säkra effektiv
förvaltning och undgå allvarliga fel.
en god intern kontroll bidrar till att ändamålsenligheten stärks
och att verksamheterna, med medborgarens bästa för ögonen,
bedrivs effektivt och säkert.
i enlighet med reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll har planer för intern kontroll tagits fram och uppföljning samt rapportering har genomförts för kommunstyrelsen, myndighetsnämnder, bolag samt förvaltningens sektorer.
Kommunstyrelsen är ansvarig för den verksamhet som förvaltningen bedriver och anger inriktning för den interna kontrollen under planeringsåret. För att säkerställa kommunallagens
krav på intern kontroll har riskanalyser av processer och kontrollmoment genomförts i syfte att identifiera områden som ska
granskas under verksamhetsåret. under året har flertalet planerade granskningar genomförts. På grund av pandemin har vissa
granskningar skjutits fram.

resultaten av granskningar och förslag på eventuella åtgärder
med anledning av avvikelser redovisades till kommunstyrelsen
vid årets slut. rapporterna utgör även underlag för nästa års intern kontrollplan.
2020 års internkontroll visar att kontrollsystem finns på
plats och tillämpas inom alla områden där granskningar har genomförts. men det finns områden där kontrollmoment behöver
utvecklas och där tillämpningen av kontrollmoment inte är tillfyllest. avvikelser är dokumenterade i rapportering till kommunstyrelsen och åtgärder planeras under 2021.
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Agenda 2030

Bilaga till Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2023

Agenda 2030 och Kungälvs kommun

FN:s 17 hållbarhetsmål med nyckeltal framtagna av SK

Kopplingar till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungä

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld:
Agenda 2030 för hållbar utveckling
den består av 17 globala mål och 169 tillhörande delmål som
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för
planeten och dess naturresurser.
målen är globala men mycket av arbetet måste ske på lokal
nivå. Kungälvs kommun har ett ansvar för utvecklingen på lokal
nivå för att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida
invånare och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att
nå målen på regional, nationell och global nivå. Flera av kommunens grunduppdrag, exempelvis vård, skola, omsorg och
samhällsplanering, är direkt eller indirekt kopplade till delmål
i agenda 2030.
under 2020 har en arbetsgrupp arbetat med att kartlägga pågående arbete i förvaltningen som bidrar till agenda 2030-målen.
Kartläggningen är en grund och ger vägledning i det fortsatta
planerings- och uppföljningsarbetet för ett hållbart Kungälv.
Förvaltningen har sedan ett par år tillbaka integrerat agenda
2030 som en bedömningspunkt i alla tjänsteskrivelser som är
underlag för politiska beslut.
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God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning
– en sammanfattande utvärdering och analys
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de finansiella målen är uppfyllda, samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse.
Kvaliteten i kommunal verksamhet avgörs ytterst av
kommunens brukare och medborgare. De förtroendevalda
som medborgarnas företrädare prioriterar och fastställer
mål. Hushållning handlar om hur kommunen använder sina
resurser och hur vi lever upp till de finansiella målen. Här
följer slutsatser ur tidigare avsnitt.

Kommunstyrelsens uppdrag
Centerpartiet, moderaterna och socialdemokraterna har för perioden 2019-2022 bildat politisk majoritet i Kungälvs kommun.
i dokumenten ”rambudget 2020-23 samt ”Kungälvstrion 20202022” presenteras ramar, strategiska mål, resultatmål, budgetdirektiv till förvaltningen och beredningsarbetet.
Kommunfullmäktige fastställde att kommunen ska drivas enligt god ekonomisk hushållning, formellt att kommunallagens
balanskrav är uppfyllt, övriga finansiella mål är uppfyllda samt
att de strategiska målen visar god måluppfyllelse.
även kommunens bolag, Kungälv energi aB, Bokab och Kungälvsbostäder har att arbeta efter och följa upp de av kommunfullmäktige fastställda strategiska målen.
Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt
perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
god ekonomisk hushållning ur ett ekonomiskt perspektiv
innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. ingen generation
ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar
sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning ska det finnas ett
tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och
effekter. För att åstadkomma detta samband krävs en utvecklad
planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga
och mätbara mål och en rättvisande och tillförlitlig redovisning
som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål.

Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur
verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda
mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen
kvalitetssäkra processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt
och ändamålsenligt.

God ekonomisk hushållning
– en sammanfattande bedömning

Vi kan se utvärderingen av god ekonomisk hushållning som en
våg med två vågskålar. i den ena ligger det finansiella perspektivet, i den andra ligger verksamhetsperspektivet. Kungälvs kommun eftersträvar balans mellan dessa två.
Kungälvs kommun når upp till målsättningen för de finansiella
målen i god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen med sin förvaltning redovisar god måluppfyllelse i relation till de strategiska mål kommunfullmäktige angett.
av de 15 resultatmål kommunstyrelsen följer upp bedöms 8 som
uppnådda och 7 som pågående, medan inget mål bedöms inte
kunna uppnås.
Åren 2015 till 2017 präglades av låga ekonomiska resultat i
kombination med en hög investeringstakt, vilket ökat påfrestningen på kommunens ekonomi. Koncernens totala låneskuld
ökade med 1,3 miljarder under åren 2015 till 2018 – från 1,4
miljarder till 2,7 miljarder. under 2019 vändes utvecklingen
och låneskulden minskades med 175 mkr Trenden har fortsatt
och 2020 amorterade ytterligare 53 mkr.
den ekonomiska utmaningen framöver blir att fortsätta behålla en resultatnivå som möjliggör finansiering utan alltför kraftig
upplåning. utmaningen delas med många kommuner i sverige,
som med anledning av befolkningsutvecklingen ser såväl ökade
investeringar som ökade kostnader samtidigt som konjunkturen
planat ut och kommer att ligga på en lägre nivå de kommande
åren. Pandemins utveckling och påverkan på verksamheten och
ekonomin under det kommande året är en faktor som är svår att
förutsäga.
god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges tolkning har uppnåtts
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Kommunfullmäktiges strategiska mål
Strategiska förutsättningar

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom
visionen även strategiska förutsättningar vilken består av tre delar.
Dessa är ekonomi, medarbetare (human kapital) och processer. Dessa
tre är styrande på ett övergripande plan och har direkt påverkan huruvida vi lyckas eller inte. De strategiska förutsättningarna är på samma
gång begränsning, inriktning och verktyg för att nå de strategiska
målen. Som strategiska förutsättningar kan också nämnas att kommunens verksamhet styrs av lagar, förordningar och reglementen.
Kommunstyrelsen följer upp två resultatmål under de strategiska förutsättningarna. ”attraktivt att vara anställd i Kungälvs
kommun” samt ”Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner”.
Bägge målen är uppfyllda.
en stor utmaning ligger i att hantera och balansera ekonomi
och kvalitet tillsammans med den demografiska utveckling som
kommunen har framför sig de kommande åren.
under 2020 har kommunstyrelsens förvaltning fortsatt genomfört anpassningar av verksamhet, kvalitet och ekonomi för att
långsiktigt hålla balansen. genomförandegraden har varit hög.
i den mån åtgärden inte gett planerad effekt har andra åtgärder
tagits fram och genomförts.
Kommunens och bolagens viktigaste resurs är dess personal.
att Kungälvs kommun uppfattas som en attraktiv arbetsplats är
en viktig förutsättning för att nå målen. Förändring och omställning upplevs ofta som motsatsen. därför har åtgärder för att behålla och utveckla medarbetare och chefer fortsatt vara ett fokus
under 2020. det handlar om kompetensutveckling bland annat
inom arbetsmiljöområdet och via omställningsfonden, aktiviteter för att öka delaktighet, samarbete och kunskap. en ny modell
för styrning och verksamhetsutveckling har arbetats fram.
att mäta, analysera, dra slutsatser och föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra oss där andra kommuner är bättre är ett
grundläggande arbetssätt som är ett av våra redskap för att möta
framtidens förändrade förutsättningar. Kommunens nettokostnad och standardkostnad har förbättrats jämfört med 2019.
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bland
annat om elevhälsa, legitimerade lärare och skolledare, IT, läromedel
och lokaler med mera. Det handlar också om ledning och styrning av
verksamheten, att rätt beslut fattas på rätt nivå.
av de resultatmål som kommunstyrelsen följer upp utgår tre
mål från det strategiska målet. ”alla barn och elever vistas i en
trygg och säker pedagogisk miljö”, ”alla barn i förskoleklass är
efter avslutad förskoleklass väl förberedda att börja grundskolan”,
”Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och sveriges
lägsta arbetslöshet”. alla tre mål är pågående.
arbetet med att säkerställa att alla barn och elever vistas i en
trygg och säker pedagogisk miljö är ett ständigt pågående arbete
på varje förskola och skola i kommunen. Förskolans enkät till
vårdnadshavare visar att 93 procent anger att förskola är en trygg
plats för deras barn.
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resultat från elevenkät om trygghet visar att Kungälvs grundskolor är i paritet med rikssnittet. gymnasiet något under.
att i förbereda våra barn och unga för nästa steg i sin skolutveckling är en viktig del i den röda tråden som följer från förskola till gymnasiet. Varje individ ska stödjas och mötas där de är.
alla barn och elever ska lyckas och bli sitt bästa jag.
Vuxenutbildningens roll för att hjälpa unga vuxna, nyanlända
och arbetssökande till att få rätt kompetens för anställning och
egenförsörjning ökar. genom samverkan i gr-regionen skapas
ett stort utbud av utbildningsmöjligheter. Pandemin innebär att
arbetslösheten ökar. utveckling och digitalisering av samhället
ställer nya krav på kunskap och kompetens.
En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed
ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg
omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen i enlighet med lagen. Den personliga
integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver
utvecklas.
Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under de två strategiska målen som rör kultur och fritid. ”Fler barn, unga och
äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett
rikt och varierat kultur- och fritidsliv”. målet är uppfyllt.
alla beslut om vård och omsorgsboende har verkställts inom
tre månader. under året har en större andel av personer som
blivit erbjudna en plats i vård- och omsorgsboende tackat nej,
jämfört med tidigare år. en anledning har varit att man känner
en oro för att flytta på grund av den rådande pandemin.
Platsbrist förekommer inom lss när det gäller bostad med
särskild service, främst med inriktning mot servicebostäder. utbyggnad pågår.
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav
på att det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen.
Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens
attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta
och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.
Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under de två strategiska målen som rör kultur och fritid. ”Fler barn, unga och
äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett
rikt och varierat kultur- och fritidsliv”. målet är uppfyllt.
Pandemin har förändrat förutsättningar för en aktiv fritid.
Föreningslivet har fått ställa in och ställa om. nya former för att
skapa säkra ”säkra” träningar och andra alternativ har utvecklats.
samtliga idrottsaktiviteter som utövas inomhus har begränsats
eller varit helt stängda. dock kan en ökning ses av antalet besökare vid kommunens vandringsleder och motionsspår. andra attraktiva besöksmål har varit kommunala badplatser, utesimbadet
och andra grönområden.
Kungälvsbostäder samarbetar med Kungälvs föreningsliv där
företaget genom sponsring och samverkan stöttar ideella idrottsföreningar och kulturarrangemang för att ge möjlighet till en
aktiv fritidssysselsättning för barn och unga.

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

En ökad samordning mellan infrastruktur
och byggnation i hela kommunen

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja allas möjlighet
till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag
skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.
Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under de två strategiska målen ”att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar”
samt ”alla medborgare ska ha en möjlighet att delta i rikt och
aktivt kulturliv. målet är uppfyllt.
även kultursektorn har påverkats starkt av pandemin under
2020. Verksamheten har anpassats genom ändrade låneregler,
gratisstreaming av filmer på nätet och färdiga bokkassar. antalet
utlån av media på biblioteket är fortsatt högt.
många digitala programaktiviteter har genomförts, bland annat
babyrytmik och konsertföreställningar i syfte att minska isolering bland äldre.
Kungälvsbostäder bestämde tidigt att göra det man kunde
för att visa hyresgästerna lite extra omtanke, speciellt de äldre
hyresgäster som hamnat i ofrivillig isolering. Balkongkonserter
och gratis ljudboksabonnemang är exempel på aktiviteter som
genomförts.
mötesplatsen Kontakten har varit extra viktig under pandemin
och här har Kungälvsbostäder kunnat bidra med en ny större
lokal till verksamheten.

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad
samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det
gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och
dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.
ett resultatmål är kopplade till det strategiska målet. ”Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel”.
målet är uppfyllt.
genom en god planeringsberedskap har kommunen förutsättningar att möta medborgarnas, marknadens och den kommunala
organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsoch handelslokaler.
uppföljning av antal bygglov och slutbesked samt antal bostäder i lagakraftvunna planer visar att planerade målvärden nås.
under året har tre planer med bostäder samt två planer för industri respektive handel vunnit laga kraft.
Koncernens bolag är en viktig del av det strategiska tillväxtarbetet. en struktur har skapats för att ge bättre förutsättningar
för samarbetet. nytorgstaden är ett exempel på där kommunen
och bolagen arbetare vidare med planerna för utveckling och
nybyggnation i de centrala delarna. Bokab bidrar med att bedriva
markexploatering och markförvaltning för att möjliggöra för
både nya företag att etablera sig och för nya bostäder. Företaget
har för närvarande åtta nya möjliga utbyggnadsområde för verksamhetsmark och för bostadsändamål.

Att medborgare och näringsliv ska känna
ökat förtroende för kommunen

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

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att
medborgarna, organisationer och företag känner ett ökat förtroende
för kommunen och dess verksamheter. Det är ett arbete som involverar
politiken och kommunens anställda.
Kommunstyrelsen följer upp två resultatmål under det strategiska målet ”att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen”.
målen är ”Förbättrat näringslivsklimat” samt ”Kortare handläggningstid med bibehållen rättssäkerhet”. Båda målet är uppfyllda.
Kommunen har förbättrat resultaten i ”kundundersökningen”
insikt (sKr). Frågorna gäller information, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.
Bra rutiner och kontinuerlig utbildning av personal är viktiga
verktyg för att utveckla handläggningsprocesserna. arbeten med
digitala lösningar pågår.
Kommunen har infört olika åtgärder för att underlätta för
lokala företag att hantera effekterna av pandemin. möten med
näringslivet har genomförts digitalt. även bolagen har bidragit i arbetet och Kungälvsbostäder har erbjudit hyresrabatt till
lokalhyresgäster som drabbats av minskade intäkter med hjälp
av statligt stöd.

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat.
Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag
och invånare att göra en positiv skillnad.
Två resultatmål är kopplade till det strategiska målet. ”minskade utsläpp i luft och vattendrag” samt ”Ökad kollektiv jobbpendling”. Första målet är uppfyllt det andra pågående.
utsläppen av koldioxid fortsätter att minska, precis som kommunförvaltningens egna utsläpp.
utbyggnad av Va i kustzon bidrar till målet.
all el som säljs av Kungälvs energi är fossilfri, dels från den
egna produktionen i vindkraftverk och biobränsleeldade värmeverk dels köpt med ursprungsmärkning. Bolaget satsar vidare
i arbetet med att använda elbilar, biogasbilar och utbyggnad av
laddstolpar vid pendelparkeringar, i samarbete med kommunen.
Kungälvsbostäder har ambition att vara fossilfria 2030. under
2020 har man fortsatt sitt energispararbete.
Pandemi påverkar kollektivtrafikresandet. allt resande har
minskat på grund av myndigheternas restriktioner och rekommendationer.
Kungälvs kommun arbetar i samverkan med regionen, Västtrafik och övriga kommuner enligt gällande planer och åtgärder
för en attraktiv kollektivtrafik. Till exempel planera nya pendelparkeringar anpassad till nya zonstrukturen.
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Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning,
arbete och sysselsättning för de som står längst
från arbetsmarknaden

Kungälvs starka näringsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för arbete åt alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra,
även de som av olika skäl står längst från arbetsmarknaden. För detta
behöver kommunen fortsatt utveckla Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga aktörer.
Tre resultatmål mäts – ”alla nyanlända i jobb eller studier
efter avslutad etableringsperiod”, ”100 procent av alla ungdomar
inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete” samt
”utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras
mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande
insatser”. alla tre målen är pågående.
Kommunen arbetar för att ge nyanlända bra förutsättningar
att klara av ett inträde på arbetsmarknaden. det sker bland annat
genom förstärkt praktiksamordning på sFi och ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och kommunen. nyanländas etablering fördröjs och försvåras av pågående pandemi.
Kommunen bedriver en uppsökande och motiverande verksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 år som är utan varaktig
sysselsättning. uppdraget är att erbjuda insatser som kan leda till
att de ungdomar som varken studerar eller arbetar får hjälp med
att återgå till studier eller deltar i aktiviteter som på sikt leder
till utbildning.
Kommunens arbetsmarknadsenhet har under 2020 arbetat
med 214 personer som uppburit försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet. om det finns andra arbetsmarknadsinsatser från
staten får kommunen inte gå in med egna insatser.

Kommunfullmäktiges finansiella mål
4 procent överskott är av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

Kungälv befinner sig i en expansiv fas med stora investeringar. Denna
expansiva fas förväntas bestå under planperioden. Kommunen behöver
generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten. Ett stabilt
driftöverskott krävs också för att ta höjd för och kunna hantera kommande räntehöjningar.
Kommunens anställda har en fordran på kommunen för pensioner som ska betalas ut i framtiden. Antalet pensionärer ökar och det
innebär att utbetalningarna sker till allt högre belopp årligen under
planperioden.
Budgeterat resultat är 114,0 mkr. Årets resultat är positivt
158,8 mkr. i årets resultat ingår en realisationsvinst på 7,5 mkr.
staten har kompenserat kommunen för ökade kostnader med
anledning av pandemin. de generella statsbidragen har under
året ökat med 84 mkr. Kommunen har också blivit kompenserade för ökade sjuklönekostnader med drygt 34 mkr samt fått
ett riktat stöd till verksamheten inom hälso- och sjukvård samt
socialtjänst på 14 mkr. målet är uppnått.
Årets resultat
Mkr

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

2020

49,6

26,9

20,4

58,0

76,0

238,6

158,8

* 2019 har räknats om enligt nya rekommendationen R2 från
Rådet för kommunal redovisning.
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Soliditeten skall öka med minst 1 procentenhet
per år över perioden

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som
inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. När Kungälv valde att ändra hanteringen och redovisningen av pensionsskulden
fick det en direkt påverkan på soliditeten. Den sjönk från cirka 45
procent till cirka 10 procent i ett slag. Vi går nu in i en period då
pensionsskulden kommer att minska långsamt med anledning av att
vi amorterar på ansvarsförbindelsen. För att bibehålla en god betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver
soliditeten samtidigt öka.
Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering
öka och därmed ökar soliditeten.
Soliditeten anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Om
skulderna minskar kommer, allt annat lika, soliditeten att öka och
tvärt om.
nyckeltalet för soliditeten ska öka med minst 1 procentenhet
per år över perioden. i bokslut 2020 uppgår soliditeten till 17,4
procent. målet är uppnått.
under 2020 har investeringstakten minskat och resultatet ökat.
låneskulden har därför kunnat minskats under året.
Koncernens soliditet har ökat till 22,5 procent 2020. det är
närmare två procentenheter högre än 2019 då soliditeten var
20,6 procent.
Soliditet
%

2014

2015

2016

2017

2018

10,9

10,5

9,6

9,1

9,3

2019* 2020
15,4

17,4

* 2019 har räknats om enligt nya rekommendationen R2 från
Rådet för kommunal redovisning.

Investeringarnas självfinansieringsgrad i den
skattefinansierade verksamheten skall under
ramperioden vara 50 procent eller högre.

Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna
som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Upplåningen tillsammans
med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att
investera.
Under planperioden kommer investeringsbehovet att vara högt, och
kommunen kommer att behöva lånefinansiera en stor del av sina investeringar. På sikt behöver verksamheten kunna finansiera merparten
av sina egna investeringar. Självfinansieringsgraden behöver därmed
öka över tid.
För att säkra den framtida kommunala ekonomin måste självfinansieringsgraden vara så stor som möjligt. En god självfinansiering av
investeringarna minskar risken för ”överinvestering” och medföljande
problem i form av okontrollerade driftkostnadsökningar och exponering för ränterisker.
målvärdet för investeringarnas självfinansieringsgrad i den
skattefinansierade verksamheten är 50 procent. 2020 års resultat uppgår till 158,8 mkr och avskrivningarna till 182,2 mkr.
skattefinansierade nettoinvesteringar uppgår till 76,7 mkr. även
investeringstakten har påverkats av pandemin och är en bidragande orsak till att investeringsnivån är lägre än beräknat 2020.
nyckeltalet för investeringarnas självfinansieringsgrad är över
100 procent. målet är uppnått.

Ekonomisk översikt och finansiell analys
Årets resultat

Budgeterat resultat är 114,0 mkr. Årets resultat är positivt 158,8
mkr. den sammanlagda avvikelsen för nettokostnaderna är +44,8
mkr högre än budget. avvikelser från det budgeterade resultatet är hänförligt till flera faktorer. utfallet för verksamheterna
inom sektorerna inklusive övergripande kostnader är +74,9 mkr.
samtliga sektorer har en positiv budgetavvikelse. Pandemin har
haft påverkan på ekonomin och verksamheten. Verksamheterna
har fått ställas om och anpassats till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst har
verksamheten kunnat ansöka om ersättning för sina merkostnader hos socialstyrelsen. Kommunen har vidare erhållit 33,6 mkr
till följd av de tillfälliga regler för sjuklönekostnader som riksdag
och regering införde på grund av coronaviruset.
exploateringsverksamhetens budgetavvikelse -73,7 mkr är hänförligt till en försämrad prognos inom Kongahälla-projektet, ett
bidrag till Kongahälla ridsällskap samt avslutning av äldre projekt. en realisationsvinst på 7,5 mkr bestående av försäljning av
mariebergs naturreservat samt en engångsintäkt från en fastighetsreglering.
Finansiering har en avvikelse på -2,6 mkr.
skatter och generella statsbidrag har ett positivt utfall på 13
mkr. utvecklingen av intäkterna avseende skatter och generella
statsbidrag har under året präglats av pandemin och prognoserna
har visat stora fluktuationer. staten har kompenserat kommunerna för bortfall av skatteintäkter genom ökade generella statsbidrag.
Finansnettots positiva avvikelse +25,6 mkr är hänförligt till
extra utdelning från Kungälv energi och lägre ränteutveckling
än förväntat.
Resultatutveckling

Mkr

2014

2015

2016

2017

2018

49,6

26,9

20,4

58,0

76,0

2019
238,6 (111,3)*

2020
158,8

* Se förklaring nedan under rubriken Verksamhetens intäkter och kostnader..

Resultaträkningen
Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgår till 843,6 mkr och består huvudsakligen av avgifter för vatten, avlopp, renhållning, barn- och
äldreomsorg, riktade statsbidrag samt hyror. i verksamhetens
intäkter ingår även avräkning av exploateringsprojekt samt realisationsvinster. intäkterna är drygt 40 mkr lägre i år än föregående år vilket i huvudsak beror på att vi 2019 hade intäkter från
gatukostnadsersättningar på 127,3 mkr. motsvarande belopp i år
är 5,1 mkr. samtidigt har vi under året fått bidrag från staten på
33,6 mkr som ersättning för höga sjuklönekostnader på grund
av coronapandemin. även intäkterna från taxor och avgifter har
ökat under 2020. av de totala kostnaderna finansieras 24 procent av ovan redovisade intäkter. Finansieringsgraden år 2019
var 27 procent, det vill säga något högre.

Verksamhetens kostnader uppgår till totalt 3 323,2 mkr, vilket är
227,0 mkr högre än 2019. en bidragande orsak till detta är kostnader hänförliga till covid-19, nedskrivningar inom exploateringsverksamheten, samt kostnader för årets lönerörelse. i lönekostnaderna ligger också de beslutade extrapengarna för det
covid-19 inneburit för kommunens anställda, totalt 16,8 mkr,
vilka kommer att utbetalas under våren 2021.
Årets avskrivningar är 182,2 mkr. avskrivningarna har ökat de
senaste åren som en följd av den höga investeringstakten under
ett antal år. den största enskilda kostnadsposten är personalkostnaderna, som inklusive pensionerna uppgår till 1 964,3 mkr eller
56 procent av de totala kostnaderna om man inkluderar kostnaderna för avskrivningar. motsvarande kostnad föregående år
var 1 897,7 mkr, vilket var 58 procent av de totala kostnaderna.
På sektorerna redovisas intäkter och kostnader som tillhör
verksamheten. de poster som är kommunövergripande såsom
till exempel kommunens pensionsskuld, förändring av semesterlöneskuld och gemensamma friskvårdssatsningar redovisas
under posten Finansiering. likt tidigare år tar vi ut en procents
högre Po-pålägg än vad sKr rekommenderar för att täcka kostnader för friskvårdsarbete och andra personalrelaterade insatser.
nettokostnadsökningen 2020 är 275,8 mkr, eller 11,6 procent
jämfört med 2019 då nettokostnaden minskade med 2 procent.
en bidragande orsak till den stora nettokostnadsökningen mellan åren är att kommunen 2020 har anpassat redovisningen av
gatukostnadsersättningar och bidrag från privata aktörer utifrån
rKr:s rekommendation r2 intäkter. enligt denna ska inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till finansiering av investeringar från privata aktörer 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. Jämförelsetalen för 2019 är justerade utifrån det
förändrade sättet att redovisa dessa intäkter. År 2020 har kommunen resultatfört totalt 5,1 mkr i gatukostnadsersättning. när
vi justerar 2019 års siffror är motsvarande intäkt hela 127,3 mkr.
det här sättet att redovisa intäkterna gör att resultaten kan variera stort mellan åren och försvårar därmed jämförelser. 10,3
mkr utgörs av kostnader för bidrag till infrastruktur, så kallad
medfinansiering. sammantaget visar verksamhetens nettokostnad innevarande år en positiv avvikelse mot budget på 6,2 mkr.
samtliga sektorer bidrar med positiva resultat. Finansiering visar
däremot en mindre avvikelse på -2,6 mkr gentemot budget. exploatering och realisationsresultat har ett betydligt lägre utfall än
budgeterat, en avvikelse på drygt 66 mkr. en noggrann genomgång av exploateringsprojektens ekonomi har medfört förändrade prognoser vilket vi tagit höjd för i bokslutet med ett antal
större nedskrivningar som följd.
mer detaljerad information om de olika sektorernas verksamhet och resultat återfinns i avsnittet driftredovisning.
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Skatteintäkter och statsbidrag

de totala skatte- och statsbidragsintäkterna uppgår till 2 839,0
mkr, vilket är en ökning med 185,0 mkr jämfört med föregående
år, eller 7,0 procent. Budgeten för 2020 uppgick till 2 826,0 mkr
och utfallet innebär därmed en positiv avvikelse gentemot budget med 13,0 mkr. Både utfallet för slutavräkning 2019 och
prognosen för slutavräkning 2020 är dock negativa och även
sämre än tidigare prognoser.
under 2020 har riksdagen beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag till kommuner och regioner. de totala tillskotten under 2020 uppgår till 28,5 miljarder kronor, varav 21 miljarder kronor är tillskott för att stödja kommuner och regioner
under den pågående coronapandemin. Kungälv har under året
fått totalt 86,7 mkr i tillskott. Vi har också fått extra statsbidrag
på 6,7 mkr för asyl- och flyktingmottagande.
Finansnetto

Finansnettot är summan av finansiella intäkter och kostnader.
utöver räntan på pensionsskulden består de finansiella kostnaderna främst av räntor på kommunens lån. en del av lånen, cirka
en femtedel, består i sin tur av lån som är vidareförmedlade till
dotterbolagen Kungälv energi aB och Bokab. räntekostnaderna
för dessa lån motsvaras av en lika stor ränteintäkt. ränteintäkterna i övrigt utgörs av borgensavgifter samt utdelning på aktier
och andelar.
den positiva budgetavvikelsen på drygt 25 mkr förklaras av
att det i budget tagits höjd för stigande marknadsräntor, men
också av överskottsmedel från pensionsförsäkring respektive utdelningar som inte var budgeterade.
Balansräkningen
Tillgångar

Totalt har kommunens immateriella och materiella anläggningstillgångar ett bokfört värde på 4 339,6 mkr. under året har investeringar skett med 177,4 mkr och avskrivningar med 182,2
mkr. investeringstakten har minskat betydligt jämfört med de
senaste åren.
Kommunen har tecknat avtal med Trafikverket om bidrag till
infrastruktur, så kallad medfinansiering. Bidragen avser byggnation av gC-banor i kommunen, vänstersväng sparråsvägen,
utbyggnad av väg 168 ekelöv-Kareby, väg 168 förbifart Tjuvkil
samt ombyggnad av trafiklösning vid e6 Kungälvsmotet. under
året har ytterligare 7,6 mkr avsatts till byggnation av gC-banor
på grund av prognostiserade kostnadsökningar sen avtalen skrevs
och byggnation påbörjats, men också på förändrade förutsättningar inom projekten. Totalt har kommunen nu beslutat om bidrag till infrastrukturella investeringar motsvarande 326,4 mkr.
motsvarande belopp återfinns på skuldsidan som en avsättning.
Bidragen upplöses med årliga enhetliga belopp under 25 års tid.
Förråd och exploateringsområden visar en minskning på 73,9
mkr. en genomgång av exploateringsprojektens ekonomi i samband med bokslut har resulterat i förändrade projektprognoser
inom bland annat Kongahälla-området med nedskrivningar som
följd. andra projekt har pausats eller avslutats helt, som till exempel delar av liljedal och entré marstrand.
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likvida medel har ökat med närmare 242 mkr sedan 2019, samtidigt som vi har kunnat göra en amortering av låneskulden på
55,0 mkr under året. detta förklaras av att investeringsutfallet i
kommunen har varit lägre än planerat tillsammans med ett större driftöverskott bland annat beroende på statliga bidrag med
anledning av covid-19.
de kortfristiga fordringarna har ökat med närmare 58 mkr
sedan föregående år. Till största delen beror detta på att våra
kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag har ökat,
men även kundfordringarna har ökat.
Eget kapital

det ingående värdet för det egna kapitalet är 890,1 mkr. Tillsammans med årets överskott om 158,8 mkr ger detta ett utgående eget kapital på 1 049,0 mkr. av årets resultat är 100,0 mkr
reserverade till en resultatutjämningsreserv, rur.
Pensionsskuld

Kommunen har en skuld till sina anställda avseende kommande
pensioner. Åtagandet är huvudsakligen tryggat genom beskattningsrätten, det vill säga att tidigare generationer hittills inte har
gjort några finansiella avsättningar. majoriteten av skulden är
hänförlig till pensioner intjänade före 1998. denna del av skulden kommer successivt att minska i takt med att utbetalningar
sker. skulden påverkas av basbeloppsförändringar, räntejusteringar samt aktualiseringar. Totalt sett minskade skulden avseende pensioner intjänade före 1998 med drygt 8,3 mkr och är
vid utgången av året 661,0 mkr.
Kungälvs kommun redovisar sedan 2006 hela pensionsåtagandet
som en skuld i balansräkningen. detta är ett avsteg från lagen
om kommunal bokföring och redovisning som anger att pensioner intjänade före 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse
utanför balansräkningen.
resterande del av pensionsskulden avser pensioner intjänade
efter 1998 till anställda med en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. skulden ökar i takt med intjänande samt att fler anställda kommer upp i en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.
utgående skuld 2020 var 278,0 mkr.
Kungälvs kommun har även en avsättning avseende ålders- och
efterlevandepension för förtroendevalda. Pensionsavsättningen
inklusive löneskatt uppgår till 12,6 mkr i årets bokslut.

Fullfonderingsmodell och blandmodell
Kungälvs kommun tillhör den minoritet av kommuner som redovisar sina pensionsförpliktelser enligt den så kallade fullfonderingsmodellen, flertalet kommuner tillämpar blandmodellen
och har därmed en ansvarsförbindelse istället för en skuld avseende pensioner intjänade före 1998. 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.

För att underlätta jämförelser kommuner emellan och för att
göra en fördjupad analys av pensionskostnader och förpliktelser,
har vi tagit fram nedanstående tabell där modellerna ställs sida
vid sida.
Resultaträkning
Mkr

Fullfonderingssmodell
Bokslut 2020

Verksamhetens intäkter

Blandmodell
Bokslut 2020

843,6

843,6

-3 323,3

-3 351,1

-182,2

-182,2

-2 661,8

-2 689,6

2 378,0

2 378,0

Generella statsbidrag och utjämning

461,0

461,0

Verksamhetens resultat

177,2

149,4

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

33,1

33,1

-51,4

-31,9

158,8

150,5

0,0

0,0

158,8

150,5

Avsättning bidrag till infrastruktur

Kommunen har under året gjort ytterligare avsättning, så kallad
medfinansiering, till gC-banor, på totalt 7,6 mkr. Totalt har
kommunen därmed avtal med Trafikverket om bidrag till infrastruktur på 326,4 mkr. För att möta dessa bidrag har en avsättning gjorts i balansräkningen. 2020 har avsättningen tagits i anspråk för utgifter om 28,1 mkr.

Skulder

Skuldförvaltning
det övergripande målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till god ekonomisk hushållning,
främst genom att säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital.
Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges antagna styrdokument, ”Finanspolicy” och kommunstyrelsens ”riktlinjer för den finansiella verksamheten”. Kommunen och dess
helägda bolag har samlad skuldförvaltning.
Verksamheten under 2020
under året har koncernens låneskuld minskat med 53,0 mkr,
från 2 529,0 mkr till 2 476,0 mkr. av låneskulden är 461,0 mkr
vidareutlånade till Kungälv energi aB och 70,0 mkr till Bokab.
Övriga bolag och räddningstjänstförbundet har endast kortfristig finansiering.
genom koncernkonto har kommunen en avtalad kredit om
300,0 mkr.
Nyckeltal

2020-01-01 2020-12-31

Marknadsränta, stibor 3 mån
Marknadsränta, statens upplåning 5 år
Genomsnittlig ränta upplåning

0,10 %

- 0,03%

-0,25 %

-0,32 %

0,91%

0,90%

Kapitalbindning, genomsnittlig löptid

3,2 år

3,0 år

Räntebindning, genomsnittlig löptid

2,8 år

2,6 år

Foto: Mostphotos

Västra Gatan, Kungälv
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Derivatinstrument

med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kursoch ränterisker. För samtliga derivatinstrument gäller att de endast får användas under förutsättning att det finns en koppling
till underliggande position. derivatinstrument får endast användas för att minska och sprida riskerna inom givna mandat.
de derivat som innehas är så kallade raka ränteswappar. en rak
ränteswap innebär att rörlig ränta byts mot fast ränta, och blir
jämförbar med ett fasträntelån. ränteswappar behålls till förfall.
Tillåtna instrument för skuldförvaltningen är ränteswappar där
maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument är tio
år. nettovolymen utestående räntederivat får inte överstiga den
totala andelen av låneskulden upptagen med rörlig ränta. spekulativt positionstagande i syfte att skapa intäkter på ränte- eller
kursrörelser är inte tillåtet.
Kungälvs kommun och Kungälv energi aB har upprättat säkringsredovisning för att säkerställa en stabil framtida upplåningskostnad för de lån som löper med rörlig ränta.
Soliditet

soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga handlingsutrymme.
den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. 2020 uppgår soliditeten till 17,4 procent, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med
föregående år. att soliditeten har förbättrats beror på att årets
goda resultat förstärker det egna kapitalet. soliditeten är dock
fortfarande relativt låg beroende på att kommunens låneskuld
ökade kraftigt, framförallt mellan åren 2014-2018. detta som
en följd av hög investeringsvolym samtidigt som de ekonomiska
resultaten var låga under den aktuella tidsperioden.
av nedanstående tabell framgår att soliditeten ser ut att ha
ökat stort mellan åren 2018 och 2019. detta beror på att kommunen under året har anpassat redovisningen av gatukostnadsersättningar och bidrag från privata aktörer utifrån rKr:s rekommendation r2 intäkter som gäller från och med 2020. enligt
denna ska inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till finansiering av investeringar från privata aktörer 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. anpassningen innebär att tidigare skuld-
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förd gatukostnadsersättning och investeringsbidrag inte längre
är redovisade som långfristiga skulder utan istället är redovisade
som Övrigt eget kapital inom eget kapital. innevarande års gatukostnadsersättning är intäktsförd och bidrar till årets goda resultat. detta sammantaget påverkar kommunens soliditet positivt.
Soliditet

%

2014

2015

2016

2017

2018

10,9

10,5

9,6

9,1

9,3

2019
15,4 (11,3)*

2020
17,4

* Se förklaring i stycket ovan.

Kortfristiga skulder uppgår till 849,4 mkr, vilket är en ökning
jämfört med 2019 då de kortfristiga skulderna var 774,1 mkr.
det finns flera anledningar till ökningen, men nämnas kan uppbokningen av lönerevisionen för de fackförbund som inte var
helt klara vid årsskiftet samt uppbokningen av de extrapengar
som beslutats om för det covid-19 inneburit för kommunens anställda, drygt 29 mkr totalt. utöver detta har det även gjorts
en uppbokning av ett bidrag till Kongahälla ridsällskap om 28
mkr för att möjliggöra en omlokalisering av dess verksamhet till
Trankärr. Kommunalskattens slutavräkningar för 2019 och 2020
har båda varit negativa vilket inneburit att de förutbetalda skatteintäkterna har ökat med 39 mkr. däremot har de förutbetalda intäkterna inom exploateringsverksamheten minskat som en följd
av kommunens genomgång av projekten i samband med bokslutet. även leverantörsskulderna har minskat gentemot föregående år. sammantaget har kortfristiga skulder ökat med 75
mkr år 2020.
Förpliktelser

Kommunens totala borgensåtagande uppgår vid årsskiftet till
632,0 mkr, vilket innebär en minskning med 85,2 mkr gentemot föregående år. det största åtagandet är gentemot stiftelsen Kungälvsbostäder och detta uppgick vid årsskiftet till 537,0
mkr, en minskning med 85,0 mkr från 2019. Borgensåtagandet
gentemot soltak aB är detsamma som föregående år, det vill säga
56,6 mkr. Kommunens borgensförbindelser för lån till bostadsrättsföreningen ulvegärde uppgår till 18,2 mkr, vilket även detta
är detsamma som förra året. Kommunen vill fortsätta minska
sitt åtagande gentemot föreningen och har därför gett sitt medgivande att upplåta panträtt som säkerhet för upplåning. Kommunen har sedan flera år tillbaka ett borgensåtagande gentemot
nor-diska Folkhögskolan, vid årsskiftet uppgick detta till 17,1
mkr. sedan ett antal år har kommunen också ett borgensåtagande
gentemot Kongahälla ridsällskap, vilket vid årets slut uppgick
till 3,0 mkr. dessa båda borgensåtaganden kan vara förenade
med viss risk om föreningarnas ekonomi försämras.

Resultaträkning
Mkr

Not

Budget
2020

Bokslut
2020

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Verksamhetens intäkter

1

755,6

843,6

886,9

845,6

Verksamhetens kostnader

2

-3 238,6

-3 323,2

-3 096,2

-3 112,1

0,0

0,0

-28,3

7,8,9

-185,0

-182,2

-176,7

-139,9

-2 668,0

-2 661,8

-2 386,0

-2 437,7

Jämförelsestörande kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

3

2 404,4

2 378,0

2 350,2

2 254,3

Generella statsbidrag och utjämning

4

421,6

461,0

303,8

276,8

158,0

177,2

268,0

96,4

23,4
-67,4

33,1
-51,4

25,0
-54,4

25,5
-46,0

114,0

158,8

238,6

76,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114,0

158,8

238,6

76,0

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5
6

Resultat efter fi nansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Jämförelsestörande kostnader 2018 utgörs av nedskrivning moduler
på grund av konkurs samt förlikningsavtal Naturmontessori Väst.
Kommunen har 2020 anpassat sin redovisning utifrån RKR:s
rekommendation R2 avseende intäktsredovisning. Detta innebär
att gatukostnadsersättningar och icke offentliga bidrag intäktsförs istället för att som tidigare periodiseras över investeringens
nyttjandeperiod. Undantaget är parkeringsfriköp. Jämförelsetalen
för 2019 har justerats utifrån detta.
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Kassaflödesanalys
Mkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar

Not

2019

14

158,8

238,6

7,8,9

182,2

176,7

15,16,17

25,0

47,0

Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur

11

2,7

-35,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

14

0,0

111,1

368,7

538,3

12

73,9

-0,3

Förändring kortfristiga fordringar

13

-57,9

59,4

Förändring kortfristiga skulder

19

75,3

-42,9

460,0

554,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
Förändring förråd och exploateringsområden

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Ökning/minskning värdepapper

10

-2,8

-13,2

Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar

7,8,9

-177,4

-359,1

Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar

7,8,9

1,8

22,3

Investering i fi nansiella anläggningstillgångar

10

0,0

-20,4

Försäljning av fi nansiella anläggningstillgångar

10

0,0

0,0

-178,4

-370,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upplåning

18

165,0

90,0

Amortering

18

-218,0

-265,0

Förändring övriga långfristiga skulder

18

41,2

-190,5

-11,8

-365,5

-28,1

-38,8

241,7

-220,3

Kassaflöde från fi nansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till infrastruktur
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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17

125,5

345,9

367,1

125,5

Balansräkning
Mkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

7

7,3

17,3

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

8

4 224,7

4 212,6

Maskiner och inventarier

9

107,6

116,2

4 332,3

4 328,8

626,4

623,6

4 966,0

4 969,7

270,8

273,6

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

10

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur

11

Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsområden

12

56,9

130,7

Kortfristiga fordringar

13

351,6

293,7

0,0

0,0

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

367,1

125,5

775,6

549,9

6 012,4

5 793,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

14
58,8

238,6

Resultatutjämningsreserv

100,0

0,0

Övrigt eget kapital

890,1

651,6

952,2

933,3

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

15

Avsättning deponi

16

1,1

2,6

Avsättning bidrag till infrastruktur

17

159,5

180,0

Långfristiga skulder

18

3 001,2

3 013,0

Kortfristiga skulder

19

849,4

774,1

3 850,6

3 787,1

Skulder

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6 012,4

5 793,2

Borgensförbindelser

20

632,0

717,2

Ansvarsförbindelser

21

53,9

49,6

Kommunen har 2020 anpassat sin redovisning utifrån RKR:s
rekommendation R2 avseende intäktsredovisning. Detta innebär
att gatukostnadsersättningar och icke offentliga bidrag intäktsförs istället för att som tidigare periodiseras över investeringens
nyttjandeperiod. Undantaget är parkeringsfriköp. Jämförelsetalen
för 2019 har justerats utifrån detta.
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Noter
1. Verksamhetens intäkter

6. Finansiella kostnader

Mkr
Taxor och avgifter
Bidrag från staten
Övriga bidrag
Försäljning varor och tjänster
Bokföringsmässig realisationsvinst,
sålda fastigheter och maskiner
Avräkning exploateringsprojekt
Övriga verksamhetsintäkter

2020
404,7
179,3
28,9
138,1

2019
377,9
153,8
157,6
130,9

7,9
84,8
0,0

2,9
47,7
16,2

Summa

843,6

886,9

2. Verksamhetens kostnader
Mkr
Personalkostnader 1)
Bidrag
Entreprenader och köp av verksamhet
Material
Avräkning exploateringsprojekt
Övriga kostnader

2020
1 964,3
91,0
1 031,6
134,3
101,2
0,7

2019
1 897,7
60,6
969,8
133,7
29,1
5,4

Summa

3 323,2

3 096,2

2020
24,1
0,1
26,9
0,0
0,4

2019
24,7
0,2
29,6
-0,7
0,5

51,4

54,4

2020
76,7

2019
71,8

-59,5
-6,9
0,0
-3,1
0,0

-52,2
-7,2
0,0
4,9
0,0

7,3

17,3

Mkr
Ränta, långfristig upplåning
Ränta, kortfristig upplåning
Ränta på pensionsavsättningar
Ränta under byggtid
Övriga finansiella kostnader
Summa

7. Immateriella tillgångar
Mkr
Ingående balans investeringar
Omklassificering anläggningstillgångar
Ingående balans avskrivningar/nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Årets utrangeringar
Årets investeringar
Årets försäljningar
Summa

Samtliga tillgångar är externt förvärvade och utgörs av programlicenser.

1) Varav pensioner, se not 15.

8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
3. Skatteintäkter
Mkr
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år

2020
2 422,0
-33,0
-11,0

2019
2 368,5
-19,3
1,1

Summa

2 378,0

2 350,2

2020
5 773,5
-1 560,9
-152,5
-1,6
166,2
0,0

2019
5 476,5
-1 408,1
-152,9
-5,4
318,8
-16,4

4 224,7

4 212,6

28,7

28,6

2020
409,4
-293,1
-22,8
0,0
14,3
-0,1

2019
374,5
-276,6
-16,6
0,0
35,4
-0,5

107,6

116,2

9,1

9,3

Mkr
Fordran koncernföretag
Aktier koncernföretag
Övriga aktier
Kommuninvest ekonomisk förening
Andelar, insatser, bostadsrätter
Andra långfristiga fordringar

2020
533,3
33,9
2,9
33,9
20,8
1,7

2019
531,9
33,9
2,9
26,4
20,8
7,7

Summa

626,4

623,6

Mkr
Ingående balans investeringar
Ingående balans avskrivningar/nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Årets utrangeringar
Årets investeringar
Årets försäljningar
Summa

4. Generella statsbidrag och utjämning
Mkr
Inkomstutjämning, bidrag
Införandebidrag
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Kommunal fastighetsavgift
Generella statsbidrag

2020
202,7
14,4
16,3
-7,3
47,2
94,1
93,4

2019
167,3
0,0
-0,4
6,5
31,5
89,8
9,0

Summa

461,0

303,8

Generella statsbidrag utgörs av ett extra tillskott till kommuner 2020
på totalt 86,7 Mkr samt ett extra statsbidrag på 6,7 Mkr maa flyktingsituationen.

Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)
Lånekostnader ingår i årets investeringar med 0 kr.
2020 har räntesatsen varit 1,75 %.

9. Maskiner och inventarier
Mkr
Ingående balans investeringar
Ingående balans avskrivningar/nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Årets utrangeringar
Årets investeringar
Årets försäljningar
Summa
Genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

5. Finansiella intäkter
Mkr
Ränta, reverser
Aktieutdelning koncernföretag
Borgensavgift
Övriga finansiella intäkter
Summa
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2020
8,2
14,8
2,0
8,0

2019
7,7
3,0
1,9
12,4

33,1

25,0

10. Finansiella anläggningstillgångar

11. Bidrag till infrastruktur

14. Eget kapital
2020

2019

23,0

24,3

Gång- och cykelvägar och vänstersväng Sparråsvägen 137,2
Kungälvs kommun beslutade 2014 att medfinansiera
anläggning av gång- och cykelvägar i Kungälvs kommun
med 142,0 Mkr. Under 2015 avsattes ytterligare 3,9 Mkr då
en till GC-sträcka tillkommit. Under 2016 har avtalet kring
en av GC-sträckorna skrivits om (Trafikverket åtar sig en
större del av kostnaden än tidigare) vilket medfört att
avsättningen skrivits ner med 16,5 Mkr. Under 2017
avsattes ytterligare 3,0 Mkr för byggnation av vänstersvängsfält på Sparråsvägen i samband med exploateringen i Ytterby. Under 2018 har avsättningen minskat
med 9,7 Mkr i och med att avtalet för sträcka Kärna-Tofta
(19,0 MKr) avbrutits samtidigt som avsättningen för sträcka
Tega-Staby ökat med 9,3 Mkr. Under 2019 och 2020 har
avsättningen ökat med 43,9 Mkr resp 7,6 Mkr i och med att
tre av GC-sträckorna har ökat i kostnad, dels på grund av
kostnadsökningar sen avtalet skrevs, men också på grund
av ändrad sträckning på en av dem. Bidraget redovisas
i balansräkningen och upplöses på 25 år.

136,6

Väg 168, förbifart Tjuvkil
Kungälvs kommun beslutade 2016 att medfinansiera
väg 168 förbifart Tjuvkil med 52,0 Mkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

41,6

43,7

Väg 168 Ekelöv-Kareby
Kungälvs kommun beslutade 2009 att medfinansiera
väg 168 Ekelöv - Kareby med 60,0 Mkr. Bidraget
redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år
från och med byggstart (tidigast 2024). Av avtalet
framgår att framtida inflationsuppräkning ska finansieras av kommunen varför ytterligare 9,0 Mkr avsatts
under 2015.

69,0

Mkr
E6 Kungälvsmotets östra ramper
Kungälvs kommun beslutade 2014 att medfinansiera
E6 Kungälvsmotets östra ramper med 32,0 Mkr. Bidraget
redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.

Summa

Summa

Summa

2020
890,1
0,0
100,0
58,8
-1,5
-0,3

2019
540,8
110,8
0,0
238,6
0,0
0,0

1 049,0

890,1

1) Kommunen har 2020 anpassat sin redovisning utifrån RKR:s rekom-

mendation R2 avseende intäktsredovisning. Detta innebär att gatukostnadsersättningar och icke offentliga bidrag intäktsförs istället för att som
tidigare periodiseras över investeringens nyttjandeperiod. Undantaget är
parkeringsfriköp. Jämförelsetalen för 2019 har justerats utifrån detta.

15. Avsättning pensioner
Mkr
Pensionsförpliktelse
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen
– avsättning inklusive löneskatt
– ansvarsförbindelse inklusive löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats
Summa pensionsförpliktelser
69,0

2020

2019

952,2
291,2
661,0
148,4

933,3
264,0
669,3
147,3

1 100,7

1 080,6

För 2020 har en separat beräkning avseende sju förtroendevalda beställts
från KPA. Dessa ingår i beräkningen ovan med 12,6 Mkr, inklusive löneskatt.
Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital
– varav överskottsmedel

199,6
5,8

Varav ansvarsförbindelse
270,8

273,6

2020
54,8
2,1

2019
128,7
2,0

56,9

130,7

12. Förråd och exploateringsområden
Mkr
Förutbetalda kostnader exploateringsområden
Förråd

Mkr
Ingående eget kapital
Justering eget kapital, ej resultatpåverkande 1)
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
– varav underskott i VA-verksamheten
– varav underskott i Renhållningsverksamheten

13. Kortfristiga fordringar
Mkr
Kundfordringar
Avsättning osäkra fordringar
Fordran koncernföretag, likvidkonto
Statsbidragsfordringar
Fordran mervärdesskatt
Övriga fordringar
Övriga förutbetalda kostnader
Fastighetsavgift
Övriga upplupna intäkter

2020
94,4
-1,9
66,9
9,3
19,8
59,5
22,7
74,1
6,7

2019
70,5
-0,7
35,9
6,6
25,8
59,4
25,3
67,8
3,2

Summa

351,6

293,7

Mkr
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Övrigt
Förändring av löneskatt

2020
669,3
15,7
-38,2
15,8
-1,6

2019
691,9
17,6
-38,6
2,9
-4,4

Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt

661,0

669,3

Varav pensionsavsättning
Ingående avsättning inklusive löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Nyintjänad pension, varav
– förmånsbestämd ålderspension
– särskild avtalspension
– efterlevandepension
– PA-KL
– övrigt
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt

255,7
5,7
19,1
18,3
0,0
0,0
2,1
-1,3
-6,9
4,4

230,4
6,0
20,9
20,0
0,0
0,6
0,5
-0,3
-6,6
4,9

Utgående avsättning inklusive löneskatt

278,0

255,7

Varav särskilda avtalspensioner enligt överenskommelse
Ingående avsättning inklusive löneskatt
0,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning
0,0
Årets utbetalningar
-0,2
Övrigt
0,8
Förändring av löneskatt
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Utgående avsättning inklusive löneskatt

0,7

0,0

Aktualiseringsgrad

97,0%

97,0%

Finansiering
Konsolideringsgrad

13,5%

13,6%
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16. Avsättning deponi
Mkr
Ingående avsättning
Årets avsättning
Belopp som tagits i anspråk
Summa

2020
2,6
0,0
-1,5

2019
2,6
0,0
0,0

1,1

2,6

Enligt senaste bedömningen ska sluttäckningen vara avslutad senast 2021
till en kostnad av totalt 10,0 Mkr.

17. Avsättning bidrag till infrastruktur
2020

2019

59,0
7,6
-28,1

53,9
43,8
-38,7

38,5

59,0

Väg 168, förbifart Tjuvkil
Ingående avsättning
Årets avsättning
Belopp som tagits i anspråk

52,0
0,0
0,0

52,0
0,0
0,0

Summa

52,0

52,0

Mkr
GC-vägar och vänstersvängsfält Sparråsvägen
Ingående avsättning
Årets avsättning
Belopp som tagits i anspråk
Summa
Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk
under perioden 2017-2023.

Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk
under perioden 2021-2024.

69,0
0,0
0,0

69,0
0,0
0,0

Summa

69,0

69,0

159,5

180,0

Mkr
Låneskuld 1)
Investeringsbidrag
Anslutningsavgifter
Gatukostnadsersättning

2020
2 476,0
57,6
222,6
245,1

2019
2 529,0
55,2
213,3
215,5

Summa

3 001,2

3 013,0

Låneskuld
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Årets amorteringar

2 529,0
165,0
-218,0

2 704,0
90,0
-265,0

Summa

2 476,0

2 529,0

Kreditgivare
Nordiska investeringsbanken
Kommuninvest

500,0
1 976,0

500,0
2 029,0

Summa

2 476,0

2 529,0

Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk
under perioden 2021-2024.

18. Långfristiga skulder

Av den totala låneskulden vidareutlånas en del till Kungälv Energi AB samt
Bokab. Detta redovisas under not 10, Fordran koncernföretag.
1)
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2019

68,5
-13,3
3,6
-1,3

64,0
-12,2
4,5
-1,0

57,6

55,2

Anslutningsavgifter
Ingående anslutningsavgifter
Ingående intäktsföring
Årets anslutningsavgifter
Årets intäktsföring

255,9
-42,6
15,2
-5,9

238,5
-36,7
17,4
-5,8

Summa

222,6

213,3

Gatukostnadsersättning
Ingående gatukostnadsersättning
Ingående intäktsföring
Årets gatukostnadsersättning
Årets intäktsföring

217,1
-1,6
32,7
-3,2

310,3
-0,2
-93,3
-1,4

Summa

245,1

215,5

Summa

Kommunen har 2020 anpassat sin redovisning utifrån RKR:s rekommendation R2 avseende intäktsredovisning. Detta innebär att gatukostnadsersättningar och icke offentliga bidrag intäktsförs istället för att som
tidigare periodiseras över investeringens nyttjandeperiod. Undantaget är
parkeringsfriköp. Jämförelsetalen för 2019 har justerats utifrån detta.

19. Kortfristiga skulder

Väg 168 Ekelöv-Kareby
Ingående avsättning
Årets avsättning
Belopp som tagits i anspråk

Summa

2020

Mkr
Investeringsbidrag från staten
Ingående investeringsbidrag
Ingående intäktsföring
Årets investeringsbidrag
Årets intäktsföring

Mkr
Leverantörsskulder
Skuld koncernföretag, likvidkonto
Övriga kortfristiga skulder
Moms och punktskatter
Källskatt, personal
Sociala avgifter
Upplupna lönekostnader
Upplupna timlöner, OB ersättningar
Upplupen ferie- och uppehållslön
Upplupen semester och övertid
Kortfristig individuell del, pensionsskuld (utbet nästa år)
Löneskatt kortfristig pensionsskuld (utbet nästa år)
Skatteavräkning
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalt statsbidrag flyktingverksamhet
Förutbetalda intäkter exploateringsverksamhet
Resultatfond Renhållningsverksamheten
Resultatfond VA-verksamheten
Övriga förutbetalda intäkter

2020
193,7
114,6
30,4
0,0
30,1
42,0
21,9
24,3
31,6
80,4
59,6
14,5
62,6
1,8
45,6
17,9
0,0
0,0
0,0
78,4

2019
242,4
91,0
1,8
0,0
27,5
34,3
0,0
23,1
29,4
74,7
59,0
14,3
23,7
2,3
25,5
16,5
18,6
4,3
7,7
78,1

Summa

849,4

774,1

20. Borgensförbindelser

22. Operationella leasingavtal

Mkr
Stiftelsen Kungälvsbostäder
Övriga borgensåtaganden, bostäder
Nordiska Folkhögskolan
Soltak AB
Kongahälla Ridsällskap

2020
537,0
18,2
17,1
56,6
3,0

2019
622,0
18,3
17,3
56,6
3,0

Summa

632,0

717,2

Kungälvs kommun har i januari 2001 ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner
ch regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

2020
103,4
219,1
174,8
104,0

2019
102,2
232,5
135,3
103,7

Under 2019 har fastigheten Kungälv Fridhem 1 sålts till Hemsö till ett försäljningspris av 71,0 Mkr. I lokalerna har kommunen bedrivit äldreboendet
Ranrikegården. Kommunen hyr fortsättningsvis lokalerna av Hemsö för att
driva äldreboendet vidare. Avtalet sträcker sig över 15 år. Uppsägning ska
ske minst nio månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall
förlängs kontraktet varje gång med tio år.
Realisationsvinsten på 55,4 Mkr är uppbokad som en förutbetald intäkt och
intäktsförs med 1/15 per år under hyresavtalets längd.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungälvs kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser
till 501 229 801 864 kr och och totala tillgångar till 525 483 415 941 kr.
Kungälvs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till
2 856 595 388 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
2 986 181 594 kr.

21. Ansvarsförbindelser

Summa

Mkr
Med förfall inom 1 år
Med förfall senare än 1 år, men inom 5 år
Med förfall senare än 5 år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

23. Sale and leaseback

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de
medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB,
dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Mkr
Pensionsåtagande, Kungälv Energi AB
Pensionsåtagande, Renova AB

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal.

2020
52,6
1,3

2019
48,2
1,3

53,9

49,6

24. Räkenskapsrevision

2020

2019

Total kostnad för räkenskapsrevision, tkr

377,3

364,5

– varav kostnad för de sakkunnigas granskning
av räkenskaperna

308,0

320,0

69,3

44,5

– varav kostnad för de förtroendevaldas granskning
av räkenskaperna

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av
bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2020.

25. Särredovisning VA-verksamheten
Särredovisning har upprättats enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen återfinns under avsnittet Avgiftsfinansierade
verksamheter i Kungälvs kommuns årsredovisning, Dnr KS2021/0165.
Denna finns tillgänglig hos Kungälvs kommun, tel 0303-23 80 00, e-post
kommun@kungalv.se, samt på kommunens hemsida.

Foto: Mostphotos

Marstrand

FÖrValTningsBeräTTelse

39

Redovisningsprinciper samt 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.
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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 december månad tas upp
som kortfristig skuld.
Avskrivningar

avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av
den ekonomiska livslängden 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.
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 pensionsförmånerna är
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 på projekt 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.
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.
Bidrag till statlig 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 326,4 mkr. 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 anges i rKr:s rekommendation 6, redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar.
Sammanställda räkenskaper

enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen
även innehålla så kallade sammanställda räkenskaper, en koncernredovisning. de sammanställda räkenskaperna omfattar kommunen, de helägda kommunala bolagen koncernen Kungälv
energi aB, Bohusläns Kommunala exploaterings aB, stiftelsen Kungälvsbostäder, de vilande bolagen Bagahus aB och aB
Kongahälla samt Bohus räddningstjänstförbund. räddningstjänsten i Kungälvs kommun bedrivs sedan januari 2013 i ett
gemensamt kommunalförbund med ale kommun. Kommunens
andel av förbundet uppgick under 2020 till 60 procent. i kommunal redovisningspraxis anses kommunen utöva ett väsentligt
inflytande vid en röstandel av minst 20 procent. undantagsregeln för företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning har
tillämpats för soltak aB.
utgångspunkten för koncernredovisningen är de fastställda
balans- och resultaträkningarna för kommun och dotterbolag.
alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. att efter eliminering dra samman kommunens och bolagens
räkenskaper till en redovisningsenhet kallas konsolidering.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering. med förvärvsmetoden avses
att det av kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen
har eliminerats. därefter har intjänat kapital räknats in i koncernens egna kapital. med proportionell konsolidering avses att om
dotterföretagen inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i koncernredovisningen.
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Ordförklaringar
Amortering

Finansiella intäkter

avbetalning på lån.

de intäkter som uppkommer genom kommunens finansiering.
nästan uteslutande handlar det om räntor som kommunen får in
på sparade pengar.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, till exempel inventarier, byggnader och anläggningar.
Avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet vars kostnader finansieras av taxor och avgifter från
de som nyttjar tjänsterna, exempelvis vatten och avlopp samt
renhållning.
Avskrivningar

de kostnader som uppkommer genom kommunens finansiering.
nästan uteslutande handlar det om räntor som kommunen betalar på lånat kapital samt räntor på pensionsskulden.
Finansiellt netto (finansnetto)

Visar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

redovisningsbegrepp som innebär att anskaffningsutgiften för
en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod. den årliga avskrivningen ska motsvara
tillgångens värdeminskning. exempel: om kommunen köper en
bil som kan användas i fem år för 100 000 kronor, redovisar kommunen varje år 20 000 kronor som kostnad för bilen i resultaträkningen: bilen skrivs av på fem år.

Internränta

Balanskravsresultat

Kapitalkostnad

Balanskravet innebär att kommuner och regioner inte får besluta
om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det kompenseras
med överskott inom tre år. en så kallad balanskravsutredning
genomförs varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt.

Kapitalkostnaden består förutom av avskrivning också av internränta och är en periodisering av investeringsutgiften. Kapitalkostnadens storlek avgörs av investeringsutgiften, räntesatsen
och anläggningens nyttjandeperiod.

Balansräkning

Beskriver på vilket sätt kommunen genom sin verksamhet och
genom upplåning fått in pengar och hur dessa har använts under
ett räkenskapsår.

en stillbild som visar kommunens ekonomiska ställning vid ett
bestämt tillfälle. För den balansräkning som finns i årsredovisningen är detta tillfälle räkenskapsårets sista dag. Balansräkningen
består av två delar. i den övre finns kommunens tillgångar. i den
nedre visas hur mycket av detta som är kommunens skulder och
hur mycket som är eget kapital. Övre delens summa skall vara
densamma som den nedre delens. de ska balansera, därav namnet balansräkning.
Bokslut

en sammanställning av kommunens löpande bokföring som visar
den ekonomiska ställningen (resultatet) på bokslutsdagen. Bokslut
kan göras för del av ett år eller för ett helt räkenskapsår. när bokslutet görs för ett helt räkenskapsår kallas det årsbokslut. i kommunen görs bokslut tre gånger per år, tertial 1 = 30 april, tertial 2
= 31 augusti samt vid årsskiftet, tertial 3 = 31 december.
Budget

en ekonomisk och verksamhetsmässig plan för kommunens
framtida verksamhet.
Eget kapital

Visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. den del av kommunens tillgångar som inte är lånefinansierade.

42

Finansiella kostnader

FÖrValTningsBeräTTelse

internt beräknad ränta för en investering.
Intäkter

Kommunens periodiserade inkomster, det vill säga beloppen har
fördelats på de tidsperioder (månad, kvartal, år etc) som inkomsterna avser.

Kassaflödesanalys

Kostnader

Kommunens periodiserade utgifter, det vill säga beloppen har
fördelats på de tidsperioder (månad, kvartal, år etc) som utgifterna avser.
Kortfristiga skulder

avser skulder som förfaller till betalning inom ett år. exempel
på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, moms och personalens intjänade semester.
Likvida medel

Pengar i kassa och bank.
Likviditet

ett mått på kommunens förmåga att på kort sikt skaffa fram
pengar och klara löpande betalningar.
Långfristiga skulder

lån som löper på längre tid än ett år.

Omsättningstillgångar

Sale and lease back

Tillgångar som kommunen avser att omsätta inom det närmaste
året, till exempel förråd, kortfristiga placeringar och banktillgodohavanden.

en försäljning av en tillgång enligt ett köpeavtal och en efterföljande lease enligt ett leasingavtal med den ursprungliga ägaren av
tillgången som leasetagare.

Personalkostnader

Skattefinansierad verksamhet

summan av löner och sociala avgifter.

Verksamhet vars kostnader till stor del finansieras via kommunalskatten.

Prognos

uppskattning, bedömning av den framtida utvecklingen.
Resultat

summan av samtliga intäkter i resultaträkningen minskat med
samtliga kostnader, det vill säga kommunens över- eller underskott. Periodens redovisade resultat motsvaras av samma belopp
i balansräkningen under posten eget kapital. redovisat resultat
för hela räkenskapsåret är årets resultat.
Resultaträkning

ett sammandrag av kommunens samtliga intäkter och kostnader
under ett räkenskapsår. Visar hur mycket pengar som kommit
in under året, vad pengarna använts till och vad resultatet blev.
Resultatutjämningsreserv

en möjlighet för kommuner och regioner att reservera delar av
ett positivt resultat. resultatutjämningsreserven (rur) kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter
över en konjunkturcykel.
Räkenskapsår

Tiden mellan två årsbokslut kallas räkenskapsår. i kommunen
är räkenskapsåret detsamma som kalenderåret, det vill säga från
1 januari till 31 december.

Soliditet

soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och
anges i form av hur stor andel av kommunens totala resurser som
utgörs av eget kapital. om kommunen har stora skulder i förhållande till de tillgångar som finns i kommunen är soliditeten låg.
Tillgångar

Kommunens resurser, till exempel likvida medel, lager, kundfordringar, inventarier, anläggningar. Tillgångar utgör den ena
sidan i balansräkningen och är lika stor som sidan skulder och
eget kapital tillsammans.
Årsredovisning

Årsredovisningen är en redogörelse som kommunen måste göra
i slutet av varje år. de delar som skall ingå i årsredovisningen är:
• Balansräkning
• resultaträkning
• Kassaflödesanalys
• noter
• driftredovisning
• investeringsredovisning
• Förvaltningsberättelse

Foto: Mostphotos
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Balanskravsresultat och
resultatutjämningsreserv
enligt kommunallagen ska kommuner ha balans i sin ekonomi,
vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. om det
skulle uppstå ett underskott måste detta regleras och återställas
inom de närmast följande tre åren. när avstämning av balanskravet görs ska vissa poster undantas. Vid avstämning av balans-

kravet i Kungälvs kommun har resultatet justerats med posterna
realisationsvinster samt pensionsförpliktelser som är intjänade
före 1998. efter dessa justeringar uppgår balanskravsresultatet
till 143,0 mkr. inga negativa balanskravsresultat finns att reglera
från tidigare år.

Balanskravsresultat, Mkr

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen

158,8

Pensionsförpliktelser före 1998

-8,3

Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen

150,5

Samtliga realisationsvinster

-7,5

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

143,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-100,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0,0

Årets balanskravsresultat

Tidigare års balanskravsresultat

enligt Kommunallagen 11 kap 14§ får kommuner och regioner
reservera medel till en resultatutjämningsreserv som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03 att Kungälvs kommun ska en
resultatutjämningsreserv (rur) och att det maximala beloppet
i denna får uppgå till 100,0 mkr. reservering till rur får göras
med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när
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43,0
2019

2018

214,4

16,6

avsättningen får ske istället uppgå till 2 procent av summan av de
ovan nämnda posterna. Prognosen för det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när
disponering från rur får göras. om prognosen understiger genomsnittet får reserven användas. detta gäller både vid budgetarbetet och bokslutsarbetet.
Balanskravsresultatet är 143,0 mkr och medger därför en reservering till rur på 100,0 mkr, alltså det maximala belopp
som är fastställt i riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.

Väsentliga personalförhållanden
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.
Året 2020 var ett unikt år. För många medarbetare i kommunen har året handlat om att lösa uppkomna situationer på grund
av Covid-19. Förutsättningarna har ständigt förändrats allt efter
hur smittspridningen har påverkat restriktioner och förhållningssätt. Trots det har oväntade lösningar och nya arbetssätt
hittats, vilket visar god förmåga och kunskap att snabbt kunna
ställa om. Från början arbetade ett relativt fåtal medarbetare på
distans. under hösten har skärpta restriktioner lett till att fler
chefer uppmuntrat där så är möjligt till distansarbete, i syfte att
begränsa smittspridning. i verksamheter där distansarbete inte
är möjligt har insatser gjorts för att ändå minska oro och risk
för smittspridning. Till exempel har i tidigt stadium full skyddsutrustning erbjudits, arbetsplatsträffar har genomförts utomhus
eller digitalt, arbetet har organiserats i mindre grupper. medarbetare har fått utbildning i basala hygienrutiner och vi har utökat samarbetet mellan sektorerna. Kontakten med facken har
intensifierats. Vid samverkansmöten har det aktuella läget diskuterats. Vidare har frekvensen av riskbedömningar utökats och
bemötande av oroliga föräldrar, anhöriga och medarbetare har
dagligen hanterats. under året har det även blivit ett större krav
på att den information som ges är tydlig och snabb och att informationsflödet fungerar både uppåt och nedåt i organisationen.
detta för att alla medarbetare ska känna sig säkra och för att
kunna följa riktlinjer från olika myndigheter.
Ledarskap och medarbetarskap

Varje ledare och medarbetare är värdefull och allas bidrag är
viktigt. ledaren ska genom sitt ledarskap förmedla och tydliggöra kommunens värdegrund och kultur vidare ut i sin verksamhet. ledare och medarbetare arbetar tillsammans för att
fastställda mål uppnås och verksamheten utvecklas, och det är
medarbetarna som gör att det dagliga arbetet fortgår.
som ett led i att arbeta med kompetens och värderingar har
handböcker för chefer och medarbetare lanserats. metoder
som kan användas med syftet att öka delaktighet och dialog på
arbetsplatsträffar och andra möten finns som ett stöd i chefshandboken. under året har stort fokus varit att informera om
rutiner och nyheter relaterat till Covid-19 och begränsande av
smittspridning. i personalhandboken kan medarbetare få snabb
och tydlig information om kommunen som arbetsgivare och
viktig information för anställningen. mätverktyg som kan ta
pulsen på medarbetares upplevelse av kommunen som arbetsgivare är framtaget och under 2021 kommer medarbetare få olika
frågor som rör anställningen och arbetsmiljön.

implementation av Kungälvs modell för verksamhetsstyrning
(move) har inletts som bygger på tillitsbaserad styrning. move
handlar om kultur och arbetssätt som fokuserar på verksamhetens uppdrag och invånarnas behov. Verksamhetsstyrningen
bygger på förtroendefullt samspel med inslag av coachande förhållningssätt men också kontroll. en ny styrmodell tar tid att
implementera. det är många delar som ska vara på plats och politiker och chefer har gått utbildningar under 2020. under 2021
ska styrmodellen implementeras fullt ut och fler medarbetare
ska få kännedom om modellen.
Första omgången av mentorprogrammet ”KloT” har genomförts tillsammans med lilla edet, orust och Tjörns kommuner. Kommunerna utbyter adepter och mentorer med varandra och tillsammans med de andra kommunerna deltog 30
chefer. Programmet startades 2019 och pågick till våren 2020.
Varje år erbjuds nya chefer att gå göteborgsregionens gr utbildning i utvecklande ledarskap ny som chef och även under
2020 hade vi deltagare.
under året har två ledardagar (halvdagar) genomförts med teman
om vad som är aktuellt inom sektorerna, verksamhetsplaner
och sektorplaner, move, ekonomi och trender, lönerörelsen,
arbetsmiljö och kultur, digitalisering. dagarna har varit färre
än vad de brukar vara på grund av pandemin då verksamheterna
har behövt lägga extra stort sitt fokus på sina verksamheter.
Hälsa och arbetsmiljö

en framgångsfaktor för Kungälvs kommun är att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser. de präglas av ett systematiskt arbete för
att utifrån individ, grupp och organisation stärka de faktorer som
bidrar till arbetsglädje och hälsa på arbetsplatsen. ett hälsofrämjande arbete kompletterar det traditionella förebyggande och rehabiliterande arbete som har fokus på att undanröja risker och
åtgärda ohälsa. nya arbetsmiljömål fastställdes under 2020 som
ger ett tydligare fokus på hälsofrämjande arbete.
Årshjulet för arbetsmiljö, gemensamma arbetsmiljöronder
med definierade aktiviteter är grunden till ett strukturerat arbete kring hälsa och arbetsmiljö. alla arbetsmiljöronder görs i
Kia, systemet för att rapportera risker, tillbud och arbetsskador vilket medför att allt systematiskt arbetsmiljöarbete (sam)
hålls samlat och förenklar uppföljning och kontroll. arbetsmiljöronderna samt annan statistik kopplat till arbetsmiljö redovisas
i samverkan med våra fackliga parter på olika nivåer. detta för
att knyta ihop arbetsmiljöarbetet med arbetet i skyddskommitté
och samverkansstrukturen.
sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildningar har genomförts i syfte
att stärka kunskap om medarbetares arbetsmiljö. skyddsombud
och chefer har gått tillsammans på dessa utbildningar och dessa
fortsätter under 2021. under 2020 har utbildningarna övergått
till distansutbildning på grund av Covid-19 pandemin. under
2020 har arbetsmiljöarbetet också till stor del bestått av riskbedömningar och extra samverkansgrupper för att hantera arbetsmiljöfrågor relaterat till Covid-19.
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Kungälvs kommun satsar också på hälsofrämjande insatser för
våra medarbetare. Till exempel får alla ett friskvårdsbidrag upp
till ett värde av 1500 kr per år, vi har rökfria arbetsplatser, erbjuder personalstöd i form av Falck healthcare samt möjligheten att
delta i motionslopp till subventionerat pris.
det är 64,9% av våra medarbetare som har använt friskvårdsbidraget under 2020, något färre än under 2019 (68,9%). den
aktivitet som bidraget använts mest till är gym och träning.
Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfaldsaspekter beaktas i allt arbete på alla
nivåer och i alla processer. arbetet med jämställda löner och
könsuppdelad statistik fortgår för att upptäcka och eventuellt
omfördela resurser i kommunens serviceutbud gällande kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi ger en jämställd medborgarservice och är en drivkraft för ett jämställt samhälle. ett krav
i jämställdhetsarbetet är att varje år systematiskt analysera och
värdera löner ur ett jämställdhetsperspektiv. arbetet med att
värdera yrkesbeskrivningar och arbetsvärdering har genomförts
och uppdateras med jämna mellanrum. arbetet med löneprioritering av yrkesgrupper och strukturella satsningar utmanas
precis som tidigare av marknadsutsatta yrkeskategorier.
ett ramverk för hur diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder följs upp och jämställdhet- och mångfaldsperspektivet
integrerats tydligare i stödmaterialet (Kia) för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. utöver att arbeta med detta åligger det chefer att ha en årlig genomgång av och dialog om tillämpningsanvisningar om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och
repressalier. då vi lär oss allt mer om området har tillämpningsanvisningarna uppdaterats och förtydligats och under 2021 ska
det beslutas om en reviderad upplaga.
genom ”heltidsresan” arbetar vi aktivt för att följa avtalet som
är framtaget mellan Kommunal och arbetsgivarpart om att öka
sysselsättningsgraden för medarbetare. detta är en viktig satsning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. det krävs dock ett utvecklingsarbete för att motivera fler att vilja arbeta heltid.
Kompetensförsörjning och utveckling

medarbetarna är organisationens viktigaste ambassadörer. det är
viktigt att värna om de som redan arbetar hos oss samtidigt som
vi måste fokusera på framtidens medarbetare – de vi vill locka
att arbeta hos oss. men som för alla arbetsgivare är det en stor
utmaning med kompetensförsörjning. Kommunen arbetar för
att attrahera och rekrytera nya medarbetare samt satsa på kompetensutveckling av nuvarande chefer och medarbetare. inom
ramen för kommunens strategiska mål, att det ska vara attraktivt
att vara anställd inom Kungälvs kommun, så ställs det höga krav
på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning.
att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser på ett bra
sätt kommer att bli ännu viktigare när våra verksamheter utvecklas, invånarantal, pensionsavgångar och övrig rörlighet ökar.
den demografiska utvecklingen med stora pensionsavgångar
både lokalt och nationellt, gör att vi både på kort och lång sikt
arbetar aktivt för att behålla och rekrytera kompetens till organisationen.
Kortsiktigt arbetar vi med att hitta rätt kompetens till de vakanser som finns och rekryterar sommarvikarier främst till vård
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och omsorg. många som tidigare har haft sommarvikariat är positiva till att arbeta hos oss igen, vilket ger goda förutsättningar
för framtiden.
en viktig grupp för framtiden är ungdomar och studenter, genom att vi attraherar ungdomar att söka till utbildningar som
relaterar till de olika yrken som finns inom kommunen. För dem
som ska göra sitt yrkes- och gymnasieval är besök på mässor viktigt och för oss som arbetsgivare är det viktigt att få synas på
mässor. Kungälv hade fyra yrkesambassadörer representerade
från alla sektorer i live-montrar online i årets mässa, gymnasiedagarna & Future skills, vilket genomförs i samarbete med gr
(göteborgsregionen). VoC-veckan (vård och omsorgscollege)
är en vecka där inspiration om utbildningar och yrkesmöjligheter inom vård och omsorg utförs runt om i landet. i Kungälv
gjordes en film där elever på vård-och omsorgsprogrammet intervjuades. i övrigt har vi fortsatt att satsa på kommuninformation, studiebesök, praktikplatser för åttondeklassare, lia-studenter (lärande i arbete) och högskolestudenter.
en annan viktig del i arbetet med kompetensförsörjning är
rekryterare och planerare som förser organisationen med vikarier. genom att rekryterarnas och planerarnas arbete sker i nära
samverkan med verksamheterna och deras behov, skapar det
möjlighet att erbjuda de medarbetare som vill en heltid eller en
möjlighet att arbeta upp sin tid.
under året har det arbetats vidare med kompetensbaserad
rekryteringsmetod. under 2021 planeras att implementera ett
rekryteringssystem som ytterligare kommer säkerställa att rekrytering grundar sig i kompetenser och objektiva bedömningar.
detta arbete är viktigt för att bli mer inkluderande och minska
risken för diskriminering. Vidare används sociala medier för att
nå ut med våra svårrekryterande tjänster med hittills goda resultat.
att få en bra introduktion till sitt nya arbete och arbetsplats är
viktigt för medarbetares trivsel och för att få rätt förutsättningar
och på så sätt vilja stanna kvar inom kommunen. några enheter
har skapat nytt arbetsplatsnära introduktionsmaterial och upplevelsen har varit positiv från de nyanställda.
Personalomsättningen under 2020 var 9,4 procent inklusive
pension, och har stadigt minskat sedan 2016. Föregående år
2019 var personalomsättningen 11,6 procent. Personalomsättning exklusive pension var 7,5 procent och föregående år 9,5
procent. en möjlig förklaring till den minskade personalomsättningen är den ökade arbetslösheten i hela landet vilket i sin
tur kan medföra en lägre benägenhet att byta arbetsplats. samtidigt har kommunen som arbetsgivare fokuserat på arbetsmiljön
och hälsofrämjande arbetsplatser. Kompetensförsörjning och att
uppfattas som att det ska vara attraktivt att vara anställd är ett
fortsatt fokusområde framåt.
Omställningsfonden

under 2020 slöts det nya avtalet Kom-Kr som ersatte Tlo och
Kom-Kl. Kom-Kr innehåller tre delar; Förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner. Årets
tilldelade medel var 821 366 kr och Kungälvs kommun har ansökt och reserverat medel för hela summan. sammanlagt blev
det 13 olika insatser som 20 olika yrkeskategorier kommer att
ta del av. ett urval av de kompetenshöjande insatser är utbild-

ning inom autism, dokumentationsutbildning, fastighetsägarutbildning, coaching mot nytt jobb och utbildning i lågaffektivt
bemötande. På grund av pandemin har många av de planerade
utbildningarna inte startat men när situationen förändras kommer utbildningarna att återupptas.
Lönepolitik

de centrala kollektivavtalen utgör grunden för kommunens
lönepolitik och i början av 2020 löpte kollektivavtal med svenska
Kommunalarbetarförbundet och oFr allmän kommunal verksamhet ut.

Förhandlingarna inleddes med de båda organisationerna i januari
och avtalen löpte ut i mars och april. strax därpå utbröt covid-19
pandemin och allt blev annorlunda. när den privata sektorn fattade beslut om att pausa avtalsförhandlingarna och förlänga avtalen till oktober, var det också ett helt naturligt och gemensamt beslut för sKr och de fackliga organisationerna. under
mars – april 2020 genomfördes löneöversyn för avtalsområdena
akademikeralliansen, hälso- och sjukvård samt lärarnas samverkansråd. Vi har utvecklat vår utbildning för chefer i löneöversynsprocessen genom att göra den digital och än mer tillgänglig.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Personal i siffror

3730

3728

3 797

3 892

3 852

3 765

3 600

Personal fördelat på kön, %
Kvinnor
Män

81,3
18,7

81,3
18,7

81,2
18,8

81,5
18,5

81,3
18,7

82,0
18,0

83,3
16,7

Personal fördelat på ålder, %
29 år och yngre
30-49 år
50 år och äldre

11,5
48,5
40

9,6
47,6
42,8

10,6
47,3
42,1

11,3
46,8
41,9

12,1
47,0
40,9

13,8
47,1
39,1

8,7
49,1
42,1

Personalens medelålder, år

45

44,98

45,9

45,7

45,4

45,7

45,9

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %

95

94,6

94,2

93,5

93

92,3

91,4

Andel heltidsanställda, %
Kvinnor
Män

79,6
77,4
88,8

77,7
75,4
87,8

74,2
72,1
86,3

72,3
69,3
85,4

70,0
66,7
84,3

68,0
64,6
83,6

67,8
63,7
88,1

Pensionsavgångar, antal

66

70

84

69

92

146

126

Personalsammanställningen visar att antalet anställda är näst intill
oförändrad från 2019 till 2020. däremot visar tabellen på stora
förändringar över tid, från 2011 har antalet anställda stadigt ökat
för att sedan vända nedåt 2018. Könsfördelningen är över tid i
stort sett oförändrad, liksom åldersfördelning och medarbetares
medelålder. i kommunerna finns stora kvinnodominerade yrken
och att bryta det traditionella mönstret av yrkesval är ett långsiktigt arbete som måste genomsyra hela samhället.

Arbetad tid
Månadsavlönade
Timavlönade
Mer/övertid
Summa

Andel 2020 %
89,6
9,6
0,8
100

Arbetade
timmar 2020

heltidsresan är ett utvecklingsprojekt och målet är att heltidsarbete ska bli norm inom kvinnodominerade verksamheter och
projektet drivs mellan sKr och Kommunal. arbetet att öka sysselsättningsgraden fortsätter att ge resultat. Både den genomsnittliga sysselsättningsgraden och andelen heltidsanställda ökar
både för kvinnor och män. andelen kvinnor med heltidsanställning har ökat med 16,6 procentenheter under åren 2011 till
2020. För män har heltidsanställning ökat med 1,4 procentenheter. Tabellen visar att antal medarbetare som går i pension har
minskat över tid.

Andel 2019 %

5 064 151
544 515
44 426
5 653 092

arbetad tid ger möjlighet att mäta den samlade personalresursen, det vill säga utförd tid för månadsavlönade, timavlönade
samt arbete som sker på mer- och övertid. antal arbetade timmar utförd av månadsavlönad personal har minskat likaså mertid/övertidstimmar. antal timmar utförd av timavlönad personal
har minskat medan andelen timmar utförd av timavlönade av totalt utförda timmar har ökat något.

89,7
9,5
0,8
100

Arbetade
timmar 2019
5 200 889
549 844
47 701
5 798 434

Andel 2018 %
89,9
9,0
1,1
100

Arbetade
timmar 2018
5 366 247
535 020
65 700
5 966 967

det är ett mål att minska timavlönades arbete och öka den ordinarie bemanningen genom att i högre grad erbjuda månadsanställda heltidsanställning för att skapa stabilitet och kontinuitet i
verksamheten. Timavlönad anställning är en osäker anställningsform men ger samtidigt flexibilitet och ytterligare resurs för
verksamheten.
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Sjukfrånvaron
den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,3 procentenheter jämfört med 2019 och har ökat hos både kvinnor och män och i alla
åldersgrupper. Till skillnad från tidigare år har ålderskategorin
29 år och yngre lika sjukfrånvaro som kategorin 30 till 49 år.
högst sjukfrånvaro har åldern 50 år och äldre.

andelen sjukfrånvaro som är över 60 dagar av all sjukfrånvaro har
minskat med 7,5 procentenheter. det är den lägsta noteringen på
flera år. ett annat sätt att mäta hälsa och ohälsa är att mäta frisknärvaron. drygt 39,5 procent av alla tillsvidareanställda hade
ingen sjukfrånvaro eller max fyra sjukdagar under året.

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid
2020

%
Kön

Ålder

Intervall

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

10,5

9,1

8,9

9,2

8,9

7,8

7,0

6,1

5,2

4,4

Män

5,4

4,3

4,1

4,8

4,0

4,0

3,0

2,9

2,8

2,5

<=29 år

9,1

6,9

7,0

6,6

5,4

4,1

3,4

3,4

3,1

2,7

30–49 år

9,1

7,9

7,7

7,8

7,5

7,1

6,0

5,4

4,8

3,9

>=50 år

10,8

8,7

8,5

9,1

9,4

8,1

7,3

6,2

5,5

4,5

Sjukfrånvaro överstigande
60 dagar i förhållande till
total sjukfrånvaro

36,5

43,4

42,9

46,8

46,5

45,9*

51,3

46,6

38,1

29,1

9,5

8,2

8,0

8,3

8,0

7,1

6,4

5,5

4,8

4,0

Kvinnor

Total sjukfrånvaro

*Från och med 2015 räknas ”sjukfrånvaro överstigande 60 dagar” i timmar.Tidigare år är beräkningen
gjord på dagar. Bytet av metod innebär att jämförelse med annan statistik förbättras.
Sjukfrånvaro 2006-2020
Kvinnor

Män

Total sjukfrånvaro

12
10,5
10

6,1

5,6

6,6

4,7

4,2

4

3,3

2

3,0

8,33

8

8,2

6,4

4,4

5,5

3,9

4,0

2,6

2,5

2010

2011

5,4

4,83

4,8

4,4

3,7

8,00

7,1

5,2

5,1
3,9

9,1
9,5

7,0

7,6
6

8,9

7,8

7,3

8

9,16

8,9

8,5

2,8

2,9

3,0

2012

2013

2014

4,0

4,0

2015

2016

4,1

4,3

2018

2019

0
2006

2007

2008

2009

Kvinnor

Mkr

Andel

2020

Män

Mkr

Andel

2020

Total sjukfrånvaro

2019

Mkr

Andel

2018

Mkr

Andel

2017

Mkr

Personalkostnader

59,1 %

1 964,3

60,3 %

1 897,7

60,3 %

1 892,3

62,1 %

1 853,0

Övriga kostnader

40,9 %

1 359,1

39,7 %

1 198,5

39,7 %

1 248,1

37,9 %

37,9 %

Bruttokostnad

100 %

3 323,4

100 %

3 096,2

100 %

3 140,4

100 %

2 983,6

andelen personalkostnader av bruttokostnaden har under året
minskat med 2,2 procentenheter. men personalkostnaden har
ökat med 3,5 procent. i personalkostnader ingår även uppräkning av pensionsskulden. den totalt arbetade tiden har minskat
med 2,5 procent.
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Tid utförd av månadsavlönad personal minskade något medan
timavlönad personal ökade i andel av totalt arbetad tid. Ökningen
av personalkostnader förklaras med att den totala sjukfrånvarokostanden har ökat, främst korttidssjukfrånvaron.
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beror på att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat under perioden.
den 2011 till 2020 och det jämförs med befolkningsutvecklingen
i Kungälvs
kommun
under samma läses
tid. antalet
anställda
Figurförklaring:
Kommunanställda
av via vänster
axel,redobefolkningsutveckling läses av via höger axel.
under en tioårsperiod ökade befolkningen med 13,2 procent.
visar hur många personer som har en anställning med fast sysselsättningsgrad. antalet årsarbetare grundas på samma personer, antalet årsarbetare ökade under samma tid med 14,6 procent.
antal anställda ökade under samma period med 10,0 procent.
men där räknas sysselsättningsgraden om till heltid.

Bilaga 6

Yrkesindelning 2020

Yrkesindelning,
Kök och anställda
Ledning 4% 2020
Teknik 5%

städ 6%

Kultur och fritid 3%

Administration 6%

Vård och
omsorg 22%
Skola och
förskola 38%
Socialt och
kurativt 16%

grafen Yrkesindelning visar inom vilka yrkesområden personalen är verksam. 76 procent
av all personal arbetar inom yrken som tillhör
kärnverksamheten, det vill säga vård, skola
och omsorg. det är en liknande fördelning
som tidigare år, skola och förskolan har sänkt
sin andel och socialt och kurativt har ökat
något. av övriga verksamheter är en hel del
stödverksamhet till kärnverksamheten, i synnerhet kök och städ.

följer SKL:s system
kationoch kurativt
Ledning Indelningen
Administration
Vårdför
ocharbetsidentifi
omsorg
Socialt
Skola, förskola
Kultur och fritid
Teknik
Kök och städ

Indelningen följer SKL:s system för arbetsidentifikation
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Driftredovisning
Kommunstyrelsens budgetdirektiv grundar sig på ett finanspolitiskt ramverk till år 2022. målet för perioden är ett årligt överskott på 4 procent, vilket ska tillgodose framtida nödvändiga investeringar, trygga kärnverksamheten och klara morgondagens
pensionskostnader. Förändrat arbetssätt, effektiviseringar och
att öka intäkterna var uppdraget som gavs. ett åtgärdspaket på
totalt 34,0 mkr fördelades ut till samtliga sektorer. samtidigt ska
nya förutsättningar hanteras.
under året var förvaltningens kostnader för lönerörelsen 46,0
mkr. antalet barn och elever inom sektor Bildning och lärande
var fler jämfört med 2019. även sektor Trygghet och stöd har
fler brukare inom verksamheten lss medan behovet av hemtjänst har minskat. Verksamhetens kostnader för fler barn, elever
och brukare uppgår till 35,5 mkr. investeringar i lokaler, gator
och vägar har genomförts. driftskostnadskonsekvenser till följd
av investeringar i infrastruktur det vill säga gator, vägar och parkeringar ökar både avskrivningar och driftskostnader.
sektorernas nettokostnadsutveckling är 81,1 mkr vilket motsvarar 3,1 procent. nettokostnadsökningen är i lägre i förhållande
till budgeten, budgetavvikelsen är +74,9 mkr. i resultatet ingår
33,6 mkr som kommunen erhållit till följd av de tillfälliga regler för sjuklönekostnader som riksdag och regering införde på
grund av coronaviruset. samtliga sektorer redovisar positiv avvikelse i jämförelse med budget.
nettokostnaderna för den politiska verksamheten är 14,7 mkr
vilket är en lägre kostnad i jämförelse med 2019. 2019 års resultat innehöll engångskostnader i form av omställningsersättningar
på 1,5 mkr. utvecklingen är till stor del hänförlig till pandemin
vilket bland annat har inneburit ändrat arbetssätt till fler digitala
möten.
nettokostnadsökningen för kommungemensamma övergripande
kostnader och stab är låg vilket är hänförligt till statsbidraget
för sjuklönekostnader. under perioden april - juli ersatte staten
kommunen för samtliga sjuklönekostnader. För perioden augusti
– december ersatte staten för högre sjuklönekostnader än vad
som anses normalt. Totalt har kommunen erhållit 33,6 mkr. enheterna inom staben har genomfört åtgärder om 3,0 mkr för att
minska kostnaderna.
nettokostnadsökningen för Bildning och lärande beror främst på
ökade kostnader för lönerörelsen samt fler barn och elever inom
alla verksamheter. sektorn har under året arbetat med åtgärder
om 16,0 mkr för att minska kostnaderna. under året har skolans
grunduppdrag delvis genomförts på distans som en följd av pandemin. andra arbetssätt har utvecklats och digital omställning
har varit nödvändig. Kulturevenemang har inte kunnat genomföras i samma omfattning som tidigare.

50

driFTredoVisning

För sektor Trygghet och stöd består kostnadsökningen främst av
fler platser inom lss samt lönerörelsen. under året har fler platser inom gruppboenden lss öppnats. inom vuxenenheten köper
kommunen platser för vuxna och familjer som står utan eget
boende. antalet barn och ungdomar som placerats på sis, hVB
och stödboende har ökat. Verksamheterna har på flera olika sätt
påverkats av pandemin. extrabemanning har förekommit främst
inom boende och hemtjänst då verksamheten har fått säkerställa
att befarad eller konstaterad smitta inte förts vidare. sektorn har
gjort stora inköp av skyddsutrustning och förbrukningsmaterial.
alla merkostnader till följd av pandemin har kunnat sökas hos
socialstyrelsen för verksamheterna inom hälso- och sjukvård
samt socialtjänst. daglig verksamhet har varit stängd under två
perioder vilket inneburit lägre personalkostnader då vikarier
inte behövts i samma omfattning. sektorn har genomfört åtgärder på 11,0 mkr med målet att minska kostnadsutvecklingen.
sektor samhälle och utveckling har något högre kostnader i jämförelse med föregående år. den främsta orsaken avser infrastruktur, det vill säga en ökning av allmän platsmark såväl som gator
och vägar inklusive parkeringsytor och parkeringar. Kostnadsökningar finns även för akut underhåll av kommunens fastigheter.
Kommunens fastighetsbestånd består till en viss del av äldre fastigheter som är i behov av underhållsarbete vilket inneburit att
kostnaderna för akut felavhjälpande underhåll ökat. sektorn har
samtidigt genomfört åtgärder på 4,0 mkr för att minska kostnadsutvecklingen.
inom Finansiering redovisas kommunövergripande poster som
till exempel pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld och upplupna lönekostnader. avvikelsen mot budget var
ett underskott på 2,6 mkr, där den negativa avvikelsen till stor
del beror på en ökning av semesterlöneskulden. det har varit
svårt att bevilja semester utöver den lagstadgade under sommarmånaderna på grund av covid-19, samtidigt har många valt att
skjuta upp sin semester då möjligheterna att resa varit begränsade.
exploateringsverksamheten visar på ett underskott på -33,7 mkr
för året, gentemot budgeterat resultat på 40,0 mkr. den stora
avvikelsen förklaras av ett bidrag till Kongahälla ridsällskap på
28,0 mkr för att möjliggöra flytten av verksamheten från nordtag/Björkås till Trankärr, samt att vi tagit höjd för en försämrad
prognos inom Kongahälla-projektet. utöver detta har vi också
avslutat och resultatfört kostnader inom några äldre projekt som
vi ser inte kommer att genomföras.
Försäljning av mariebergs naturreservat har medfört en realisationsvinst på drygt 5,4 mkr. Totalt redovisas ett realisationsresultat på 7,5 mkr för året då det även har skett en fastighetsreglering av marstrand 44:2 vilket genererat en intäkt på 2,0 mkr.

Driftredovisning
Mkr
Politisk organisation
Intäkter

Budget
2020

Bokslut
2020

Avvikelse
2020

Bokslut
2019

0,0

0,0

0,0

0,0

Kostnader

-17,0

-14,7

2,3

-18,1

Summa nettokostnad

-17,0

-14,7

2,3

-18,1

24,8

52,4

27,6

38,1

Kostnader

-258,5

-236,3

22,2

-210,2

Summa nettokostnad

-233,7

-183,9

49,8

-172,1

Stab och övergripande kostnader
Intäkter

Bildning och lärande
Intäkter

228,7

238,7

10,1

254,8

Kostnader

-1 446,5

-1 446,5

0,1

-1 429,0

Summa nettokostnad

-1 217,9

-1 207,7

10,2

-1 174,2

303,0

331,2

28,2

322,1

Trygghet och stöd
Intäkter
Kostnader

-1 349,5

-1 372,3

-22,8

-1 329,5

Summa nettokostnad

-1 046,5

-1 041,0

5,4

-1 007,4

Samhälle och utveckling
732,9

742,2

9,3

745,9

Kostnader

Intäkter

-956,1

-958,2

-2,1

-956,3

Summa nettokostnad

-223,2

-216,0

7,2

-210,4

-2 738,3

-2 663,3

74,9

-2 582,2

Summa
Finansiering

30,3

27,7

-2,6

48,8

Exploatering

40,0

-33,7

-73,7

145,8

0,0

7,5

7,5

1,6

-2 668,0

-2 661,8

6,2

-2 386,0

Realisationsresultat
Verksamhetens nettokostnader
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Detaljspecificerad driftredovisning
för kommunens sektorer
Mkr

Budget 2020

Bokslut 2020

Avvikelse 2020

-17,0

-14,7

2,3

-233,7

-183,9

49,8

-105,1

-104,9

0,2

- Förskola och pedagogisk omsorg

-335,6

-326,0

9,5

- Grundskola och fritidshem åk F-6

-428,5

-430,1

-1,6

- Grundskola och fritidshem åk 7-9

-120,2

-119,7

0,5

- Gymnasiet och vuxenutbildning

-187,9

-186,5

1,4

- Kultur

-40,6

-40,5

0,2

-1 217,9

-1 207,7

10,2

Politisk organisation
Stab och övergripande kostnader
Bildning och lärande
- Sektorgemensamt

Summa Bildning och lärande
Trygghet och stöd
Sektorchef

-29,1

-22,9

6,2

Myndighet

-200,3

-217,9

-17,6

Försörjningsstöd

-18,0

-21,6

-3,6

Sociala resurser

-68,1

-63,5

4,7

Vård och omsorgsboende

-205,8

-205,5

0,3

Stöd i ordinärt boende

-187,8

-184,9

2,9

-93,9

-91,0

2,9

-229,3

-219,6

9,7

-14,2

-14,2

0,0

-1 046,5

-1 041,0

5,4

-223,2

-216,0

7,2

Finansiering

30,3

27,7

-2,6

Exploatering

40,0

-33,7

-73,7

0,0

7,5

7,5

-2 668,0

-2 661,8

6,2

Hälso- och sjukvård
LSS-boende och daglig verksamhet
Nyanlända
Summa Trygghet och stöd
Samhälle och utveckling

Realisationsresultat
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Tillämpade internredovisningsprinciper

driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive sektors och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra sektorerna och verksamheterna utgör en del
av omvärlden. det innebär att jämfört med resultaträkningens
intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna
poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan sektorer och verksamheter. omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår
i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.
Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning,
finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster.
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:
• personalomkostnader, i form av avtalsförsäkringar, avtalspension
och löneskatt. dessa kalkyleras schablonmässigt utifrån förslag
från sveriges Kommuner och regioner.
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• kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet
kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod,
vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. den internt beräknade räntan har
under 2020 varit 1,75 procent för skattefinansierad verksamhet
och 1,3 procent för avgiftsfinansierad verksamhet. För information om avskrivningstider, se avsnittet redovisningsprinciper samt
tilläggsupplysningar.
större gemensamma kostnader som fördelas enligt självkostnad mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är lokalhyror, lokalvård, måltider inom skola och äldreomsorg samt iT-relaterade kostnader.
investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen personals timkostnader. investeringsredovisningen påförs också interna maskinkostnader, beräknade till maskinernas timkostnader.

Särredovisning avgiftsfinansierad verksamhet
I avsnittet redovisas kommunens avgiftsfinansierade verksamheter, Vatten och avlopp respektive
Renhållning. Dessa verksamheter finansieras genom uttag av avgifter och inte via skatter.

VA-verksamheten
Resultaträkning
Tkr

Bokslut
2020

Budget
2020

Bokslut
2019

Verksamhetens intäkter

120 647,1

120 480,3

120 631,8

Verksamhetens externa intäkter

112 464,0

113 514,3

107 003,3

95 935,4

100 334,0

82 595,7

1 707,2

2 000,0

1 668,8

5 131,1

4 865,6

4 948,5

– förändring av kortfristig skuld till
abonnentkollektivet

7 651,0

6 314,7

14 565,9

– övriga intäkter

2 039,3

0,0

3 224,3

Interna intäkter

8 183,1

6 966,0

13 628,5

-111 487,3

-110 030,9

-110 993,8

-71 685,2

-72 261,7

-67 057,1

– personalkostnader

-24 242,2

-23 265,1

-23 584,9

– övriga verksamhetskostnader

varav
– brukningsavgifter
– anslutningsavgifter
– anslutningsavgifter periodiserade
över nyttjandeperiod

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens externa kostnader
varav

-47 443,0

-48 996,7

-43 472,3

Interna kostnader

-8 287,0

-4 627,0

-12 699,4

Avskrivningar

-31 515,1

-33 142,1

-31 237,3

Verksamhetens nettokostnader

9 159,8

10449,4

9 637,9

30,6
-10 677,9

0,0
-10 449,4

111,1
-9 749,0

-1 487,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1 487,5

0,0

0,0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter fi nansiella poster
Avsättning till investeringsfond
Årets resultat
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Balansräkning
Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

1

1 220 448,6

1 019 750,3

17 507,5

7 554,5

1 237 956,1

1 027 304,8

0,0
-1 487,5

0,0
0,0

-1 487,5

0,0

1 035 008,7

824 893,2

0,0

0,0

204 089,1

194 042,4

0,0

7 651,0

345,7

718,1

SUMMA SKULDER

1 239 443,5

1 027 304,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 237 956,1

1 027 304,8

2020

2019

864,8
0,0
-334,8
530,0

1 348,5
25,9
-509,6
864,8

1 016 173,2
232 213,4
161 748,4
-30 077,1
1 218 309,4

413 349,9
632 115,7
Uppg. saknas
-29 292,5
1 016 173,2

2 712,3
0,0
-1 103,2
1 609,2

4 203,1
0,0
-1 490,7
2 712,3

1 220 448,6

1 019 750,3

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Långfristiga skulder
Låneskuld (lånat av kommunen)
Investeringsfond
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter
Kortfristiga skulder
Resultatfond abonnentkollektivet
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Noter
Tkr
Not 1. Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
- varav pågående nyanläggningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Summa anläggningstillgångar

Not 2. Redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar, se Kungälvs kommuns årsredovisning 2020.
Not 3. Verksamhetsmått, se under rubriken Verksamhetsöversikt i Kungälvs kommuns årsredovisning 2020.
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Årets resultat

Va-verksamheten ska över tid bära sina egna kostnader och verksamheten budgeterar därför normalt ett nollresultat. mellan åren
kan det naturligt uppstå avvikelser i form av överuttag eller underskott av tillfällig karaktär. Överuttag redovisas som en kortfristig skuld till abonnentkollektivet, en så kallad resultatfond.
denna ska utjämnas över tid och återföras till kollektivet. uppstår istället ett underskott i verksamheten ska detta täckas med
resultatöverskott inom den närmast kommande treårs-perioden.
Årets resultat är ett underskott på 1487 tkr, att jämföra med
ett budgeterat resultat om 0 kr. Vid ingången av 2020 fanns det
7 651 tkr i resultatfonden och i årets budget var det planerat
för att använda 6 315 tkr av dessa medel för att uppnå en budget i balans. dock uppkom ett underskott i verksamheten varför
hela resultatfonden har tagits i anspråk och är vid årets slut 0 kr.
skälet till underskottet beror till stor del på att verksamheten
inte nådde upp till budget avseende brukningsavgifter. inför
2020 lades en budget med utgångspunkt att debitera anslutna
föreningar på ett nytt sätt efter beslut om detta hösten 2019.
detta beslut upphävdes efter en dialog med berörda föreningar
våren 2020. därmed blev intäkterna från brukningsavgifter
cirka 5 000 tkr lägre än budgeterat och resultatfonden behövde
användas i sin helhet.
Övriga intäkter består av engångsintäkter i form av främst försäkringsersättning efter branden i älvparkens pumpstation, avyttrad egendom och projektrelaterade bidrag.
Kostnadsmässigt ligger verksamheten i stort sett på sin budget. Personalkostnaderna är något högre vilket beror på att man
minskat sitt konsultberoende och istället kunnat anställa egen
kompetens för vissa uppgifter som tidigare tillhandahållits av
konsulter. även kostnaderna för akutlagning av läckor är något
högre än budgeterat.
Kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat då flera tyngre investeringar skjutits fram bland annat beroende på att lantmäteriförrättningar inte kunnat genomföras som planerat under 2020
på grund av pandemin. Bland årets större investeringar märks
utbyggnation av Va-ledningar på sträckan Kode-solberga-aröd
samt överföringsledningar sträckan Björkås-Vävra.
Investeringar
Tkr
Inkomster
Utgifter
Netto

Budget 2020

Bokslut 2020

0,0

15 978,6

Bokslut 2019
18 324,4

-99 000,0

-78 233,0

-119 891,3

-99 000,0

-62 254,4

-101 566,9

Årets händelser

under försommaren 2020 upptäcktes vid en rutinkontroll förekomst av bakterier i dricksvattnet vid Koöns vattenreservoar.
Kokningsrekommendation gick ut till alla våra brukare från
Ytterby och västerut. Källan till bakterierna isolerades och
kopplades bort varpå förekomsten snabbt reducerades och successivt kunde område efter område släppa på kokrekommendationerna. inom en fyraveckors-period kunde det sista området
med kokrekommendationer släppas.
analyser visade att bakterierna härstammade från för människan
ofarliga jordbakterier som konstaterades ha kommit in i systemet i samband med inkopplandet av det nybyggda ledningsnätet
i nordtag. rutinerna för inkoppling hade följts, men skärptes
ytterligare efter det inträffade för att minimera risken för en
upprepning.
under året har verksamheten jobbat med att bygga om marstrands avloppsreningsverk så att det ska klara krav på arbetsmiljö
och kapacitet fram till dess verket planeras att ersättas av ett ledningsnät som ska pumpa spillvattnet ned till gryaab i göteborg.
underlag till gryaab är levererat för att de ska kunna anmäla
kommande belastningar till sin tillsynsmyndighet, länsstyrelsen
i Västra götaland. Kommunens planerade och kända inkopplingsönskemål fram till 2040 är också redovisat till gryaab.
Va-verksamheten har förstärkt arbetet med debiteringar och
uppföljningar av framför allt föreningsanslutningar vilket lett till
ett förbättrat ekonomiskt resultat.
Framtid

Verksamheten har en tillväxt i antalet brukare, men nätet har
inte kunnat byggas ut lika snabbt som planerat. Planeringsfokus
är att nå till aktuella föreläggandeområden med strategiska ledningsdragningar. det skapar förutsättningar för kommande anslutningar. anslutningar längs sträckorna planeras in i kommande budgetprocesser, men sker för närvarande i projekt i aröd
och Tjuvkil. Kostnadstäckningen för dessa och planerade utbyggnadsområden är i bästa fall omkring 50 procent. det kommer
att innebära behov av taxeförändringar avseende anläggningsavgifternas nivå om dessa kostnader inte ska läggas på brukningsavgiften. Ökningen av brukare under året är bland annat tillkommande avtalskunder och genomförda exploateringar i Tjuvkil
2:67 och nordtag.
Va-verksamheten står inför stora investeringar främst avseende
utbyggnad av nätet ut till kommunens kustnära bebyggelse.
länsstyrelsen har beslutat om förelägganden i flera fall och skarpast formulerat i området aröd där vite faller ut om kommunen
inte byggt ut Va i området per december 2025. all planering av
utbyggnation av Va-nätet har som utgångspunkt att undvika att
dessa viten effektueras.
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För att kunna motsvara förväntningarna att i Ytterby, Kärna,
Kovikshamn, Tjuvkil och marstrand öka antalet anslutningar
och exploateringar krävs investeringar i vatten- och avloppsnäten. det gäller ledningar Vävra–marstrand, utbyggnader i Kovikshamn-området inklusive en reservoar, tillkommande ledning under e6 vid Kvarnkullen, förstärkning av ledning från
hollandsgatan till Ytterbyreservoaren samt ny vattenreservoar i
lycke. denna reservoar är avsedd att hantera dygnsvariationerna
i vattenkonsumtionen för Kärna, Tjuvkil och marstrand.
möjligheterna till exploateringar i marstrand, Koön och instön är stark kopplat till anslutning av avlopp via Tjuvkil – Vävra
– Ytterby – Kastellegården till gryaab.
även kapaciteten i nuvarande vattenledning till marstrand har
nått sin maxkapacitet. det innebär att ytterligare exploateringar
på Koön och instön är omöjliga innan kompletterande vattenledning från fastlandet är i drift. i dagsläget bedöms vatten och
avlopp ut till marstrand i sin helhet kunna vara genomfört tidigast 2030. Översiktlig kostnadsbedömning är cirka 250 000 tkr.
För att kunna ansluta flera brukare i Tjuvkilsområdet har en
förprojektering genomförts. Byggkostnaden är bedömd till cirka
175 000 tkr. Kostnadstäckningen maximalt 50 procent. inom
området finns ett antal föreningsnät som försämrar den ekonomiska kalkylen och försvårar genomförande av byggnation.
Vattenverket
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Kovikshamn-området har idag stora problem med tillgången på
vatten av tillräcklig kvalitet. området har analyserats och plan
för utbyggnad med dimensioneringar finns. Viktigt är att all utbyggnad sker enligt denna plan för att optimera dimensioner för
vattenomsättning och pumpstationsdrift. detta har översiktligt
bedömts kosta cirka 400 000 tkr och ha en täckningsgrad under
50 procent.
under början av 2021 förs en dialog med länsstyrelsen angående föreläggande för vatten och spillvatten i harestad, nereby,
ulvesund med flera. enligt föreläggande ska detta vara löst senast sista december 2024. detta har under senare år skjutits
längre bort av budgettekniska skäl. målet med samrådet är att
få en ny tidsplan för genomförande av föreläggandet. detta nya
föreläggande kommer med mycket stor sannolikhet att vara försett med vite.
under 2020 har flera dialogmöten med anslutna Va-föreningar hållits. diskussionerna har lett fram till ett uppdrag att
revidera taxekonstruktionen avseende Va-taxor till 2022. Förslag om ny taxa ska presenteras under våren 2021.

Renhållningsverksamheten
Resultaträkning
Tkr

Not

Bokslut
2020

Budget
2020

Bokslut
2019

1

49 968,8

50 091,8

48 907,6

-46 775,7

-47 081,6

-45 388,0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav
– personalkostnader
– övriga verksamhetskostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter fi nansiella poster
Årets resultat

-4 271,0

-4 749,3

-4 185,2

-42 504,7

-42 332,3

-41 202,8

-3 308,3

-3 301,2

-3 428,1

-115,2

-291,0

91,5

17,2

0,0

41,5

-192,8

-109,0

-133,1

-290,7

-400,0

0,0

-290,7

-400,0

0,0

Not 1.
Tkr

Uttag ur resultatfonden för Renhållningsverksamheten

2020

2019

4 294,5

4 014,3

Saldot i resultatfonden är 0 kr per 2020-12-31.

Munkegärde återvinningscentral
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Årets resultat

Årets händelser

renhållningsverksamheten redovisar ett underskott på 4 585 tkr
varav 4294 tkr täcks av tidigare överuttag. Verksamheten gick in
i 2020 med en prognos om ett planerat underskott på 4 700 tkr.
under flera års tid har verksamheten haft ett budgeterat underskott för att minska ett ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är inför 2021 helt upparbetat. Verksamheten kan konstatera några avvikelser i förhållande till budget.
Bland annat har man haft högre kostnader för behandling av
grovavfall. en större mängd grovavfall har också samlats in vilket
beror på att fler rensat och renoverat sina hem under pandemin.
intäkterna för visst återvinningsmaterial har varit lägre än budgeterat på grund av sjunkande marknadspriser. Konsultkostnaden är inte lika hög som budgeterat. däremot ökar intäkterna
inom hämtningsverksamheterna för hushåll.

under 2020 har verksamheten arbetat fram en ny regional avfallsplan gemensamt med övriga kommuner i göteborgsregionen. Kommunfullmäktige beslutade att anta planen i november
2020. den nya planen har stort fokus på återanvändning och förebyggande av avfall. Flera mål är direkt riktade till kommunens
verksamheter. den nya avfallsplanen gäller från januari 2021.
Verksamheten har utvecklat en app och e-tjänster som ska
göra det lättare för användaren att nyttja kommunens tjänster
för avfall.
Projekt för att förbättra och utveckla munkegärde återvinningscentral har påbörjats. Fler behållare och fraktioner ska erbjudas samt en förbättrad logistik.
På Kärna återvinningscentral har en återbruksbod byggts som
kommer att invigas under 2021. Från och med nästa år har samtliga återvinningscentraler insamling för återanvändning.
Investeringar
Tkr
Inkomster

Budget 2020

Bokslut 2020

Bokslut 2019
0,0

0,0

15 978,6

Utgifter

-1 000,0

-1 036,5

0,0

Netto

-1 000,0

-1 036,5

0,0

Framtid

På Kärna återvinningscentral har en återbruksbod byggts som kommer
att invigas under 2021.
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munkegärde återvinningscentral kommer att byggas om för att
erbjuda fler behållare och fraktioner för avlämning av grovavfall.
en viss uppfräschning och mindre förbättringar kommer också
göras inom ramen för projektet.
Flera upphandlingar kommer göras under första delen av
2021. upphandlingar som ska genomföras är insamling kommunalt avfall, insamling slam, insamling öar och insamling transporter. ett projekt för att möjliggöra tömning på det kommunala
ledningsnätet för avlopp kommer att startas. Projektet kommer
att genomförs tillsammans med gryaab.
sluttäckningen av munkegärde deponi beräknas vara klar till
sommaren 2021.

Investeringsredovisning
Investering, exploatering och medfinansiering
Investeringar

diagrammet redogör för investeringsutfall kontra budget år
2016-2020.
Nettoinvesteringar (Mkr)
Utfall

Årsbudget
1000
669

500

813

736

531

640 583

Avgiftskollektivet
298 272

322
136

0
2016

2017

2018

2019

2020

Budgeten för skatt- och avgiftskollektivet 2020 var 322,0 mkr.
investeringsutfallet uppgick till 136,0 mkr för året. investeringsprogrammet har setts över och investeringstakten har minskat
en del på senare år och väntas bestå några år framöver. i planen
återfinns dock en del större projekt, av vilka några redogörs för
nedan.
Större projekt
Ack
2018

Ack
2019

Ack
2020

Projektbudget

Prognos
totalt

Överföringsledning
Björkås-Vävra

9,3

9,5

12,0

240,0

240,0

VA-ledning
Kode-Solberga-Aröd

3,7

14,9

35,0

39,0

39,0
55,0

Mkr
Pågående

VA-ledning
Ödsmål-Solberga

3,6

3,7

3,8

55,0

Solhaga äldreboende

0,8

2,0

4,6

91,0

91,0

17,4

30,1

55,4

425,0

425,0

Totalt

Byggnation av solhaga äldreboende samt måltidskök på Övre
Fontinskolan är i sina uppstartsfaser med beräknat färdigställande
2022 respektive 2021. Vidare pågår ett omfattande arbete för att
återställa golvet i sparråshallen efter den tidigare vattenskadan.
under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppboenden
behövas för att möta en ökad volym. Ytterligare förskolor och
grundskolor ligger också i planeringen framåt.

Skattekollektivet

skattekollektivet hade en investeringsram på 222,0 mkr för året
och ett utfall på drygt 75,0 mkr.
avvikelsen mot ram beror till största del på att samtliga större
projekt som låg planerade under 2020 och framåt har förskjutits
i tid, något som i flera fall beror på covid-19. detta har resulterat
i avsevärt lägre ekonomiskt utfall per projekt än planerat under
året. Vidare har även ett större projekt, Trankärr ridanläggning,
utgått helt och istället hanterats utanför investeringsredovisningen
i form av bidrag till Kongahälla ridsällskap.

avgiftskollektivet hade en investeringsram på 100,0 mkr och
ett utfall på knappt 60,0 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 ålagd 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
under året. Kode reningsverk har nått sitt kapacitetstak. en förutsättning för att fullfölja föreläggandet i aröd är att samtliga överföringsledningar mellan solberga och Kastellegården (BjörkåsKastellegården, Vävra-Björkås, solberga-Vävra, pumpstation
Kastellegården samt vattenledningar från diseröd, sträcka e och
F inklusive tryckstegring i rävsal) är klara och i drift 2022/2023.
det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i marstrand
har vid några tillfällen överskridits och kommunen är av länsstyrelsen ålagd att komma fram med en lösning och tidplan.
Förprojektering av en överföringsledning marstrand-Vävra har
påbörjats under våren 2020 och beräknas vara klart våren 2021.
Byggnation av överföringsledningen kommer genomföras både i
perioden 2021-2024 samt 2025-2028.
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. utbyggnaden, som
också den innefattar stora överföringsledningar, har lagts i perioden 2025-2030.
Vidare har byggnation av gator och Va för exploatering i
nordtag, ombyggnation av älvparkens pumpstation avslutats
samt ledningarna Kode-solberga-aröd färdigställts.
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Exploatering

i infogad tabell redovisas kassaflödet av exploateringsverksamheten för perioden 2018-2020.
Kassaflöde exploatering 2018-2020
Tkr

2018

2019

2020

Inbetalningar

209 213

64 505

103 725

Utbetalningar

-217 497

-141 022

-62 446

-8 284

-76 517

41 279

Netto

exloateringsverksamheten är inne i en intensiv fas. Byggnation
pågår fortsatt på Kongahälla och om allt går enligt plan kommer
allt utom ett kvarter vara färdigställt till slutet av 2021.
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 till
årsskiftet 2020/2021 samt hösten 2021. Vidare verkar försäljning av etapp 3, områdets sista etapp, kunna genomföras under
våren 2021.
På nordtag genomfördes markanvisningstävling 2017 och de
första marköverlåtelseavtalen skrevs under hösten 2019. Tillträde för bostadsexploatörer under hösten 2020 och de första
bostäderna kommer att stå klara kvartal 4, 2021. 24 villatomter säljs genom Bokabs tomtkö, med tillträde hösten 2021 och
2022. Fyra av fem bostadsområden genomförs i etapper, kommande etapper byggs fram till år 2024. hemsö har under 2020
köpt mark av kommunen för att bygga en förskola i området.
den beräknas stå klar hösten 2022.

De första bostäderna på Nordtag kommer att stå klara kvartal 4, 2021.

60

inVesTeringsredoVisning

Försäljning av disekulla väntas under 2021 respektive 2023.
Fastigheten gjutaren 20 såldes under föregående år. sanering
av denna genomförs under 2020/2021.
Årets exploateringsresultat uppgår till -36,3 mkr, vilket innebär ett underskott på 73,6 mkr. en noggrann genomgång av projektens ekonomi har medfört förändrade projektprognoser med
ett antal större nedskrivningar som följd. i exploateringsresultatet ligger även bidraget på 28,0 mkr till Kongahälla ridsällskap
avseende ny ridanläggning i Trankärr.
Realisationsresultat

realisationsresultatet uppgår till 7,5 mkr, där försäljningen av
mariebergs naturreservat samt fastighetsförsäljning av en del av
marstrand 44:2 utgör majoriteten av detta.
Medfinansiering

Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafikverket om drygt 326,0 mkr.
gC-Kareby-Kode färdigställdes under våren och gC-ställetrisby färdigställdes under hösten 2020.
Vägplan för gC-Vävra-Tjuvkil gör en omstart i och med beslut i kommunstyrelsen om ny sträckning, till norra sidan av
vägen, för delar av gC-banan. Färdigställandet förskjuts därmed
2-3 år framåt i tiden vilket innebär byggstart cirka år 2022.

Vi gör skillnad
I årets verksamhetsberättelse väljer vi att lyfta fram ett axplock, såväl
stort som smått av vad som hänt i verksamheten. Naturligtvis har det
hänt mycket mer under året och löpande lägger vi ut information om
vad som sker i kommunen på vår hemsida, följ oss på www.kungalv.se

▼

2020 var ett ovanligt år men också ett år där kommunens
alla medarbetare gemensamt kan stå bakom: Vi gör skillnad.
Läs mer på
sid 63

Bäst i Göteborgsregionen
på bygglov enligt företagarna
Läs mer på

▼

Covid-19 – pandemins påverkan

sid 73
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Ny näringslivsstrategi

▼

Nya gång- och cykelvägar klara
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Innehåll
Elever med UF-företag
möter affärsdrakar

▼

Gymnasieelever med UF-företag fick sina affärsidéer granskade och utmanade av professionella
affärsdrakar från det lokala näringslivet
Läs mer på
sid 69

Hela Kungälvskusten
städad under året

▼

I våras fick miljölaget en ny strandstädarbåt vilket
ger dem en bättre arbetsmiljö och gör att de kan
vara ute och städa året runt.
Läs mer på
sid 70
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Covid-19 – pandemins påverkan

Medarbetare som gör
skillnad i en svår tid
2020 har varit ett ovanligt år med många utmaningar för kommunens
verksamheter att hantera utöver det vanliga. Ett annorlunda år präglat
av annorlunda beslut och åtgärder. Men också ett år där kommunens
alla medarbetare gemensamt kan stå bakom: Vi gör skillnad.
när nyheten om ett nytt virus landade i början av året var nog
alla omedvetna om vilken utveckling det skulle ta under året.
Från en ökande smittspridningen under vintern och våren, som
följdes av en något lugnare sommar, men som under senhösten
slog till och ökade igen.
större delen av året har vi haft en allmän smittspridning av covid-19 i samhället och pandemin har påverkat kommunens alla
verksamheter. myndigheters allmänna råd och rekommendationer har medfört anpassningar och begränsningar och kommunen
har noga följt dessa.
Politisk enighet

i slutet av mars enades politiken och de politiska partierna i
kommunfullmäktige kom överens om att genomföra sina sammanträden med 35 ledamöter:
– Var sak har sin tid. Vi politiska partier i Kungälv har kommit
överens om att tillsammans rikta in oss på att stötta varandra och
vår kommun i denna tid av ovisshet. Vi lägger politiska skiljelinjer åt sidan och gör det bästa av situationen. Vår förvaltning
jobbar för högtryck och det är då rimligt att inte belasta med fler
politiska uppdrag. Tillsammans kommer vi i vår kommun att ta
oss igenom denna påfrestning och komma ur den starkare, skriver
gruppledarna för de politiska partierna.
Krisledning

under större delen av året har kommunen varit i stabs- eller
krisledning med dagliga avstämningar för att följa utvecklingen.
redan tidigt reviderades pandemiplanen och de basala hygienrutinerna. en viktig del har varit samverkan med regionala och
nationella myndigheter såsom länsstyrelsen, Västra götalandsregionen, smittskydd Västra götaland, Folkhälsomyndigheten,
socialstyrelsen med flera. Kommunen har kommunicerat pandemins påverkan på verksamheterna via kommunens webbplats,
intranätet och sociala medier.
Jakten på skyddsutrustning

när smittspridningen tog fart under vintern/våren stod det klart
att skyddsutrustning till kommunens medarbetare var en stor utmaning. Kommunens upphandlare arbetade uteslutande med att
hitta nya leverantörer och sätt för att tillgodose verksamheternas
behov av munskydd, visir, förkläden, handskar med mera.

även ute i samhället var det många som ställde om och ville hjälpa
till med att förse de mest utsatta yrkesgrupperna med skyddsutrustning. när smittspridningen ökade igen under hösten stod
kommunen bättre rustad för att möta pandemin.
Ekonomi

Kommunens ekonomi har under 2020 påverkats av covid-19.
Kommunen har ansökt och fått ersättning från staten, drygt 14
mkr, som ett riktat stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19.
riksdagen har löpande under året fattat beslut om ökade generella statsbidrag för att kompensera för minskat skatteunderlag
och för ökade kostnader för covid-19. Kommunen har fått ökade
generella statsbidrag på 84 mkr under 2020 för minskat skatteunderlag och ökade kostnader för covid-19. staten har också under 2020 ersatt kommunen för ökade sjuklönekostnader. sänkt
arbetsgivaravgift för delar av vår personal inom vård och äldreomsorg. ersättningen uppgår totalt sett till drygt 34 mkr.
Kostnaderna har påverkats inom alla verksamheter men framför allt inom vård och äldreomsorg och hälso- och sjukvård som
har en större ökning av sjukfrånvaro och en ökad kostnad för bemanning. det finns också en ökad kostnad för inköp av personlig
skyddsutrustning, anpassning av lokaler och andra smittskyddsåtgärder. Kommunen har slopat avgifterna för uteserveringarna,
anpassat parkeringstaxor i centrala Kungälv, haft kostnader för
distansundervisning och fått minskade intäkter med anledning av
att våra lokaler inte används på samma sätt som tidigare när man
inom föreningslivet inte kan träffas som vanligt.
Medarbetare som gör skillnad

Pandemin har påverkat nästan allt som ligger inom kommunens
ansvar och inom verksamheter som vård och omsorg, städ, måltider, förskola och skola har man slitit hårt. Trots en ökad arbetsbelastning och en oerhört ansträngd situation har det funnits en
stor kraft, vilja och kreativitet hos kommunens alla medarbetare
att fortsätta göra skillnad för kommunens invånare. Tillsammans
har de kämpat och ställt om, varit flexibla, kommit med kreativa
lösningar och gett våra invånare, brukare, patienter, elever, barn,
och andra en god service och ett gott bemötande i en svår tid.
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Sjuksköterskan Emma visar i en instruktionsfilm hur man tar av och på ett munskydd. .

Vård och omsorg
Spridningen av coronaviruset och covid-19 har ställt stora krav på vård- och
omsorgsarbetet i Kungälvs kommun under 2020. Hög arbetsbelastning, arbete
i skyddskläder och fantastiska insatser från alla medarbetare har präglat året
då smittspridningen varit ständigt närvarande i samhället.
under året har verksamheterna ställt om och anpassat dem efter
rådande situation och myndigheternas riktlinjer. gemensamt för
alla har varit att de arbetar enligt de vårdhygienska rutiner som
gäller vid covid-19-smitta. Personalen har arbetat efter basala
hygienrutiner och med den skyddsutrustning som riktlinjerna
säger ska användas i olika situationer. det gäller alla inom hemtjänst, hemsjukvård, äldreboenden och funktionshinderverksamheter.
Personalen som arbetar med vård och omsorg är van att arbeta med infektioner och smittor. Personer som får hemtjänst
har fått vård och omsorg även om vissa saker förändrats under
en period. Vid hög sjukfrånvaro bland personalen har hemtjänsten ibland behövt prioritera de allra viktigaste insatserna. under
våren fanns det ett utsett hemtjänstteam som arbetade med de
personer som hade bekräftad eller misstänkt covid-19-smitta.
under året har det förekommit smittspridning och covid-19
på flera äldreboenden i kommunen, men inte på alla. För att
förebygga och förhindra smittspridning har det varit besöksför64
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bud under vissa perioder, och däremellan har kommunen avrått
från besök. det har hela tiden funnits fastställda besöksrutiner,
till exempel med rekommendation att alla besökare ska använda
visir och hålla avstånd. under sommaren kunde alla boenden erbjuda säkra besök utomhus med extra skydd från plexiglas mellan hyresgäster och besökare.
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom
hemsjukvården är också vana att arbeta med infektioner och
smitta. inom hemsjukvården arbetar man för att begränsa smittspridning utan att någon blir utan sina hälso- och sjukvårdsinsatser. under året har sjuksköterskor utfört provtagning för covid-19 på delegation från Västra götalandsregionen.
hemsjukvårdens utbildningssjuksköterskor har utbildat alla
berörda verksamheter i basala hygienrutiner och skyddsutrustning för covid-19. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har utbildat i rehabilitering vid andningsbesvär och positionering med
anledning av covid-19.

Covid-19 – pandemins påverkan

Eleverna på gymnasiet har fått undervisning på distans i perioder under året.

Förskola och skola
Förskolor, skolor och fritidshem har varit öppna för alla barn och unga under coronapandemin
– men med anpassningar, delvis distansundervisning och skolpersonal som har gjort sitt yttersta
för att elevernas lärande ska fortgå som vanligt under ett år som varit allt annat är vanligt.
smittspridningen av covid-19 har inneburit en rad anpassningar
i alla förskolor och skolor. gymnasieleverna har fått sin undervisning till stor del på distans under året, alla samlingar och evenemang har ställts in eller genomförts digitalt istället. studenten
blev utan sitt stora utspring och fick organiseras klassvis och med
begränsat antal personer som fick ta emot de utspringande studenterna.
grundskolans elever har fått sin undervisning på plats i skolan,
med undantag för en skola som fick både stänga och genomföra

undervisning på distans när smittspridningen ökade under hösten och det inte fanns tillräckligt med personal på skolan. även
här har skolavslutningar, luciafirande och andra traditioner anpassats, ställts om eller ställts in.
i förskolan har omsorgen för de minsta barnen varit öppen,
men även här med anpassningar och personalens ansträngningar
att hålla goda hygienrutiner och förebygga smittspridning. nya
rutiner har satts för lämning och hämtning av barn och samverkan med vårdnadshavarna har varit viktig.

Idrott och kultur
2020 har varit året då de flesta kultur- och idrottsevenemang har
ställts in eller skjutits på framtiden. och året avslutades med att
kommunala sim-, fritids-, och idrottsanläggningar, bibliotek och
kulturhus stängde för allmänheten och föreningar.
Kreativiteten har varit stor hos alla arrangörer och föreningar
för att fortsätta sina verksamheter och samtidigt följa myndigheters allmänna råd och rekommendationer. Föreningar både lockade fler och tappade medlemmar beroende på deras verksamhet.
På mimers kulturhus har de stora evenemangen uteblivit, även
om kulturhuset och biblioteket varit öppna under merparten av
året. men med viss begränsad service och en uppmaning att inte
vara den mötesplats som man normalt sett är.

i en enkät till föreningar i Kungälv svarade nästan alla att de ställt
in evenemang under året och att coronapandemin påverkat dem
i hög grad.Träningar, sammankomster och aktiviteter har kunnat
fortsätta men begränsat efter myndigheternas allmänna råd och
rekommendationer. under slutet av året stängde först oasen
sim- och ishall för allmänheten men i december kom ytterligare
rekommendationer som gjorde att kommunen stängde alla kommunala sim-, fritids, och idrottsanläggningar, bibliotek och kulturhus för allmänheten och föreningar, med undantag för skarpe
nord och fotbollsplaner utomhus.
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Covid-19 – pandemins påverkan

Näringsliv
Coronapandemin präglade hela året 2020 och många företag har berörts av de
restriktioner som införts och tvingats till nya arbetssätt, vidtagit olika former
av åtgärder men också hittat nya samarbetsformer och stöttat varandra.
i slutet av mars beslutade Kungälvs kommun om stödåtgärder
för företagare med anledning av coronavirusets effekter. då såg
man att effekterna av coronaviruset och covid-19 var omfattande
för närings- och föreningslivet, inte minst för besöksnäringen
och handeln. därför införde kommunen olika åtgärder för att
underlätta för de lokala företagen.
Åtgärderna riktade sig i första hand till små och medelstora
företag i de mest drabbade branscherna. Åtgärderna var bland
annat slopade avgifter för uteserveringar, uppskov av olika betalningar och rådgivning till företagen.
under våren gick kommunen samman med Kmn, Kongahälla
Center och södra Bohuslän Turism för att i en gemensam tidningsbilaga lyfta fram allt som Kungälv har att erbjuda till invå-

narna. Bilagan som innehöll en inblick i hur många verksamheter
hanterar den ovanliga situationen och tips på vad man kan göra i
kommunen, skickades med Kungälvs-Posten.
För att ytterligare uppmuntra till lokal handel annonserade
kommunen i Kungälvs-Posten under december månad med budskapet: ”ät och handla lokalt i jul. stöd dina lokala företag i hela
Kungälv. Planera dina inköp – undvik trängsel – håll avstånd –
Följ butikernas anvisningar.”
under året startade kommunen ett nyhetsbrev för näringsliv
för att löpande informera de lokala företagen om olika erbjudanden och stöd från lokala, regionala och statliga aktörer. Kommunen har också genomfört flera webbinarier, skickat brev till alla
företag i Kungälv och stöttat på olika sätt.

Handeln har, liksom många andra branscher fått ställa om och anpassa sig efter rådande restriktioner. Foto:Sten-Åke Stenberg/ Mostphotos.
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Kungälvs kommun tar över
persontrafiken på färjan
mellan Koön och Marstrandsön
Kungälvs kommun tog över ansvaret för persontrafiken på färjan
mellan Koön och Marstrandsön från den 1 januari 2021.
det var med anledning av Västtrafiks nya zonindelning och biljettsortiment som Kungälvs kommun och Västtrafik såg över
den framtida driften av marstrandsfärjan under hösten 2020.
Kungälvs kommun är positiv till att ta över ansvaret för marstrandsfärjan för att säkra den samhällsfunktion som färjan har
för boende, verksamheter och besöksnäringen.
den 5 november beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige
i Kungälvs kommun om avtal med Västra götalandsregionen
(Vgr), biljettsortiment och taxa för marstrandsfärjan. efter
beslut i regionfullmäktige den 1 december stod det klart att

Vgr lämnar över befogenheten och ansvaret för färjetrafiken
till Kungälvs kommun från den 1 januari 2021 och fram till och
med år 2035.
Taxan bygger på en självkostnadsprincip, vilket innebär att intäkterna från biljetterna ska täcka kommunens kostnader för marstrandsfärjan och att biljettpriserna inte ska subventioneras. att
hitta en rimlig prisnivå för olika resenärer har varit grundläggande
i arbetet med sortiment och prissättning. Kommunen kommer
under 2021 att följa upp taxan, med möjlighet för justering
bland annat utifrån antal resande.

FOTO: CARINA ANDREASSON/Mostphotos

Marstrandsfärjan.
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Kungälvsbon Tomas Eckebrink, Ann-Charlotte Stålhandske och Kristina Hellström, trafikingenjörer i Kungälvs kommun tillsammans med
Camilla Svensson, ombudsman från Synskadades Riksförbund Bohuslän.

Kommunen fick pris
för tillgängligt ledstråk
på Västra Gatan
På Vita käppens dag fick Kungälvs kommun ta emot ett tillgänglighetspris
för ledstråket på Västra Gatan. Det är Synskadades Riksförbund Bohuslän
som för första gången delar ut priset.
det är medlemmarna i förbundet som har fått nominera en tillgänglig plats och Kungälvsbon Tomas eckebrink valde att nominera ledstråket på Västra gatan.
– ledstråket har god kontrast och är lätt att följa, säger Thomas
eckebrink.
På plats fanns trafikingenjörerna Kristina hellström och annCharlotte stålhandske från Kungälvs kommun som tog emot priset från Camilla svensson som är ombudsman för synskadades
riksförbund Bohuslän. Kristina och ann-Charlotte arbetar med
tillgänglighet på allmän plats.
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Synskadades Riksförbund Bohuslän motiverar priset:

”Kungälvs kommun har skapat en gatumiljö som är lätt att ta sig
fram i med hjälp av den vita käppen. den vita käppen gör det
möjligt för synskadade att hitta kännetecken och upptäcka också
plötsliga hinder.
Konstgjorda ledstråk ska i första hand användas när naturliga
förutsättningar såsom trottoarkanter saknas. Kommunen har
följt den principen när gatumiljön utformades. det konstgjorda
ledstråket är lätt att uppfatta med den vita käppen. På så vis blir
ledstråket möjligt att skilja från den omkringliggande gatubeläggningen.”

Elever med UF-företag
möter affärsdrakar
Den 14 oktober fick gymnasieelever med UF-företag på Mimers Hus
Gymnasium sina affärsidéer granskade och utmanade av professionella
affärsdrakar från det lokala näringslivet. Matilda Andreasson och Nora
Johnsson med UF-företaget JA-produktion UF vann.
Trots coronapandemin som inneburit en stor del distansundervisning för alla gymnasielever granskades 19 uF-företag i draknästet, inspirerat från tv-serierna dragons den och draknästet
på svenska.
entreprenörerna pitchade sina affärsidéer på tre minuter och
drakarna lämnade respons efteråt.
– drakarna är framgångsrika representanter ifrån näringslivet som tycker det är spännande att se vad våra uF-företagare
har för affärsidéer och hur de kan stötta genom respons som utvecklar elevernas idéer och gör dem ännu mer framgångsrika,
ett win-win-koncept, berätta Bella gillenäng, gymnasielärare på
mimers hus gymnasium och engagerad i entreprenörskap på
skolan.

efter två omgångar med draknästet gick två från varje omgång
vidare till finalen som ägde rum på Kongahälla center. matilda
andreasson och nora Johnsson med uF-företaget Ja-produktion uF vann. deras affärsidé är att i egen regi producera en
teaterföreställning som heter ”Vad är meningen med livet”.
de kommer att sälja biljetter och köra minst en föreställning i
mimers hus Teater och sedan eventuellt ge sig ut på turné.
Tvåa blev glow Flex uF som säljer reflexer som ser ut som
designade smycken och på tredje plats kom Tonårstankar uF som
har en podcast där de bjuder in gäster och diskuterar psykisk
ohälsa utifrån olika perspektiv som till exempel gymnasieval och
sociala medier. de kommer att sända ifrån en studio i göteborg
och har Pirate rock som inspiration och rådgivare.

På bilden syns eleverna Matilda Andreasson och Nora Johnsson som har företaget JA-produktion UF, ett av de åtta företag som gick till final,
tillsammans med Sofia Lundahl, tf regionchef på Ung Företagsamhet Göteborg och Jessica Waller, näringslivsstrateg i Kungälvs kommun.
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Hela Kungälvskusten
städad under året
7,2 ton – så mycket skräp har föreningar, privatpersoner och Kungälvs
kommuns miljölag tillsammans tagit hand om i sin strandstädning av
öar och stränder under 2020. Hela Kungälvs kust är städad i år. Feja,
kommunens nya strandstädarbåt, har underlättat kommunens städning.
Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och marint skräp
har på bara några decennier blivit ett stort problem både ute till
havs och längs våra kuster. i Kungälv är det många som hjälps åt
att hålla stränder och öar i skärgården rena från skräp.
i Kungälvs kommuns arbetsmarknadsenhet finns ett miljölag
som är ute och städar. i år kommer de nå målet med de 100
städdagar som är uppsatt av Västkuststiftelsen för att få del av
statsbidraget från naturvårdsverket, men de räknar också med
att nå det egna interna målet som är satt till totalt 150 städdagar.
strandstädningen möjliggörs genom ett statligt bidrag från naturvårdsverket i samarbete med Västkuststiftelsen och genom att
kommunen själva bekostar strandstädet.
i våras fick miljölaget en ny strandstädarbåt vilket ger dem en
bättre arbetsmiljö och gör att de kan vara ute och städa året runt.
strandstädarbåten fick namnet Feja efter en tävling på kommunens webbplats.
Kungälvs föreningar gör en stor del av strandstädningen. i år
har 36 föreningar och lag varit ute och plockat skräp genom städa
sveriges städa kust-projekt. det ger föreningarna ett tillskott i
klubbkassan och skapar engagemang för en bättre närmiljö.
även den ideella organisation rena Botten som samlar dykklubbar som dyker vid till exempel kajer har påbörjat städning i
Kungälvs kommun i år med start runt hedvigsholmen i marstrand.
Strandstädarbåten Feja.
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– Tillsammans har vi fram till mitten av augusti tagit hand om
7,2 ton skräp som annars skulle ha legat kvar på öar och stränder.
alla har gjort ett fantastiskt bra arbete i år, säger henrik Banås
Blixth som är verksamhetsledare för kommunens miljölag. Viktmässigt är detta ”bara” cirka hälften mot förra året vilket visar att
våra städinsatser verkligen fungerar! men man får komma ihåg
att det är årsfärskt skräp, så vi blir aldrig klara.
genom strandstädarkartan kan alla invånare hjälpa till att hålla
kusten ren och anmäla behov av städning eller hämtning av
skräp. Kartan är ett digitalt verktyg som numera finns som app
att ladda ner till sin telefon eller platta. när någon rapporterar
ett behov av städning eller hämtning av skräp i Kungälv är det
kommunens miljölag som får ärendet.
i Kungälv finns det 164 städområden längs med kusten och i
år har alla dessa städats minst en gång. även alla fågelskyddsområden, där fåglarnas häckningsområden ska skyddas under häckningstiden, är städade.
så vad är det vanligast skräpet man hittar?
– många tror att det är fritidsbåtsfolket som skräpar ned mest
och visst hittar vi till exempel foppatofflor, tandborstar, petflaskor och en massa liknande som folk lämnat eller som blåst av
båten. men den absolut största delen av skräpet är fiskeredskap,
nät, tampar, plastbackar och frigolitlådor, berättar henrik.

Handeln i Kungälv ökar
mest i landet
Under 2019 var Kungälv den kommun där handeln ökade mest i hela Sverige. Det
visar HUI:s årliga undersökning som kom under 2020. Medan handeln ökade med
3,3% i hela landet, så ökade den totala handeln i Kungälv med 18%.
2019 var sveriges tillväxt 1,3%, något som
återspeglas i handeln. sällanköpshandeln
i butik ökade med 1,8% och dagligvaruhandeln med 3,3%.
i Kungälv ökade sällanköpshandeln med
40% under förra året. det gör att Kungälv
hamnar i topp även på den listan. För dagligvaruhandeln är ökningen 7% och där är
Kungälv på plats nio i landet. det var i april
2019 som Kongahälla center öppnade.
– grattis till alla oss i Kungälv. Vi har
största handelsökningen i landet och återtar nu vår rättmätiga handelsplats runt
göteborg. svårt att inte vara lite glad åt
detta och att handeln faktiskt ökar även
2020 trots pandemin. det gillar vi och tack
till alla kloka smarta investerare och handlare, säger miguel odhner, kommunstyrelsens ordförande (s) vid en pressträff.
där deltog han med övriga representanter från kommunen, Kungälv marstrand
näringsliv och Kongahälla center.

Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande, Roger Boström ordförande KMN, Jessica Waller näringslivsstrateg, Anton Knutsson centrumchef Kongahälla center, Anders Holmensköld kommunalråd och
Håkan Olsson vd och ägare Adapta.

Om Kungälvs utveckling
i tidningen Kungälv
under slutet av året skickade Kungälvs kommun
ut en tidning om hur Kungälv kommer att utvecklas de kommande åren till alla hushåll i Kungälv.
Kungälv finns i en expansiv region och kommunen växer. Tidningen är ett samarbete mellan
kommunen och näringslivet och berättar om oss
idag och vart vi är på väg.
Tidningsbilagan om Kungälv skickades ut till
alla hushåll i Kungälv och som bilaga med göteborgs-Posten. alla artiklar finns även i webbversionen på: kungalvvaxer.se
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Nya gång- och cykelvägar klara
Under året blev två gång- och cykelvägar klara – sträckan mellan
Kareby och Kode samt Stället och Risby.
Kungälvs kommun vill skapa ett enhetligt,
trafiksäkert stråk för cyklister och gående.
att sträckan mellan Kareby och Kode
stod klar under våren 2020, innebar ytterligare ett steg på vägen att länka samman
det nuvarande gång- och cykelnätet. det
innebär att man kan gå eller cykla mellan
Kungälvs centrum och Kode.
i oktober var gång- och cykelvägen
längs med marstrandsvägen väg 168 mellan stället och risby klar. sträckan som
är cirka 4,6 kilometer är en viktig del för
att kunna cykla mellan Kungälv och marstrand.
Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplaner för nya
gång- och cykelvägar. syftet är att skapa
en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna.

Gång- och cykelväg mellan Kareby och Kode.

Ungdomsidrotten dominerar
i föreningstäta Kungälv
Kungälv är känt för sitt föreningsliv. Man boxas, spelar fotboll, handboll och ishockey,
sjunger i kör, sysslar med rodd, teater och sportfiske – för att ta några exempel på vad
kommunens invånare sysslar med på fritiden.
det finns mer än 275 föreningar att välja
på, ett 50-tal av dessa är idrottsföreningar.
ungdomsidrott är stort i Kungälv, säger Katarina Vallström som är fritidskonsulent och ansvarar för kommunens
kontakter med föreningarna. Våra största
sporter är handboll, fotboll och ishockey.
Tolvhundra barn och ungdomar mellan
sju och tjugo år sysslar med någon form
av idrottsaktivitet varje vecka, i stort sett
året runt. Trots, eller kanske på grund av
det stora idrottsintresset, är det brist på
idrottshallar, något som delvis håller på
att rättas till genom nybyggnation i ett
par serviceorter och planering av en hallarena.
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Förra året blev Kungälv nominerad till
årets främsta evenemangskommun. det är
den oberoende branschtidningen sportaffär som varje år utser sveriges främsta
idrottkommuner.
– Ja det var i kategorin kommuner under 70 000 invånare. och det var jättekul
att bli nominerad även om vi inte kom på
medaljplats den här gången, säger Katarina
Vallström. att vi blev nominerade tror
jag beror på vår bredd när det gäller olika
sporter men även att vi har så många olika
nivåer. här finns något för alla.
Katarina Vallström, fritidskonsulent
i Kungälvs kommun.

Text: Anders Post. Foto: Rosie Alm.

Bäst i Göteborgsregionen
på bygglov enligt företagarna
Företagare som har varit i kontakt med Kungälvs kommun är nöjda med kommunens
service, framförallt inom bygglov, markupplåtelse, brandskydd och livsmedelskontroll.
Det visar mätningen Insikt som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort.
insikt 2019 är den åttonde undersökningen som sKr genomfört
över hela landet tillsammans med Business region göteborg och
stockholm Business alliance. syftet är att fånga upp företagarnas
åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att
förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet. i Kungälv
är det 221 företag som har gett sina synpunkter på servicen.
Kungälvs kommuns samlade nöjdhetsindex är 71 vilket är en
ökning jämfört med förra årets index på 70. Trenden är att kommunen har ökat sitt index varje år sedan 2012, vilket också är
trenden i hela sverige. Bland göteborgsregionens kommuner är
det sammanvägda indexet 69.
– det är en märklig tid vi är i just nu när många företag slåss
för sin överlevnad. då är det glädjande att se att vi har en hög
nivå på den kommunala servicen. detta säger Jessica Waller, näringslivsstrateg i Kungälvs kommun.
i Kungälv mäts myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.
det område som företagarna i Kungälv är mest nöjda med är
bygglov, där Kungälv är den kommun som fått högst index av alla
kommuner i göteborgsregionen.

– Vi har under senare åren jobbat med att förbättra vårt arbete
för samtliga av våra ärenden. allt i syfte att öka effektiviteten
och kvaliteten i vårt arbete. samtidigt har vi utökat våra resurser
vilket har lett till att tillgängligheten har utökats och återkopplingen till våra sökande har blivit mycket snabbare. när det gäller
företag så jobbar vi mycket med snabb återkoppling och dialog.
detta uppskattas av våra företag, säger mirsad radoncic, enhetschef bygglov i Kungälvs kommun. i år har vi inlett arbete med
digitalisering av arbetet och syftet är att i framtiden kunna erbjuda
en modern hantering med ännu effektivare, tydligare, snabbare
och rättssäkrare beslut till våra sökande.
även inom markupplåtelse, brandskydd och livsmedelskontroll är index högre än medel. de serviceområden där kommunen får högst betyg är bemötande, tillgänglighet och effektivitet.
även information, tillgänglighet och rättssäkerhet mäts.
– när en företagare ska växa och vi ska få fler jobb krävs det
bra bygglovsservice. nu är Kungälv bäst i göteborgsområdet,
bara 16 kommuner är bättre i hela landet. Våra medarbetare ska
ha beröm! sedan finns det områden kvar, men för sjunde året i
rad är utvecklingen positiv. svårt att inte gilla den utvecklingen,
säger miguel odhner, kommunstyrelsens ordförande (s).
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Pristagarna Göran Svensson och Hanna Andersson vid prisutdelningen i Rådmansparken.

Utdelning av årets idrottspris
och idrottsstipendium
Årets idrottspris och idrottsstipendium delades ut till Göran Svensson
och Hanna Andersson i Rådmansparken under festliga former.
idrottspriset 2020 gick till göran svensson. Priset är en hedersutnämning på 10 000 kronor som för tredje året i rad delas ut
för framgångsrika idrottsprestationer eller idrottsinsatser. hanna
andersson fick idrottsstipendiet på 10 000 kronor. stipendiet
syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda
av idrottsföreningar eller enskilda idrottsutövare verksamma i
Kungälvs kommun.
Motiveringen för årets idrottspris är:

”Årets idrottspris går till en person som hela sitt liv brunnit för
barn- och ungdomsidrotten i Kungälv. som själv varit ledare i
många år och som numera inte bara inspirerar unga utan även
äldre i kommunen. Personen har stor drivkraft för föreningslivet
och föreningsfrågor och är dessutom involverad i idrottsrådet.
Årets idrottspris är ett tack från kommunen för allt han gjort
och allt han gör för idrotts- och föreningslivet. att han fortfa74
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rande närvarar vid träningar, att han fortfarande själv är aktiv,
att han gjort det möjligt för fler att idrotta och utvecklas inom
idrotten. Årets idrottspris går till göran svensson, och prissumman skänks till av pristagaren vald ungdomsverksamhet/ungdomsförening i Kungälvs kommun.”
Motiveringen för årets idrottsstipendium är:

”Kungälvs kommuns idrottsstipendium tilldelas hanna andersson för sina idrottsprestationer. hanna är ung och lovande inom
sin idrott. hon är en löpstark, energisk och intensiv spelare som
startade sin fotbollskarriär i romelanda iF. hanna gick via iFK
göteborg till att idag spela på mittfältet i tröja nummer 18 i
Kopparbergs FCs a-lag. hanna är även med i fotbollslandslaget
f19 och spås en väldigt ljus framtid inom fotbollen.”

Ny näringslivsstrategi
Under året har näringsliv, politiker och kommunens tjänstemän
arbetat för att ta fram en gemensam näringslivsstrategi, under
ledning av Västsvenska Handelskammaren. Målet är att bli en
ledande näringslivskommun i Sverige.
syftet med näringslivsstrategin är att underlätta åtgärder för att främja näringslivsutvecklingen i Kungälv genom en enad
inriktning och samsyn i näringslivspolitiken. Tillsammans har näringsliv, politiker
och tjänstemän lagt drygt tusen timmar
på att ta fram en gemensam riktning för
näringslivsarbetet i kommunen.
– det finns en stor framtidstro, engagemang och kunskap och alla som har varit
med i det här projektet vill Kungälv väldigt väl. det konstaterade Joacim Carlsson, vice vd på Västsvenska handelskammaren som har hållit i arbetet med att ta
fram strategin.

annika Folkesson, vd för arvid nilsson är
en av dem som varit med i arbetet:
– det gemensamma arbetet med näringslivsstrategin ger en grund som verkligen bottnar i att det kommer att bli bra
för framtiden. Vi strävar mot samma håll.
de steg som Kungälvs kommun har gjort
de senaste åren är fantastiska. strategiskt
ligger Kungälv väldigt bra till. de fysiska
förutsättningarna finns i allra högsta grad
till att få en kommun som verkligen växer.
Kommunen vill också lyssna på hur vi ska
växa tillsammans.

även Kristina schough ackvisitionschef
på ikano Bostad är en av deltagarna:
– det är viktigt att arbeta tillsammans
och att ha förståelse för varandras roller, vilket detta arbete gett uttryck för.
utifrån arbetet med den nya näringslivsstrategin ser vi fram emot ett fortsatt bra
samarbete mellan Kungälvs kommun och
näringslivet.
näringslivsstrategin skickades i slutet av
året ut på remiss för alla att lämna synpunkter på den och strategin kommer att
beslutas under 2021.

Jessica Waller näringslivsstrateg, Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande och
Joacim Carlsson vice vd på Västsvenska Handelskammaren.
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Per-Arne Carlström från Idrottens Second Hand och Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun.

Ett socialt hållbart Kungälv
Marstrands Havshotell, Idrottens Second Hand, Sysport AB och City Gross har gemensamt att
de skrev på samhällskontraktet under året. Tillsammans med alla andra företag och myndigheter föreningar som redan har skrivit på arbetar man för att öka innanförskapet i Kungälv.
Dessutom finns nya styrdokument för social hållbarhet.
Kommunen satsar stort på att bygga cykelvägar på landsbygden.
- Vi ska bygga ett socialt mer hållbart Kungälv och det kan vi inte
göra själva, utan vi måste hjälpas åt, säger miguel odhner kommunstyrelsens ordförande.
sedan våren 2016 har över 80 aktörer från olika samhällsfunktioner såsom polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv,
kyrkor och ideella organisationer samverkat genom samhällskontraktet. Tillsammans har man arbetat fram idéer till hur man
gemensamt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och den
sociala översiktsplanens konkreta mål.
Kungälv är en välmående kommun. statistik visar att vi ligger
över genomsnittet i landet. men bakom medelvärdets skugga
finns en ojämlikhet. det sociala hållbarhetsprogrammet ska hjälpa
oss att prioritera insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen.
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på frågan vad Kung76
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älvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. syftet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner
öka innanförskapet i vår kommun. Planerna har konkretiserats
i fyra planer.
• i planen Trygg i Kungälv beskrivs kommunens brottsförebyggande arbete och hur vi bland annat kommer att arbeta med
organiserad brottslighet, narkotika, våldsbejakande extremism
samt hedersrelaterat våld och förtryck.
• i den sociala hållbarhetsplanen finns beskrivet hur vi som kommun kommer jobba med exempelvis tidiga insatser, hälsa, arbete och sysselsättning och socialt hållbart samhällsbyggande.
• äldreplanen utgår från hur kommunen ska verka utifrån de
politiska uppdragen främja seniorhälsa och underlätta bokedjan
för äldre.
• Funktionsplanen förtydligar hur kommunen ska arbeta med
tillgänglighet för alla ur flera olika perspektiv.

Hur ligger Kungälv
till i förhållande till
andra kommuner?
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställer årligen ett antal kvalitetsmått under rubriken Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). 2020 deltog drygt
260 kommuner i KKiK.
syftet med undersökningen är att ta fram information som
ger förtroendevalda en övergripande bild om kommunens
kvalitet över tid och vid jämförelser med andra kommuner.
resultatet är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och

Så här läser du
tabellen...

bäst

så ligger Kungälv till i
förhållande till bästa och
sämsta
bästa
kommunens
reslutat

Kvalitet & kostnader
Skola och förskola

utveckla den interna verksamheten ur ett medborgarperspektiv. i denna sammanställning visas Kungälvs kommuns
resultat 2020 i förhållande till de bästa och sämsta kommunerna, som deltar i undersökningen.

100

sämst

sämsta
kommunens
reslutat

Kungälvs
position

83

Hur stor del av de som erbjudits plats
inom förskoleverksamheten har fått plats
på önskat placeringsdatum?
Siffran anger Kungälvs värde enligt KKiK.
Färgen visar om Kungälvs kommun
är bland de:

6

Andel %

en het

= 25% högsta resultaten
= 50% mellersta resultaten
= 25% lägsta resultaten

Vi gÖr sKillnad

77

bäst

sämst

Kungälvs
position

Barn och unga
4*

5,0*

6,6*

123 169*

160 007*

200 632*

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk,
kommunala skolor

100*

81*

44*

Andel %

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor

100

93,6

67

Andel %

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,kommunala skolor

100

86,7

53,8

Andel %

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun

100

87,6

62,2

Andel %

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar

90,7

57,7

30,9

Andel %

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor

100

92,5

68,9

Andel %

94 263*

102 303*

167 220*

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor

93,8

70,5

15,7

Andel %

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun

88,1

73,1

44,6

Andel %

99 783*

114 221*

228 180*

657,8*

31,1*

6*

Antal/1000 inv
0-18 år

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

65*

37*

4*

Antal/inv
7-20 år

Elevplatser i musik- eller kulturskola
som andel av invånare 6-15 år

45*

10*

3*

Andel %
6-15 år

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Kostnad grundskola F-9 hemkommun

Kostnad gymnasieskola hemkommun
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,
antal/1000 inv 0-18 år

*avser 2019
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Antal

Kr per inskrivet barn

Kr per elev

Kr per elev

bäst

sämst

Kungälvs
position

Stöd och omsorg
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt
– förbättrad situation

100*

57*

46*

Andel %

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd

100

82

30

Andel %

2

17

93

Antal dagar

1 448*

3 794*

11 025*

Kr/invånare

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende
enl. LSS § 9.9, medelvärde

8

Ej deltagit

708

Antal dagar

Brukarbedömning gruppbostad LSS –
Brukaren trivs alltid hemma

100

Ej deltagit

50

Andel %

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS
- Brukaren får bestämma om saker som är viktiga

92

Ej deltagit

33

Andel %

1 555*

7 427*

13 091*

Kr/invånare

Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

6

83

275

Antal dagar

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare
möter under 14 dagar, medelvärde

7*

16*

25*

Andel %

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg,
andel (%) av maxpoäng

100

40

4

Andel %

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn

100

81

52

Andel %

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn

100

89

65

Andel %

170 099*

220 538*

373 403*

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut
om försörjningsstöd, medelvärde
Kostnad individ- och familjeomsorg

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB),
minus ersättning från FK enl SFB

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80 +

Kr/invånare 80 +

*avser 2019
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bäst

sämst

Kungälvs
position

Samhälle och miljö
Andel som får svar på e-post inom en dag

100*

67*

35*

Andel %

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga

94*

41*

17*

Andel %

Gott bemötande vid kontakt med kommun,
andel av maxpoäng (%)

97*

87*

64*

Andel %

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

91

63

18

Andel %

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,
deltagare som börjat arbeta eller studera

100*

52*

4*

Andel %

Elever på SFI som klarat minst två kurser,
av nybörjare två år tidigare

88*

38*

10*

Andel %

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
(status efter 90 dagar)

82*

45*

9*

Andel %

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

84*

71*

59*

Index 1-100

1*

26*

124*

Antal dagar

Insamlat hushållsavfall totalt

273*

467*

779*

Kg/person

Miljöbilar i kommunorganisationen,

88,9

35,5

1,4

Andel %

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

83*

28*

6*

Andel %

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig
till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus

*avser 2019
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Verksamhetsöversikt
Trygghet och stöd
Arbetsmarknad

2020

2019

2018

2017

2016

211

208

220

221

209

Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt)

284

270

280

254

205

Antal nyanlända till mottagning/introduktion, inklusive
ensamkommande barn

19

64

164

291

186

2020

2019

2018

2017

2016

708

708

704

705

692

Boende särskild service, antal platser (LSS)

101

101

98

98

98

Bostad med särskild service, antal platser (Socialpsykiatrin)

27

28

29

26

20

48 179

52 099

58 935

63 456

69 727

2020

2019

2018

2017

2016

Antal vårddagar institution

4 873

5 884

3 068

3 579

1 670

Antal vårddagar egna familjehem

8 656

8 533

4 936

6 153

9 058

Antal vårddagar konsulentlett familjehem

5 657

5 879

5 145

6 431

7 771

Antal vårddagar institution

1 174

1 499

1 285

1 791

3 625

Antal vårddagar familjevård

206

818

403

105

184

Antal deltagare i Daglig verksamhet (DV)

i tabellen redovisas statistik som övergripande speglar hur
kommunen arbetar med arbetsmarknadsinsatser. antal personer med pågående beslut på dV, antal hushåll med försörjningsstöd, antal nyanlända som anvisas till kommunen enligt
bosättningslagstiffning samt antal barn som anvisas till kommunen från migrationsverket.

Funktionshinder
LSS/SFB/SOL, antal ärenden

Personlig assistans med kommun som anordnare,
antal utförda timmar

Tabellen visar utvecklingen inom boende, boendestöd och personlig assistans. insatserna utgår från lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (lss), socialförsäkringsbalken (sFB)
och socialtjänstlagen (sol).

Individ och familjeomsorg
Barn och unga (0-20 år)

Vuxna (21- år)

statistiken speglar behovet av insatser över tid inom institution,
familjehem och öppenvårdsinsatser, både för barn och vuxna. insatserna utgår från socialtjänstlagen (sol), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (lVu), lag om vård av missbrukare
i vissa fall (lVm).
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Bistånd
Antal beslutade hemtjänsttimmar under året
Antal gynnande beslut om äldreboende under året

hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd
till en enskild person i det egna hemmet, en samling av serviceinsatser och personlig omvårdnad.

Särskilt boende

2020

2019

2018

2017

2016

354 524

357 177

401 697

383 575

399 894

164

166

196

185

149

Tabellen visar utvecklingen av antalet beviljade timmar och antalet beslut om särskilt boende, som fattas på biståndsenheten.

2020

2019

2018

2017

2016

Antal lägenheter/platser i egen och extern regi

416

416

426

416

416

– Varav demens (egen regi)

155

155

163

163

163

– Varav omsorgslägenheter (egen regi)

176

176

176

176

176

– Varav korttidsplatser

30

30

32

22

22

– Varav lägenheter i extern regi

55

55

55

55

55

2020

2019

2018

2017

2016

Antal personer som haft hemtjänstinsatser under året

1 152

1 121

1 067

1 065

1 088

– Varav personer i kommunens regi

1 014

973

958

939

943

138

148

149

183

200

Antal personer med trygghetslarm

1 166

1 188

1 185

1 202

1 154

Antal hemtjänsttimmar per person

308

319

376

360

368

2020

2019

2018

2017

2016

Antal registrerade patienter under året

1 346

1 490

1 393

1 386

1 400

Kostnad för bostadsanpassningar (tkr)

3 148

2 531

4 331

3 658

3 556

Tabellen visar Kommunens särskilda äldreboendeplatser i egen
regi och privat regi samt korttidsplatser egna och köpta.

Hemtjänst

– Varav personer i privat regi

Tabellen visar utveckling av antal personer med hemtjänstinsatser (personer med omsorgs- och serviceinsatser, trygghetslarm,
ledsagning, avlösarservice, matdistribution m.m.).

Hälso- och sjukvård

statistiken visar antal personer med kommunal hälso- och sjukvård, som omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel
till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild
service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och
personer som får hjälp via socialpsykiatrin.
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Bildning och lärande
Förskola

2020

2019

2018

2017

2016

Antal helårsplatser i kommunens förskola

1 996

1 914

1 797

1 773

1 757

Antal barn inom fristående förskola
Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg
Personaltäthet i förskolan, antal barn per årsarbetare,
kommunal regi

500

487

493

486

480

191

208

226

241

235

*

5,1

5,1

4,3

5,1

*2020 års siffra har inte publicerats ännu.

antal helårsplatser i förskolan är det antalet platser som finns
tillgängliga utslaget på ett år, siffran säger alltså inget om hur
många barn som fyller platserna.

Förändringar i antal helårsplatser grundar sig helt i befolkningsprognosen och antalet barn som är i behov av förskola.

Grundskola

2020

2019

2018

2017

2016

Antal elever i kommunens regi åk F-9

5 234

5 184

5 076

4 928

4 785

686

671

654

653

623

Antal elever i fristående regi åk F-9
Antal elever i kommunens grundsärskola

41

40

37

34

32

Antal barn i fritidshem i kommunens regi

2 462

2 462

2 485

2 458

2 416

Antal barn i fritidshem i fristående regi

254

258

248

262

261

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
kommunala skolor, andel (%)

78,3

73,2

79,6

82,3

80

*

12,3

13,3

12

13,3

2020

2019

2018

2017

2016

1 552

1 529

1 521

1 499

1 485

Antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunala skolor
*2020 års siffra har inte publicerats ännu.

här presenteras antal elever som årsgenomsnitt. Barnkullarna
som kommer in i grundskolan är stora och medför att antalet
elever ökar för varje år.

Gymnasieskola
Antal elever på Mimers hus gymnasieskola
- Varav andel (%) elever folkbokförda i Kungälv

64

62

57

55

54

Antal elever på gymnasiesärskola

88

90

94

92

91

- Varav andel (%) elever folkbokförda i Kungälv

21

21

19

20

25

Andel (%) avgångselever från högskoleförberedande program
vid Mimers hus med gymnasieexamen

**

87,1

84,8

86,1

82,3

Andel (%) avgångselever från yrkesförberedande program vid
Mimers hus med yrkesexamen

**

89,3

85,4

89,9

84,8

*

11,8

11,8

12,0

12,3

Antal elever per lärare (heltidstjänst)
*2020 års siffra har inte publicerats ännu.
**2020 års siffror kan ej redovisas pga juridiska skäl

i tabellen presenteras antal elever som ett årsgenomsnitt. gymnasieskolan har växt sedan 2017 och framåt på grund av större
elevkullar.
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Vuxenutbildningen

2020

2019

2018

2017

2016

Antal studerande i Kungälv, gymnasial-, yrkes- och
grundläggande vuxenutbildning

932

816

726

800

763

Antal studenter folkbokförda i Kungälv studerande i annan
kommun, gymnasial-, yrkes- och grundläggande vuxenutbildning

264

220

192

193

168

Antal helårsplatser i Kungälv, gymnasial-, yrkes- och
grundläggande vuxenutbildning

286

260

258

286

280

171

141

116

105

98

Antal helårsplatser, studenter folkbokförda i Kungälv studerande
i annan kommun, gymnasial-, yrkes- och grundläggande vuxenutbildning
Antal studerande på svenska för invandrare (SFI)

404

438

416

315

262

Antal lärlingar i Kungälvs kommun

7

0

4

16

17

Antal på särvux

6

7

8

10

14

2020

2019

2018

2017

2016

222

556

491

402

312

4 380

45 998*

29 426

8 842

7 241

286 916

335 394

295 100

275 600

261 810

68,42

57,10

66,07

70,53

71,21

1 051

1 240

1 239

1 245

1 193

109,29

121,8

126,4

121

121

antalet studerande är det faktiska antalet studenter på utbildningarna. antalet helårsplatser är de platser man får fram om
man räknar ihop deltids- och heltidsstuderande.

Kultur
Kulturevenemang, antal
- Kulturevenemang, antal besökare*
Bibliotek, antal lån
- Nettokostnad per lån, kr
Kulturskolan, antal deltagare/v
Kommunalt anslag till kulturskolan, per invånare
*Konsthallen 30 481 besökare.

Pandemin har påverkat siffrorna 2020 där olika beslut och rekommendationer har begränsat genomförandet av evenemang,
musik- och kulturundervisning samt bibliotekets verksamhet.
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Samhälle och utveckling
Måltidsservice

2020

2019

2018

2017

2016

Serverade måltider

2 716 468

3 283 062

3 217 523

3 123 000

3 126 000

Serverade måltider (koefficient*)

2 143 341

2 584 076

2 552 284

2 497 971

2 469 789

måltidsservice förser verksamheter inom Bildning och lärande
och Trygghet och stöd med måltider. Pandemin har inneburit
minskat antal serverade måltider. Främst på grund av distansutbildning på gymnasieskolan.

Miljö

Varje portion är värderad utifrån en koefficient beroende på
vilken måltid det är. Koefficienten för lunch i förskola är 0,75,
grundskola 1.0 gymnasiet 1,5 och äldreomsorg 1,25. Frukost
och mellanmål har koefficient 0,5.

*

2020

2019

2018

2017

2016

134

152

131

115

67

53

64

78

84

67

1 000 893

1 625 162

1 037 886

1 423 152

1 393 540

Antal resor med Grön Express

3 742 159

5 429 887

5 550 435

5 239 625

3 998 550

Antal resor med Bohuståget

1 222 444

1 877 832

1 818 313

1 956 751

1 624 428

Nya ärenden, avlopp
Nya ärenden, värmepumpar
Antal resor med inomkommunala linjer

nya ärenden, avlopp är inkomna ärenden avseende tillstånd för
enskild avloppsanläggning. nya ärenden, värmepumpar handlar
om installation av egen värmepump.

Renhållning

antal resor med inomkommunala linjer inkluderar från 2019
även marstrandsfärjan. under 2020 minskade resandet på grund
av covid 19.

2020

2019

2018

2017

2016

Mängd kärl- och säckavfall per invånare, kg/år

164

167

171

177

187

Mängd grovavfall och farligt avfall per invånare, kg/år

249

248

250

238

226

Mängd producentansvarsmaterial per invånare, kg/år

42

54

64

66

75

2020

2019

2018

2017

2016

35 795

33 737

32 852

31 300

29 745

2 820 581

2 359 500

2 183 998

1 878 343

1 910 692

måtten är i linje med målen i kommunens avfallsplan a2020.

Kommunalt vatten och avlopp
Antal personer med någon form av vattentjänst
Såld vattenmängd, m3

här visas antal abonnenter och hur stor mängd vatten som sålts.
målet är att öka andelen Va-abonnenter vilket också görs tack
vare utbyggnaden av det kommunalt vatten och avlopp.

Från och med 2018 är försäljning av vatten till ale med i redovisningen.
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Tillväxt

2020

2019

2018

2017

2016

1 204

1 054

749

578

550

Startbesked

720

702

782

703

682

Slutbesked

643

697

568

619

526

Bygglov, delegationsbeslut

delegationsbeslut, bygglov är tillstånd att bygga, riva eller göra
vissa markåtgärder. målet att öka antalet bygglov går i takt med
målet att öka antalet bostäder. det är en hög tillväxttakt i kommunen vilket medför fler ärenden och större volymer.

Marstrand

Kontinuerligt följer, analyserar och utvärderar kommunen sina
resurser i bygglovshanteringen så att det motsvarar efterfrågan
och förväntningar på marknaden.

2020

2019

2018

2017

2016

Gästhamnen Marstrand, beläggning antal båtar/år

10 908

13 200

13 400

12 907

13 200

Antal resor med färjan från Koön till Marstrandsön

420 052

500 316

556 309

553 077

544 000

2020

2019

2018

2017

2016

133

131

92

98

106

Simhallen, antal besök

84 753

106 660

117 290

119 225

118 000

Idrottshallar i kommunen, bokningsbara öppettimmar

15 470

12 343

12 406

12 406

-

en väsentlig del av kultur- och fritidsverksamheterna inom
kommunen drivs av föreningslivet. här presenteras hur många
föreningar som erhållit verksamhetsstöd från kommunen inom
ramen för olika bidrag.

Vidare presenteras fritidsanläggningar som kommunen äger och
vilken omfattning dessa står öppna för nyttjande. under 2020
har antal besök och bokade timmar minskat beroende på att anläggningar har haft stängda perioder relaterade till Covid-19.
nya sparråshallen ökar antalet bokningsbara timmar 2020.

Pandemin har stoppat alla evenemang och utländska besökare
såsom norrmän, tyskar, danskar och övriga. Passagerartrafiken
är trots covid 19 och reducerat antal resenärer per tur till och
från marstrandsön på en nivå som är relativt nära planerat antal
resenärer.

Fritid
Föreningar som erhåller föreningsbidrag, antal
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0303-23 80 00
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1. Granskning av bokslutet 2020-12-31
Vi har granskat kommunens årsredovisning med avseende på resultat- och balansräkningar
med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Kommunen följer inte Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 6 kap. 4 §,
Pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 661,0 mkr som avsättning i balansräkningen
vilket i enlighet med lagstiftningen istället skall redovisas som en ansvarsförbindelse.
Kommunen har i årsredovisningen på ett tydligt sätt upplyst om avsteget mot gällande
lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på resultat- och
balansräkning. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att årets resultat är 8,3
mkr högre redovisat än om lagen efterlevts. Vår bedömning är att den felaktiga
redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande
bild, i enlighet med gällande lagstiftning, om inte rättelse sker.
Vår bedömning är att granskat material i övrigt överensstämmer med lagen om kommunal
redovisning. Däremot framgår det av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen
gör avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer. Beaktat detta är
ändå vår bedömning att kommunen i allt väsentligt upprättat bokslut och årsredovisning
enligt god redovisningssed.
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande
bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens
bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste
iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma
förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de
revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle
föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av
den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla
tänkbara brister.
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits
den 19 mars 2021. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 158,8 mkr (238,6 mkr) och
ett eget kapital om 1048,9 mkr (890,2 mkr) för kommunen.
Belopp inom parantes avser föregående år.
Rapporten har lästs av personal på ekonomienheten.
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1.1 Måluppföljning – God ekonomisk hushållning
Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att:
•

Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning

•

Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning

•

Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska
styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.
Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det
är endast av kommunfullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning
som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med
2019 ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige.
Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av
de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av
kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.
Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för
god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och
landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk
hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun har definierat god ekonomisk hushållning i budget
2020. Enligt definitionen innebär god ekonomisk hushållning att kommunallagens
balanskrav är uppfyllt, de finansiella målen är uppfyllda, samtidigt som de strategiska målen
visar god måluppfyllelse. Det saknas dock en tydlig definition för hur många av de
verksamhetsinriktade målen som ska vara uppfyllda för att det ska anses vara en god
måluppfyllelse.
De finansiella målen omfattar tre indikatorer. De verksamhetsmässiga målen avser
kommunfullmäktiges åtta strategiska mål samt en strategisk förutsättning som
kommunstyrelsen brutit ned i femton resultatmål. I årsredovisningen anges att även
kommunens bolag har att arbeta efter och följa upp de av kommunfullmäktige fastställda
strategiska målen.
Vad gäller uppföljningen av de finansiella målen skriver kommunstyrelsen i årsredovisningen
att ”Kungälvs kommun når upp till målsättningen för de finansiella målen i god ekonomisk
hushållning.” Samtliga tre indikatorer uppnås.
Vad gäller de verksamhetsmässiga målen redovisar kommunstyrelsen ”god måluppfyllelse i
relation till de strategiska målen kommunfullmäktige angett”. Åtta resultatmål bedöms som
uppnådda och sju resultatmål som pågående. I årsredovisningen görs även en
sammanfattande bedömning att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. Vi
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konstaterar att det i årsredovisningen finns en övergripande uppföljning av hur kommunens
bolag arbetat för att nå kommunfullmäktiges strategiska mål.
1.2 Finansiella mål
Som ovan nämnts anges tre finansiella indikatorer som ska bidra till god ekonomisk
hushållning i budget 2020. De tre indikatorerna med utfall redovisas nedan:
• 4 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Av årsredovisningen framgår att budgeterat resultat är 114,0 mnkr. Årets resultat är
positivt med 158,8 mnkr. Målet anses uppnått.
• Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år över perioden.
Av årsredovisningen framgår att soliditeten i bokslut 2020 uppgår till 17,4, att jämföra med
föregående år då soliditeten uppgick till 15,4 %. Målet anses uppnått.
• Investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet skall vara 50 %
eller högre.
I årsredovisningen anges att investeringarnas självfinansieringsgrad är över 100 %. Målet
anses uppnått.
Vi noterar att de finansiella målen inte omfattar bolagen.
1.3 Verksamhetsmässiga mål
Avseende de verksamhetsmässiga målen finns totalt åtta av kommunfullmäktige beslutade
strategiska mål samt en strategisk förutsättning som kommunstyrelsen brutit ned i femton
resultatmål vilka följs upp i årsredovisningen och redovisas nedan. Resultatmålen bedöms i
årsredovisningen utifrån färgerna grön (målet är uppfyllt), gult (målet är svårbedömt/delvis
uppfyllt) och röd (målet är inte uppfyllt). Kommunstyrelsen redovisar en analys av
måluppfyllelse för samtliga resultatmål. Åtta resultatmål bedöms som uppnådda och sju
resultatmål som pågående eller svårbedömt/delvis uppfyllt. För fem av åtta strategiska mål
kommenteras även översiktligt bolagens och stiftelsens arbete för att bidra till att uppnå
målen.
• Strategiska förutsättningar
•

Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun (grönt).

•

Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner (grönt).

• Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
•

Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö (gult)

•

Alla barn i förskoleklass är efter avslutad förskoleklass förberedda att börja
grundskolan (gult)
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•

Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet (gult)

• En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
•

Full behovstäckning inom äldreomsorgen (grönt).

• Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
•

Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv (grönt).

• Alla medborgare ska ha en möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv
•

Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv (grönt).

• Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
•

Förbättrat näringslivsklimat (grönt).

•

Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet (grönt)

• En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
•

Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel (grönt).

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

Minskade utsläpp i luft och vattendrag (grönt).

•

Ökad kollektiv jobbpendling (gult)

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

Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod (gult).

•

100 procent av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller
arbete (gult)

•

Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella
kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser (gult)

1.4 Avstämning av balanskravet
Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas samt
avsättningar för pensioner utöver den lagstadgade blandmodellen.
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Avstämning mot balanskravet visar att kommunen uppfyller kravet:
2020

Mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen
Justering för realisationsvinster
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

158,8
-7,5
-8,3

Reservering
av
resultatutjämningsreserv

Positivt balansresultat

medel

till

-100,0

43,0

1.5 Bedömning av måluppfyllelsen
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen granskat om resultatet är förenligt med
fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Enligt kommunfullmäktiges definition råder god ekonomisk hushållning när de finansiella
målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse.
Utifrån årsredovisningen framgår att samtliga tre finansiella indikatorer uppnås. Vad gäller
de verksamhetsmässiga målen framgår att åtta resultatmål bedöms som uppnådda samt sju
resultatmål som pågående och svårbedömda/delvis uppfyllda. Kommunstyrelsens samlade
bedömning är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning 2020.
Vår bedömning är, utifrån avrapporteringen i årsredovisning, att resultatet i allt väsentligt
är förenligt med de mål och politiska viljeinriktningar som kommunfullmäktige fastställt. Vi
delar kommunstyrelsens uppfattning att de finansiella målen är uppfyllda. Vidare delar vi
kommunstyrelsens bedömning att kommunstyrelsen redovisar god måluppfyllelse i relation
till de strategiska mål kommunfullmäktige angett, särskilt med hänsyn till rådande pandemi.
Vi konstaterar även att kommunen uppnår balanskravet. Vi delar kommunstyrelsens
bedömning att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Kommunen bör också utveckla
finansiella mål för god ekonomisk hushållning som omfattar kommunens bolag samt följa
upp dessa i samband med delårsrapport och årsredovisning.
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2. Kommentarer till resultaträkningen
2.1 Genomförd granskning
Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner,
kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och
budget. Vår granskning av löner har skett genom en särskild registeranalys (så kallad ACLkörning) och avser perioden 2020-01-01 - 2020-10-31. Vi har genomfört både översiktliga
analyser och gjort rimlighetsbedömningar på totalnivå samt genomfört granskning och
uppföljning av väsentliga transaktioner på detaljnivå.
Kommunen redovisar ett resultat för 2020 om 158,8 mkr (238,6 mkr), vilket är 44,8 mkr
högre än budget. Positiva avvikelser finns inom skatter och generella statsbidrag, 13 mkr,
och finansiella nettokostnader, 25,7 mkr. I årsredovisningen under avsnitt ”Ekonomisk
översikt och finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys.
Utfallet inom sektorerna avviker positivt mot budget med 74,9 mkr. De största avvikelserna
finns inom Stab och övergripande kostnader med 49,8 mkr samt Bildning och lärande med
10,2 mkr. Verksamhetens nettokostnader är totalt sett 6,2 mkr lägre än budget till följd av
att utfallet inom Exploatering är 73,7 mkr lägre än budget.
2.2 Övriga iakttagelser
Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation RKR R2 intäkter är det fr o
m 2020 inte längre möjligt att skuldföra gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag
från privata aktörer i balansräkningen. Istället ska dessa intäktsföras i sin helhet utifrån att
tillämpliga villkor uppfyllts.
Kommunen har ändrat redovisningsprincip för gatukostnadsersättningar och upplyser om
ändringen i årsredovisningens redovisningsprinciper. Ändringen innebär att även
jämförelsetalen räknats om med effekten att Eget kapital per 2019-12-31 har ökat med
238,1 mkr jämfört med eget kapital enligt fastställd årsredovisning för räkenskapsåret
2019. Posten Långfristiga skulder har minskat med motsvarande belopp.
I årsredovisningen per 2020-12-31 kvarstår skulder för gatukostnadsersättningar hänförligt
till pågående exploateringsprojekt om 175,1 mkr där kommunen har ett åtagande att
färdigställa projektet innan villkoren för intäktsredovisning är uppfyllda. Kommunen har
även en skuld för parkeringsfriköp om 70 mkr där kommunen har identifierat ett
tidsbegränsat åtagande att tillhandahålla parkeringsplatser. Kommunen intäktsför erhållen
ersättning för parkeringsfriköp på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och
förbrukning. Enligt vår bedömning ska kommunen i enlighet med RKR R2 periodisera
intäkten över åtagandets längd enligt avtal. Effekten av detta avsteg bedöms ha en obetydlig
effekt på bedömningen av kommunens resultat och finansiella ställning för räkenskapsåret
2020.
Kommunfullmäktige har per 2020-12-03 fastställt nya riktlinjer för god ekonomisk
hushållning som även inkluderar hantering av resultatutjämningsreserven (”RUR”). Enligt de
nya riktlinjerna kan reservering till RUR ske och uppgå till maximalt 100 mkr. Kommunen
uppfyller under 2020 kriterierna för reservering till RUR och har i balanskravsutredningen
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föreslagit en reservering om maximala 100 mkr. Effekten i kommunens räkenskaper är att
100 mkr inom eget kapital redovisas på en egen rad benämnd Resultatutjämningsreserv.

3. Kommentarer till balansräkningen
3.1 Anläggningstillgångar
3.1.1 Investeringar
Vi har stickprovsvis granskat investeringar under året för att bedöma rätt klassificering och
fastställd nyttjandeperiod. Under året har nettoinvesteringar gjorts om 136 mkr (272 mkr)
fördelat på immateriella tillgångar, mark, byggnader och tekniska anläggningar och
maskiner och inventarier. Av årets nettoinvesteringar hänförs 61 mkr (101 mkr) till den
avgiftsfinansierade verksamheten.
Kontroll har skett av pågående projekt mot undertecknat avtal samt att fakturorna är rätt
attesterade och bokförda på respektive projekt (granskat belopp och rörelsetillhörighet).
Inget avvikande har noterats i vår granskning av anläggningstillgångar.
3.2 Exploateringsverksamheten
Pågående exploateringsprojekt uppgår till 54,8 mkr (128,7 mkr) i årsbokslutet. Förändring
hänförs främst till projekten Kongahällatomten, Västra Ytterby samt Liljedal.
Det största exploateringsprojektet per årsbokslutet utgörs av Kongahällatomten om 14,3
mkr (66,6 mkr). Förändringen i projektets upparbetning förklaras främst av en nedskrivning
om 45 mkr. Nedskrivningen är hänförlig till att totalprognosen för projektet reviderats. Årets
resultatavräkningar inom exploateringsverksamheten uppgår till -16,4 mkr (18,5 mkr) varav
Kongahällatomten utgör -44,8 mkr och Nordtag 41,2 mkr. Vi har i samband med
årsbokslutet granskat gjorda resultatavräkningar utan anmärkning.
Vi har tidigare noterat att kommunen saknar en rutin för värdering av exploateringsprojekt
i samband med del- och helårsbokslut. Detta åtgärdades 2019 då vi i samband med
bokslutsgranskningen erhöll värderingsintyg där det framgick att kommunen gått igenom
samtliga exploateringsprojekt och inte identifierat något ytterligare nedskrivningsbehov.
Vi har i samband med bokslutsgranskningen 2020 erhållit en genomgång av samtliga
exploateringsprojekt vilket resulterat i nedskrivningar om totalt 67,8 mkr där ovan nämnda
nedskrivning av Kongahällatomten om 45 mkr är störst. Det har inte gjorts några externa
värderingar utan nedskrivningarna baseras på kommunens egna bedömningar.
Kommunen har inom ramen för exploateringsprojektet Västra Ytterby lämnat bidrag till
Kongahälla Ridsällskap om 28 mkr. Bidraget har kostnadsförts under 2020 och avser
kompensation för flytt och uppbyggnad av ridskolan för att möjliggöra exploatering av det
område som ridskolan tidigare arrenderat.
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3.3 Avsättningar
Avsättningar för pensioner uppgår per balansdagen till 952,2 mkr (933,3 mkr), se
ytterligare under avsnitt 4.1.
Avsättningen för deponier uppgår till 1,1 mkr (2,6 mkr) och avser kostnader för sluttäckning
av Munkegärdetippen. Vi gör ingen annan bedömning än kommunen avseende avsättningens
storlek, men rekommenderar kommunen att löpande se över sina beräkningar och vid behov
stämma av med extern värderare. Enligt kommunen förväntas sluttäckning vara genomförd
2021 till en total kostnad om 10,0 mkr.
Avsättningar för bidrag till statlig infrastruktur uppgår i bokslutet till 159,5 mkr (180,0 mkr).
Förändringen utgörs av årets avsättningar för gång- och cykelvägar och vänstersvängsfältet
Sparråsvägen, 7,6 mkr, minskat med årets utbetalningar för samma projekt om 28,1 mkr.

4. Avsteg från gällande lagstiftning och rekommendationer
4.1 Redovisning av pensionsskuld
Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så
kallade blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska
skuldföras. Tidigare intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte
skuldredovisas i balansräkningen. Från och med 2006 så redovisar kommunen hela
pensionsförpliktelsen i balansräkningen. Denna hantering är därmed inte i linje med den
kommunala redovisningslagen. Kommunen har i årsredovisningen på ett tydligt sätt upplyst
om avsteget mot gällande lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på
resultat- och balansräkning. Vår bedömning är att den felaktiga redovisningen är av
betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med
gällande lagstiftning, om inte rättelse sker.
4.2 Upplysningar
Kommunen har ingått icke uppsägningsbara leasingavtal huvudsakligen för hyra av lokaler
och fastigheter. Av årsredovisningen framgår att framtida leasingavgifter för dessa avtal
uppgår till 497,3 mkr, varav 174,8 mkr förfaller senare än fem år efter balansdagen.
Av kommunens redovisningsprinciper framgår att samtliga leasingavtal redovisas som
operationella då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet enligt
en helhetsbedömning inte övergår till leasetagaren. Vi har i vår granskning tagit del av
leasingavtalen för Mimers Hus och Ranrikegården vilket är de två största avtalen. Av
granskningen framgår att ingen prövning gjorts av hur avtalet avseende Mimers Hus ska
klassificeras mot bakgrund av att det tecknades före 2003 och därmed enligt tidigare
rekommendation från RKR skulle hanteras som operationell leasing. Vi rekommenderar att
kommunen upplyser om bakgrunden till klassificeringen av detta avtal som är
beloppsmässigt väsentligt.
Kommunen har presenterat en dokumenterad bedömning varför avtalet avseende
Ranrikegården anses vara ett operationellt leasingavtal med utgångspunkt från RKR R5
Leasing.
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Vi bedömer att kommunens redovisningsprinciper saknar väsentliga upplysningar för att en
läsare ska kunna bedöma vilka risker och åtaganden som kommunen iklätt sig genom
ingångna avtal.
Kommunen har tecknat ränteswappar som en del av strategin för att säkra räntekostnader.
Kommunen tillämpar säkringsredovisning och har för avsikt att behålla samtliga derivat till
förfall. I enlighet med RKR R8 Derivat och säkringsredovisning ska kommunen upplysa om
verkligt värde för utestående säkringsinstrument som är derivat. Kommunen ska även
upplysa om vilken påverkan säkringsinstrumenten har haft på kommunens resultaträkning
under den gångna perioden. Kommunen har inte inkluderat dessa upplysningar med
motiveringen att avsikten är att behålla samtliga säkringsinstrument till förfall. Vi
rekommenderar att kommunen kompletterar årsredovisningen med upplysningar i enlighet
med RKR R8.
I övrigt har inga väsentliga fel noterats i samband med vår granskning.

Göteborg den 6 april 2021

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB

Björn Hulthén
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
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1 Inledning
Föreliggande rapport är en lägesrapport efter 8 månader över arbetet med de politiska uppdrag som
förvaltningen åtagit sig under 2020.
Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per sektor.
Status beskrivs med hjälp av symboler:
Streck

= Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden)

Pågående, grön
Pågående, gul

= Arbete med genomförandet pågår
= Arbete med genomförandet pågår, men med avvikelse

Avslutad, grön bock
Avslutat, röd bock

= Genomförandet klart enligt plan
= Genomförandet avslutat med avvikelse
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2 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige
2.1 BToS 1 Uppdras att utifrån samhällskontraktetpresenteraen reviderad plan
från 2020för ökad social hållbarhet.
Beskrivning
1 Uppdrasatt utifrån samhällskontraktet
presentera
en revideradplan från 2020för ökadsocial
hållbarhet.Arbetetskallskei närasamarbete
medfolkhälsorådoch region.Måletär en jämlikhälsamed
minskatutanförskap.Uppdragetskallpresenteras
för kommunfullmäktige
i september2019
Genomförande:Program Social hållbarhet – ökat innanförskap
Kommentar
Tertial 3 2020
ProgrammetSocialhållbarhet– ökat innanförskapantogsav kommunfullmäktige
den19 december2019(Dnr
KS2019/0202).Programmetär ett långsiktigtoch visionärtdokument,medfokuspå vadKungälvskommunskauppnå
kring ökadsocialhållbarhetoch innanförskap.
Utifrån programmetantogkommunstyrelsen
den18 november 2020fyra underliggande
planer;funktionshinderplan,
äldreplan,socialöversiktsplanoch plantryggi Kungälv.I planernaskerförtydligandekring programmetsmer
övergripande
formuleringar.Planernasträckersigfram till 2023medutblick mot 2027.Den socialaöversiktsplanhar
arbetatsfram i näradialogmedförvaltningaroch innefattarbefintligapolitiskauppdragsamtuppdragvia SIMBA och
Samordningsförbundet
Älv & Kust.
Planernas
aktiviteterkommerårligenföljasupp via en gemensam
rapport.

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-01-01

Avslutad

2.2 BToS 2 Förslag om hur vi säkerställeren samhällsekonomiskhållbar och
för äldre en hållbar bostadsförsörjningsom klarar av de demografiska
utmaningarna som vi har fram till 2030.
Beskrivning
Beredningen
för trygghetoch stöd tillsammansmedBeredningen
för Samhälleoch utvecklingska
återkommamedett förslagom hur vi säkerställer
en samhällsekonomisk
hållbaroch för äldreen
hållbarbostadsförsörjning
somklararav de demografis
ka utmaningarna
somvi har fram till 2030.
Förslagetskaunderställas
kommunfullmäktige
i december2019.
Genomförande:Utveckla bostadsförsörjningsprogram
Utvecklabostadsförsörjningsprogram
för att säkerställa
en hållbarbostadsförsörjning
somklararav de demografiska
utmaningarna
somvi har fram till 2030.

Kommentar
Tertial 3 2020
Beredningen
för Trygghetoch Stödskatillsammansmedberedningenför Samhälleoch utveckling återkommamedett
förslagom hur KungälvsKungälvssäkerställer
en samhällsekon
omiskhållbaroch för äldreen hållbarbostadsförsörjning
somklararav de demografiska
utmaningarna
somvi har fram till 2030.Med stödav förvaltningenhar beredningarna
formuleratförslagtill policykring Äldresboende
- hållbarbostadsförsörjning.
Policyn har en tydlig kopplingtill
Bostadsförsörjningsprogram
Kungälvs
kommun
2020- 2022(KS2019/1645).Förslagtill policykommeratt behandlas
politiskt
våren2021.

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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3 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
3.1 Stärk skolansroll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet,
samhällskontraktet.
Beskrivning
Innan 2020minskautanförskapetmed20 procent.innan2020skautanförskapethalverasi de mest
utsattaområdenai Kungälvskommun.allanyanländavuxnaska,efter avslutadetableringsperiod
(2 år),
finnasi arbetealternativtutbildning.
Genomförande:Arbete pågår, Uppdrag 10
Ett fortsattoch utvecklatsamarbete
medToSinom förebyggande
och främjandearbete, exempelvis
drogförebyggande,
våldsförebyggande
och jämställdhetsfrågor,
HBTQ, psykiskohälsaoch tidigainsatser.

Kommentar
Tertial 3 2020
Arbetefortlöper enligtplan utifrån samarbete
medToS,inom folkhälsaoch socialhållbarhet.Via programsocial
hållbarhethar fyra underliggande
planerantagits,somtydliggörsamverkanoch prioriteradeinsatserutifrån sektorns
arbetemedsocialhållbarhet.
Familjehuset
är avslutatsomprojekt och implementerati verksamheten.
Utifrån dennaplattformbedrivsintegrerade
tidigainsatserkring barn- och ungdomarspsykiskahälsai Kungälvskommun.I samverkan
medfolkhälsanhar sektorn
och biblioteketutvecklatinsatserutifrån uppsökandeverksamhet
läs- och språkutveckling.
BoL är delaktigi de insatser
somskerutifrån nationellastimulansmedel
psykiskhälsa.Medelhar blandannatavsattsför utvecklingnärvaroteam.
Hösten2020har ungdomsenkäten
Lokal Uppföljningav Ungdomspolitiken
(LUPP)genomförts.Enkäteninnebären
kartläggningkring ungdomarslivsvillkori Kungälvskommun,som kommerliggatill grundför fortsatta
sektorsövergripande
analyser.
Utifrån det områdesbaserade
arbetetmedverkarsektornsolikaverksamhetsområden
utifrån densamverkan
somskeri
Björkåsoch Komarken.Somexempelhar kulturenhetentillsammansmedHälsofrämjande
- och förebyggande
enheten
genomförtolika utåtriktadeinsatseri dessaområden.
När det gällerstudier,arbeteoch sysselsättning
skersamverkan
mellansektorernaTrygghetoch StödsamtBildning
och Lärande.Utifrån målgruppenunga-vuxnafortlöper antagetsamverkansavtal
kring Framsteget.
Utifrån befintliga
politiskauppdragkring integrationsprocessen
har MottagningIntroduktion,Arbetsmarknadsenheten
samtSFI
genomlystpågående
insatseroch inlett ett ökat gemensamt
arbete.Gemensammainsatserintensifierasunder2021med
stödav folkhälsomedel.
Fortsattförankringskerkring Samhällskontrakt
i sektorn,där utgångspunkten
är att de aktörersomtecknatkontraktet
skavaraett värdefulltstöd för sektornsarbetemedexempelvispraktikplatser,prao,menävenolikaförebyggande
och
främjandeinsatser.
Utifrån det kommunövergripande
arbetetkring våldi närarelationerhar sektornmedverkati de basutbildningar
som
genomförtskring hedersrelaterat
våld samtslutfördkartläggningkring våld i närarelationer.Tillsammansmedsektor
Trygghetoch Stödär revideringinleddkring handbokhedersrelaterat
våld och förtryck.Kring HBTQ-frågorhar
sektordrivit på kommunövergripande
samverkan.
Med stödav folkhälsomedel
har elevhälsan
vid MimersHus inlett
HBTQ-certifiering.
Anvisning” En drogfri skola”har reviderats.Arbetethar initieratsutifrån styrgruppeni SSPF(socialtjänst,
skola,polis
och fritid). Slutsatsär Kungälvskommunär i behovav att utvecklaintegreradesamverkansformer
kring ungdomar
medrisk- och missbruksproblem.
Sektorndriver på dettautvecklingsarbete.

Ansvarig
LenaArnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30
Pågående
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3.2 Säkerställen rättssäkeroch resurseffektivbiståndsbedömning
Genomförande:Kartläggning
Kartläggaprocessen
för att säkerställa
en rättssäkeroch resurseffektivbiståndsbedömning.

Kommentar
Tertial 3 2020
SektorTrygghetoch stöd arbetarlöpandemedsocialtjänstprocessen
utifrån kvalitetsledningssystemet
enligtSOSFS
2011:9.Kontinuerligtarbetemedatt säkerställa
en rättssäkeroch resurseffektivbiståndsbedömning
genomförsoch
redovisasårsvisi sektornskvalitétsberättelse.
Kartläggningav förbättringsområden
skergenomatt analysera
avvikelseroch
Lex Sarahanmälningar.

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2020-12-31

Avslutad

3.3 Undersök möjligheterna att digitalisera processernainom ToS och pröva att
införa Ai -baseradbiståndsbedömningvid försörjningsstöd
Genomförande:Utredning är genomförd
Utredninggenomfördesi ett motionssvarom digitaliserad
försörjningsstödKS2018-1297-3.

Kommentar
Tertial 3 2020
Utdragur motionssvar
AI baseradbiståndsbedömning
krävere-tjänsterdär personerdigitaltkanansökaom insatser.Sverigeskommuneroch
regionerhar gjort en bedömningutifrån dagenskommunallagatt deninte fullt ut möjliggörhelt automatiserade
beslutdär
ingenmänniskadeltari beslutet.Automatiseratbeslutsstöd,
undantagetsjälvabeslutet,är dockmöjligt meddagens
lagstiftning.När e-tjänsternaär utveckladei kommunenkommerTrygghetoch stödarbetaför att implementera
AI
baseradbiståndsbedömning
inom stöd och försörjning.

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2019-05-31
Slutdatum
2020-01-01

Avslutad

3.4 Pröva om vi kan erbjuda ”hemtjänst efter dagsform”
Beskrivning
UtredaSocialtjänstlagens
möjligheterutifrån ett nytt lagförslagvåren2020.
Utredaen möjlig definitionav hemtjänstefterdagsform.
Genomförande:Möjligheten finns redan
Möjlighetenfinns redan.Hemtjänstkanerbjudasefterdagsform.Vill en brukareinte ha hemtjänsten dagsågårdenatt
pausasför att återupptasvid behov.En översynav helaSocialtjänstlagen
pågår.Lagförslagen
kommerut somremissi juni
2020.

Kommentar
Tertial 3 2020

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31

Hemtjänstkan erbjudasefter dagsform,vill en brukareinte ha hemtjänsten dagsågårdenatt pausasför att återupptasvid
ändraddagsform.En översynav helaSocialtjänstlagen
pågår.Lagförslagen
kommerut somremissi juni 2020.
Lagändringen
kangeytterligaremöjligheterför verksamheten
att erbjudahemtjänstinsatser
i flexiblareformer än vadlagen Avslutad
idagtillåter.
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3.5 Via dialog med hyresvärdarge äldre och personermed funktionshinder
förtur till lägenheteri markplan.
Genomförande:Dialog med hyresvärdar
Portföljenför socialhållbarhet
tillseratt samhällskontrakt
tecknasmedhyresvärdar
i Kungälv.Ta kontaktmedalla
hyresvärdar
i KungälvsKommun.

Kommentar
Tertial 3 2020
Uppdragethar inte varit möjligt att genomföradå kommunensförvaltninginte har möjlighetatt påverka
fastighetsägare/hyresvärdar
att geförtur till äldreoch personermedfunktionshinderförtur till lägenheteri markplan.
Uppdragethar återtagits.

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31

Avslutad

3.6 Involvera fler äldre i det förebyggandefolkhälsoarbetet
Genomförande:Öppna volontärbyrå2022
Seövermöjlighetenatt öppnavolontärbyråi kommunensregi

Kommentar
Tertial 3 2020
Utifrån budgetdirektiv2021- 2022är uppdragtill förvaltningen,att involverafler äldrei det förebyggande
folkhälsoarbetet.
Uppdragethar preciserats
i förvaltningensverksamhetsplan
via aktiviteten:
Utökasamarbetet
medcivilsamhälletoch föreningsliveti syfteatt äldremedborgareskakunnalevaett
självständigt
liv medgod hälsa
Omvärldsanalys
är inledd.När det gällerfrivilligt arbetehar inspirationhämtatsfrån upparbetade
digitalaplattformari
Norge.Utifrån det främjandearbetethar erfarenhetoch kunskaphämtatsf rån Östersundskommun.Den upparbetade
samverkan
underCovid-19 har medförtkonkretainsatser.I samverkanmednäringslivoch civilsamhällehar enheten
samordnatinköp och hemleverans
av livsmedel/läkemedel.
Enhetenhar ocksågenomförtpilotverksamhet
kring att
webbsända
föreläsningar
och olikautåtriktatarbete.I samverkan
medblandannatbostadsbolag
och hyresgästföreningar
är
arbeteinlett kring olikaformer av uppsökande
arbete.
I slutetav årethar ävenseniorlinjeförberetts,medsyfteatt motverkai soleringoch gevägledningvid inköp.
Utifrån politiskauppdragetkommerhälsofrämjande
och förebyggande
enhetenkommeratt fortsättadennainledda
omvärldsanalys
och vidareutveckling
av verksamheten.
Avsattastimulansmedel
finns via folkhälsobudgeten.

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

3.7 Pröva om vi kan etableraett antal provlägenhetersom osäkraäldre kan få
prova en kort tid för att de lättare ska bestämmasig för ett omsorgsboende.
Genomförande:Ej prioriterad. Ryms ej inom befintlig budget.
Ej prioriterad.Rymsej inom befintligbudget.

Kommentar
Tertial 3 2020
Ej prioriterad.Rymsej inom befintligbudget.Kräveratt befintligalägenheter
på äldreboenden
frigörsför dettaändamål
vilket ledertill risk för ökadkö till äldreboende
samtminskadeintäktertill sektorn

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-01-01

Avslutad
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3.8 Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen;boende,utbildning, fritid
och arbete
Genomförande:Utveckling av nya arbetssättför integrations-processen
Implementeranyaarbetssättefterrekommendationer
somframkommiti Delmoskartläggningen:
Uppdrag
organisering
av arbetemednyanländai samverkanmellanToS och BoL
Kommentar
Tertial 3 2020
Samarbete
mellanBoL och ToSinom pågårinom ramenför nyanländasamtantagensocialöversiktsplan.
Under2021fortlöper satsningkring Sysselsättning,
Introduktionoch Arbete(SIA). Målgruppär nyanländaunder
etablering/förlängdintroduktionoch somberörsav insatserfrån EM I, AME samtSFI. Mål medinsatsenär

Ansvarig
LenaArnfelt,
Dennis Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Samordnainsatsermot näringslivetoch civilsamhället
kring olikastödanställningar.

Pågående

Samordnapågående
olikainsatserfrån enheterna.
Följaoch mätaeffektenav gemensamma
insatser
Under2021avsättsmedelvia folkhälsobudgetentill dettautvecklingsarbete.
I projektetsystematisk
mätninganalys
socialhållbarhet(SMASH)kommerKungälvskommun,MölndalsStadtillsammansmedRISEutvecklamätmetoder
och uppföljningkring integrationsprocessen.

3.9 Upprätta handlingsplanerutifrån ej verkställda gynnandebeslut inom LSS
och SOL.
Beskrivning
Ej verkställdagynnandebeslut
avseroftastbrist på bostad/lägenhet
SOL/LSSVäxelvård/avlösning
Genomförande:I sambandmed lokalförsörjningsplanen
Utvecklanuvarandelokalförsörjningsplanering
för att mötabehov

Kommentar
Tertial 3 2020
I redovisningen
av ej verkställdabesluttill socialamyndighetsnämnden,
kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
redovisasi bilagaen planeringför hur ej verkställdabeslutskaverkställas.
BostadmedsärskildserviceenligtLSS
lagstiftningenär det beslutsomförvaltningenhar haft svårastatt verkställapå grundav brist på bostäder.Planeringav
framtagande
av LSSbostäderfinns tydligt beskriveni lokalförsörjningsplanen.
och byggerpå analyserav bådebefintliga
behovoch kommandebehov.

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

3.10 Reviderat program för ökad social hållbarhet skall löpande beaktasoch
kommunstyrelsensPlan för SÖP 2.0 skall arbetasin under verksamhetsår2020
Beskrivning
Förvaltningenhandlingsplan
för socialhållbarhetskaföljasunder2020.
Genomförande:Revidering av SÖP pågår
Förvaltningenhandlingsplan
för socialhållbarhetskaföljasunder2020.
Kommentar
Tertial 3 2020
ProgrammetSocialhållbarhet– ökat innanförskapantogsav kommunfullmäktige
den19 december2019(Dnr
KS2019/0202).Programmetär ett långsiktigtoch visionärtdokument,medfokuspå vadKungälvskommunskauppnå
kring ökadsocialhållbarhetoch innanförskap.
Utifrån programmetantogkommunstyrelsen
den18 november2020 fyra underliggande
planer; funktionshinderplan,

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2020-12-31

11(45)

äldreplan,socialöversiktsplanoch plantryggi Kungälv. I planernaskerförtydligandekring programmetsmer
övergripande
formuleringar.Planernasträckersigfram till 2023medutblick mot 2027.Den socialaöversiktsplanhar
arbetatsfram i näradialogmedförvaltningaroch innefattarbefintligapolitiskauppdragsamtuppdragvia SIMBA och
Samordningsförbundet
Älv & Kust.
Planernas
aktiviteterkommerårligenföljasupp via en gemensam
rapport.

Avslutad

3.11 Ta fram en metod för utvärdering av effekterna av sociala investeringar.
Genomförande:Extern hjälp med att ta fram metoder för utvärdering av sociala investeringar
Ansvarig
LenaArnfelt

Arbetepågåri samverkanmedKungälvskommun,Mölndalsstadoch RISEmedatt ta fram en modellför att mäta
socialainvesteringar
.
Kommentar
Tertial 3 2020
Regionutvecklingsnämnden
har avsatt1,2mkr för medfinansiering
av projektet"Systematisk
MätningAnalysSocial
Hållbarhet(SMASH)"underperioden2020-09-01 – 2023-09-01.Syftetmedprojektetär att följa utvecklingenav
innanförskapetsamtutvecklahållbaramodellersomsynliggöreffekt av enskildainsatser.
I dialogmedVästraGötalandsregionen
samtMölndalsStadär avgränsningar
och fortsattprojektplanpreciserad.
Innovationspartnerskap
är tecknatmedRISE.Projektetföljer tidsplanen.

Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

3.12 Utred vad en halvering av avgiften för trygghetslarmetinnebär.
Genomförande:Utredningen genomförd
Kommentar
Tertial 3 2020
Utredningav effekternaav en halveradtrygghetslarmstaxa
(Dnr KS2020/1803)
Besluti kommunfullmäktige
2021-01-28 om att sänkataxantill 272kr i månadenfrån februari2022
Den ombalanserade
hemtjänsttaxan
medföratt maxtaxanpåverkarövrigakostnaderinom maxtaxesystemet
annorlundaän
tidigare.Trygghetslarm,
hemsjukvård,
ledsagning,
avlösningär exempelpå kostnadersommycketfå personerbetalarför
pgadenstatligamaxtaxans
styrning.
Utfalletav denombalanserade
taxankommeratt utvärderasur fleraaspekteroch ävenutifrån en halvering av
Trygghetslarmstaxan.
Underlagkommeratt tasut tidigastefter3 månaderseffektvilket är i börjanav juni.
Utredningär underfärdigställande
och kommerredovisasi Kommunstyrelsen
i Januari2021.

Ansvarig
Lena
Arnfelt
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31

Avslutad

3.13 Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknadenefterfrågarinom
vuxenutbildningen
Genomförande:Samarbetamed vuxenutbildningen
Samarbeta
medvuxenutbildningen
för att möjliggörakonkretiseringav nödvändigajobbspårsomskallmatchabehov
på arbetsmarknader
sominkluderarnyanländaoch övrigasomstårlångifrån arbetsmarknaden
Kommentar
Tertial 3 2020
Inom Göteborgsregionen
(GR) finns ett samverkansavtal
kring vuxnaslärande.Avtaletinnebärblandannatatt
tillvarataden samlandekapaciteten
och utbildningsresurser
inom GR. Genomatt utvecklasamverkanoch samordning
av yrkesutbildningar
för vuxnaförväntasmedborgarnas
möjligheteratt utbildasiginom yrkesområden
somär
efterfrågade
på arbetsmarknaden
öka.Likasåskamöjligheternaatt tillhandahålla
utbildningarsomen enskildkommun
har svårtatt bedrivautansamverkanförbättras.Samverkansavtalet
omfattarregionaltanordnadyrkesinriktad
utbildningför vuxna(regionaltyrkesvux).
Inom kommunenpågårett samarbete
mellan vuxenutbildningen,
Arbetsmarknadsenheten
(AME), enhetför
mottagningoch introduktion(EMI) och Arbetsförmedlingen
(AF) som förväntasledatill korta och effektivavägartill
respektiveinsatsför enskilde.
Underårethar satsningen
på utbildningspliktse
leverbreddatstill helaelevgruppen
och inte endasttill de eleversom
har utbildningsplikt.Resultatär mycketbra,vilket ävenvisarsigi de mätningarsomArbetsförmedlingen
genomfört.
JämförtmedlandetsomhelhetinneharKungälven topplaceringgällandesysselsättningsgrad
efteravslutadetablering.

Ansvarig
LenaArnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-11-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående
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3.14 Utveckla samhällskontraktetoch kraftsamla kring individer som riskerar att
hamna i försörjningsstöd
Beskrivning
Samhällskontrakt
kanmöjliggörafler arbetstillfälleför personersomstårlångfrån arbetsmarknaden
Genomförande:Samverkanoch Samhällskontrakt
Samverkan
mellanAME, Myndighet,AF och vuxenutbildningpågår.Samhällskontrakt
är en möjliggörare
.

Kommentar
Tertial 3 2020
Under2020har förvaltningengenomförtett aktivt arbetemedSamhällskontraktet.
Två digitalastormötenhar
genomförtsmedstor uppslutningfrån de olikaaktörersomtecknatkontraktet.Temathar varit rådandepandemioch
desskonsekvenser
utifrån ökat innanförskap.Direkt återkopplingarhar gjortsfrån exempelvisKungälvsSjukhus,
polisen,BusinessRegionGöteborgoch Arbetsförmedlingen.
Underårethar fler företagvalt att gåmedi kontraktet,
vilket medförtatt arbetetuppmärksammatsoch blivit mer förankratinternt och externt.Totalt har nu upp emot90
olikaaktörertecknatSamhällskontraktet.
Viktigt fokushar varit underhållarelationer.Med civilsamhällethar
samverkan
fördjupatsvia exempelvisidéburnaoffentligapartnerskapoch dialogkring olikaav former
stödanställningar.
Samhällskontraktets
upparbetade
nätverkmednäringslivethar medförtfortsattgod tillgångtill
feriearbeten
och olikaformer av stödanställningar.
Effekternaav Samhällskontraktet
är:

Ansvarig
LenaArnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

Utvecklatnätverk och plattform för samverkan/samordning
mednäringsliv,offentligainstitutioner,hälsooch sjukvård,civilsamhälle.
Ökadeförutsättningartill arbeteoch sysselsättning
för kommuninvånare
somstårlängstifrån
arbetsmarknaden.
Med fokusökat innanförskapgenomförafrämjandeoch förebyggande
insatsergentemotkommuninvånare
Fortsattutvecklingskerinternt i förvaltningen.Utifrån samhällskontraktet
är en arbetsgruppbildadmedrepresentanter
från skolan,dagligverksamhet,
arbetsmarknadsenheten,
näringslivsstrateg,
folkhälsanoch kommunikation.Uppdrag
inför 2021:
KartläggabefintligaaktörersomtecknatSamhällskontraktet
utifrånbehovoch möjlighetertill samverkan.
Fortsattutvecklingav gemensam
digitalplattformför Samhällskontraktets
aktörer.
InvolveraSamhällskontraktets
aktöreri SektorsBildningoch Lärandesbefintligautvecklingsarbete
kring
kompetensförsörjning
och samverkanmedcivilsamhället.
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4 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige
4.1 BBL 1. Förslag på politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga
förutsättningar för en kunskapsskolamed hög måluppfyllelse.
Beskrivning
1. Lärandeberedningen
får i uppdragatt återkommatill kommunfullmäktige
meden politiskinriktning
om hur vi skaparbästamöjligaförutsättningarför en kunskapsskola
medhög måluppfyllelse.
Utgångspunkten
är vår roll och vårt ansvarutifrån huvudmannaskapet
att förbättraförutsättningarna
för studier i allaåldrar.Ett färdigtförslagskabehandlasi kommunfullmäktige
i februari2020och
kunnafinansierasi årsplan2021(kommerbehövaganskamkt utredningsstöd)
Genomförande:Fortsatt dialog sektorchef - presidium
Detta är ett politisktuppdrag.Förvaltningenjobbarenligtskollagoch övrig lagstiftninginom området. Ansvarig
DennisReinhold
Startdatum
Kommentar
2020-01-01
Tertial 3 2020
Slutdatum
Bildning och lärande
2020-01-01
Avvaktarpolitisktunderlag
Pågående
medavvikelse

4.2 KoFB 2. Förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och varierat
kultur - och fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddasför att nå en
större mångfald och delaktighet. I uppdraget ingår att belysapå vilket sätt
näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt och
aktivt kulturliv. Inkluderar revideradkulturstrategi.
Beskrivning
2. Beredningen
skallåterkommamedförslagtill hur fler barnoch ungakandeltai ett rikt och varierat
kultur- och fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kanbreddasför att nå en störremångfaldoch
delaktighet.I uppdragetingåratt belysapå vilket sättnäringslivetskullekunnabidratill att fler barnoch
ungadeltari ett rikt och aktivt kulturliv. Beredningen
skallåterkommai december2019. Inkluderar
revideradkulturstrategi.
Genomförande:Kulturstrategi och utredning framtidens kulturskola
Arbetepågårenligtgällandeplan

Kommentar
Tertial 3 2020
I septemberbeslutadeKF att antaett kulturprogramsomersattetidigarekulturpolicy.Kult urchefhar fått i uppdragatt
arbetafram en revideradkulturplansomskabaraaktuellaunderen treårsperiod.Kulturplanenkommerredovisasunder
våren2021.
Arbetetmedutredningom framtidenskulturskolafortgårunder2021.Utredningenstannadeav något under2020på
grundav chefsbyte.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående
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4.3 KoFB 3. Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn och partnerskap
kommun/föreningar.
Beskrivning
Uppdragetkräverbreddialog
Genomförande:Utvecklingsarbete
PåbörjatarbetetmedKungälvsmuseivänner,hembygdsföreningar,
Strandverket,
Bohus
fästning,Mimersteaternsamtutvecklingsplan
medSFV.

Kommentar
Tertial 3 2020
Det fannsplaneradesamarbeten
för evenemang
på Mimerskulturhusunder2020sompå
grundav Covidpandeminblev inställda.
(Kungälvskommun)

Ansvarig
AndersHolm, ÅsaBerglie,Annika
Renström,DennisReinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31
Pågående
medavvikelse

Det fannsplaneradesamarbeten
för evenemang
på Mimerskulturhusunder2020sompå
grundav Covidpandeminblev inställda.
(Bildningoch lärande)
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5 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
5.1 Ta fram en lokalstrategi för sektorn fram till 2030som förbättrar skolans
förutsättningar för att kunna förbättra; effektiviteten, studieron och
arbetsmiljön och ha sin utgångspunkt i närhetsprincipen.Arbetet stäms
kontinuerligt av med kommunstyrelsenoch beredningenför bildning och
lärande.
Beskrivning
Sektornhar en pågående
lokalstrategisominnebären extensivsamverkanmedenheteroch fackliga
representanter
i tidigaskeden.
Genomförande:Lokalstrategi KS uppdrag 1
Pågåri samarbete
medsektorSoU.Olika arbetsgrupper
arbetarmedolikastrategier
Kommentar
Tertial 3 2020
Förvaltningenhar arbetatmedatt renodlaoch förtydligalokalresursplan
i kommunen.Sektorernas
respektive
strategierkommeratt spegladenövergripande
strateginanpassade
till varjesektor,och säkerställa
lokalförankring
utifrån helheten.
Inom arbetetmedlokalresursplanen
pågårbelysningoch struktureringav totalalokalprocessen
medmåletatt
effektiviseraoch samordnaimplementering
av fyrstegsprincipen
genomhelakommunensorganisationskedjan.
Inventeringav olika roller medkopplingtill lokalförsörjningsplanen
på operativ,taktiskoch strategisknivå pågår.
Den nyalokalresursplanen,
somär en bilagatill förvaltningensverksamhetsplan,
är framtagenenligtdessanya
principeroch arbetssätt.

Ansvarig
AndersHolm,
DennisReinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

5.2 Arbeta fram en plan för skolans IT för att stärka Kungälv i förhållande till de
bästa skolkommunerna
Beskrivning
Påbörjad- digitaliseringsstrategi.
Uppdragetinnebärdelsatt stärkaskolasIT, d v s tillgångtill hårdvara,
fungerandeinfrastrukturos v, delsatt stärkadigitaliseringen,
d v s hur vi inom skolaarbetarmeddigital
teknikför att främjaeleverslärande.
Genomförande:Påbörjad - digitaliseringsstrategi. Uppdrag 2
Aktuell digitaliseringsstrategi
riktar sigmot samtligaverksamhetsformer
och utgårifrån nationelldigitaliseringsstrategi.
Digitaliseringsstrategin
(påbörjad)sätterramarför arbetet.Det handlarbl a om enklarekontohantering,säkerinloggning,
god tillgångtill digitalatjänsteroch resursersomfrämjarlärande,samtgod tillgångtill såvälteknisksompedagogisk
support.Det handlarocksåom att säkerställa
en adekvatdigitalkompetenspå allanivåergenomkompetensutveckling,
och kollegialtoch kollaborativtlärande.Målbildför det digitalaekosystemet
(påbörjad)somär en del av arbetettydliggör
vadsombehöverutvecklasför att skapagodaförutsättningarför digitaliseringsarbetet
i klassrummet.

Kommentar
Tertial 3 2020
Det finns en utarbetadplanför skolansIT sombyggerpå den nationelladigitaliseringstrateginoch manhar arbetatfram
åtgärdersomkommerbidratill en ökadmåluppfyllelse.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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5.3 Arbeta fram en information och som klargör föräldrarnasroll i dagensskola.
-föräldrakontraktet
Beskrivning
Syftetär att hitta ett arbetssättsomgör att föräldrarförstårsin roll och när och hur de kan/skavara
delaktigai skolan.Målsättningen
är att stärkaskolansåatt de bättrekansättagränsergentemot
föräldraroch därmedkanfokuserapå grunduppdraget.
Mariestadhadenu undervåren
informationstillfällen.
Skola,politik och föräldrarpå dettatema.
Genomförande:Utarbeta ett info -material till målsmän
Ett föräldrakontraktskautarbetassomtydliggörskolansförväntningarpå föräldrarnasamtklargörlärarensuppdrag,det
att utbilda,inte uppfostra.Det är föräldrarnasuppgift att lärabarnenviktenav att kommai tid, skötasitt lektionsarbete
,
lyssna,och visarespektför andra.Forskningvisaratt det viktigasteför att barnenskalyckasmedskolanär att föräldrarna
intresserarsigför barnensskolgång,att de möjliggörläxläsningoch att de följer upp att läxorgörs.Stärkasamarbetet
mellanskolaoch hem,det läggergrundenför en god arbetsmiljöi klassrummet- för såväleleversomlärare.
Kommentar
Tertial 3 2020
Sektorfick i uppdragatt arbetafram en informationsomklargörföräldrarnasroll i dagensskola,ett föräldrakontrakti
syfteatt hitta ett arbetssättsomgör att föräldrarförstårsin roll och när och hur de kan/skavaradelaktigai skolan.
Sektornhar tagitfram ett förslagpå ett förväntansdokument
somriktar sigtill vårdnadshavare
somhar barnsomgåri
Kungälvskommunsgrundskolor.Detta dokumenthar behandlats
i utskottetför Bildningoch lärandeoch beslutatsi
kommunstyrelsen
2020-05-13 § 158/2020,(Dnr KS2020/0778).

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2021-12-31
Avslutad

5.4 Utred hur vi kan renodla lärarnasarbetsuppgifter och vilka arbetsmoment
som kan utföras av annan personal.
Beskrivning
Fråganom lärarassistenter
och hur de kanavlastalärareutredsav Skolverketsomskapresentera
slutrapporti feb 2020.Sektornpåbörjararbetetefter skolverketsrapportpublicerats.Undertiden
arbetarsektornmedHÖK 18.
Genomförande:Arbete pågår, uppdrag 4
Partsgemensamma
arbetsgrupper
somblandannatfokuserarpå: -Arbetsorganisation,
-Arbetstid/ arbetsbelastning,
Attraktivt yrke.Samverkan
medHR.
KommentarTertial 3 2020
Förvaltningenhar inte gjort en egenutredningmenSkolverketpresenterade
i februari2020sin utredningav hur
lärarassistenter
kan avlastalärare.Skolverketsammanfattar
sinaslutsatsermed:"Skolverkethar identifieratsexolika
områden;trygghetoch studiero,praktisktarbetei anslutning till undervisning,
hanteringav förbrukningsmaterial
och
läromedel,IT -relaterade
frågor,mentorskapsamtextraanpassningar
och särskiltstöd.Vidarehar Skolverket,somen del
av uppdraget,tagitfram ett webbstödriktat till huvudmänoch rektorerför arbetetmedinventeringav lärares
avlastningsbehov.
Webbstödetbestårav två delar;ett analysverktyg
avsettför arbetetinför en inventeringoch ett
vägledningsmaterial
för självainventeringsarbetet.
I webbstödetingårävenett juridisktstödmaterialoch
fördjupningsmaterial."
1 lärarassistent
per skolenhetF-6 har rekryterats,alternativtexisterande
tjänstersomomvandlats.Dennautgift skulle
täckasav statsbidragför lärarassistenter
vilket dock visadesigbli halverat(beskedkom sentin på åretnär budgetredan
lagts).Skolornahar behövtatt hitta hälftenav finansieringen
inom befintligram om de velatha kvar lärarassistenten,
vilket inte allaskolorhar bedömtvarit möjligt.Blandde skolorsomhaft kvar lärarassistenten
har avlastningi form av
rastvaktning,korttidsvikariatoch förstärkningi klassrummet
sagtsvarade huvudsakliga
vinsternamedfunktionen.Dock
bedömsdet inte sammantaget
ha avlastatlärarnai någonnämnvärdomfattning.
Arbetetmedde olikaskolenheternas
förutsättningargällandearbetsbelastning
pågårgenomde partsgemensamma
arbetsgrupper
somfinns på varjeenhet- och verksamhetssamverkan.
Dennastrukturär en del av HÖK18 menhar
nedprioriteratspå grundav pandemin.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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5.5 Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsanoch otryggheten bland elever
Beskrivning
Pågåroch följs upp i det systematiska
kvalitetsarbetet
- rapport1.
Genomförande:Arbete pågår, Uppdrag 5
Arbetepågåroch följs upp i det systematiska
kvalitetsarbetet
- rapport1.
Kommentar
Tertial 3 2020
Bildning och lärande
Inom skolanssystematiska
kvalitetsarbete
berördenförsta"uppföljningsvågen"
skolornasarbetemednormer,värdenoch
trygghet.Dennarapportredovisasårligeni februari för UBL och kommunstyrelsen.
Sektorndeltari ett antalnätverksom syftartill att förbättrasamverkanoch samordnainsatsermellanmyndigheteroch
organisationer
somarbetarmedbarnoch unga.SIMBA - teamenbestårav en barnpsykologfrån primärvården samt
representanter
från elevhälsan
och socialtjänsten.
Måletmedprojektetär att barnoch ungamedpsykiskohälsaoch deras
vårdnadshavare
skaerbjudastidigaoch samordnade
insatsergenomsamverkanoch optimalhanteringpå rätt nivå.Syftet
är att utvecklaoch etableraen modellsombyggerpå samverkanmellanelevhälsan,
socialtjänsten
och hälso- och
sjukvårdeninom förstalinjen samten konsultationsmodell
för samverkanmedspecialistnivån.
Familjehuset
Klippan är ett samarbete
mellanvårdcentralen
K usten,VästraGötalandsregionen
och Kungälvskommun
somär en mottagningför barnoch unga,6-18 år, och derasfamiljer.Hit kanmålgruppenvändasigför stödoch
behandling.Klippan
är numerinte längreett projektutandel av ordinarieverksamhet.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

5.6 Ta fram en kommungemensamkonsekvenstrappai det trygghetsskapande
arbetet, normer och värderingar. Skapaen likvärdig hantering mellan skolor.
Beskrivning
Skollagens
styrhur skolaskaarbetamedkonsekvenstrappan
i det trygghetsskapande
arbetetvilket
beskrivsi kapitel5 paragraf6-24. När någonav åtgärderna
tillämpasskade dokumenteras.
Länkai
Stratsystill Riktlinjeroch rutineravstängning
av elev.
Genomförande:SkolansKvalitetsArbete
Säkerställa
att skollagenföljs och att beslutadeanvisningarföljs. Hot och våld planenskaaktualiseras
hosrektor.
Undersökamöjligheternaatt dokumenterabesluteni befintligaIT -system(unikum/pmo)

Kommentar
Tertial 3 2020
Skollagenreglerardensåkallade"konsekvenstrappan"
i kapitel5 paragraferna
6-24.Sektornskallarbetai enlighetmed
detta,och verksamhetscheferna
säkerställer
att efterlevnadsker.Juridisktstöd,beslutsmallar
och rutinerfinns framtagna
vilket skaunderlätta för enheterna.
Dock finns inte en centralrutin för uppföljningav allaslagsbeslutsom kanfattasav
lärareoch rektor (såsomomhändertagande
av föremål,utvisning,kvarsittning,varning,tillfällig omplaceringmm).De
endabeslutsominkommertill huvudmanär avstängningsbeslut
vilket därmedgeren kontroll överde beslutennär de
fattas.
I sektornsriktlinjer för disciplinäraåtgärderframgåratt individbeslutskadokumenteras
i PMO, vilket är elevhälsans
och
rektorssystemför journaleroch annandokumentationkopplattill individer.
Sektornshandlingsplan
gällandehot och våldär i behovav att sesöver tillsammansmedkommunenssäkerhetsansvarig
då det identifieratsatt vissaformer av hot inte berörsi dengamlaplanen.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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5.7 Stärk och utveckla samarbetetmellan skola och näringsliv
Beskrivning
Utvecklaett kontinuerligtövergripandesamarbete
mednäringslivet.
Genomförande:Utveckla samarbetetmellan skola och näringsliv
Utvecklaområdensomvi kanutvecklavidaretillsammansmednäringslivet,exempelvisPRAO och APL, studie- och
yrkesvägledning,
inkluderingav näringsliveti undervisningoch kompetensutveckling.
Påbörjatvi jobbarmedUF företagenredanoch kommeratt utvecklaPRAO och APL.
KommentarTertial 3 2020
Sektornhar beställten genomlysning
från GR vadgällerarbetetmedskola-arbetslivsamtandradelarav
förvaltningensarbetesom rör ungdomarsarbetslivskontakter.
Nulägesanalysen
syftartill att belysakommunens
praktiksamordning
samtarbetetmedstudie- och yrkesvägledning
som helaskolansansvardär skolornassamverkan
medarbetslivetär en del av dettaområde.
Syftetmedutredningen,ellergenomlysningen,
är att synliggöravadsomgörsoch vadsominte görs. Praodatabas,
och användningen
av dettakommeratt ingåi samverkansprojektet
medGR. Dock skasägasatt dettainnebäratt
utvidgaanvändningen
av dagenspraodatabas
somredanexisterar.GR kommeratt påbörjasitt arbetei kommunen
undervåren2021.

Ansvarig
Erik Lindskog,
DennisReinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

5.8 Stärk Mimers Hus attraktionskraft
Beskrivning
Setill att kommunenshemsidaoch socialamedierbidrari marknadsföringsarbetet.
Hemsidanskavara
uppdateradoch medaktuellinformation. Säkraatt datorutdelningoch datorreparationer
fungera.
Samarbete
medinternafunktionersomfastighetskastärkas.Branschråden
skafortsattutvecklasför att
stärkasamarbetet
mednäringslivet.
Genomförande:Marknadsföring och information om Mimers hus
Det pågårett arbetepå skolnivåi stor omfattning.Skolansarrangerarårligenöppethus,deltarpå gymnasiemässan
samt
bjuderin allaeleveri åk 8 från Kungälvoch närliggande
kommunertill en heldag.Skuggningskerlöpandeför eleveri åk
9. En marknadsföringsgrupp
finns på skolansomlöpandeutvärderaroch anpassa
insatserefterde utvärderingarsom
sker. Exempelvisspridinformationom skolanvia socialamedier,via någraolikahemsidorsamtvia socialamedier.
Därutövergör respektiveprogramansvarig
rektor/biträdanderektor särskildainsatserutifrån programmens
olikakaraktär
och behov.Kring yrkesprogrammen
skerdettaarbetemångagångeri samarbete
medbranscherna.Exempelpå sådana
insatserär särskildabesökfrån olika programpå vårahögstadieskolor
(exempelvis
av RL ,VO, NA, ES), deltagande
vid
Kungälvsmässan
samtinbjudningartill olikaaktiviteterpå skolansåsommatematikstuga
inför gymnasiestudierna.
KommentarTertial 3 2020
Skolanär snartklar meddenmarknadsföringsstrategi
sommanarbetarmedsedanvåren2020.Syftetmedstrateginatt
ökaMimersHus attraktivitetblandstudenteroch strateginutgårfrån följandemål:

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

Öka kännedomom vadMimersHus Gymnasiumstårför och har att erbjudavåraelever
Öka andel eleveri Kungälvskommun
Öka andeleleveri närliggande
geografiska
områden
Öka attraktivitetför allavåraprogramoch i synnerhetpå yrkesprogramsidan.
Minskatraditionellaprogramvalutifrån könsrolleroch normersomfinns i samhället
Förutomatt färdigställamarknadsföringsstrategin
har skolanuppdaterathemsidanoch programbladsåatt informationen
är mer lättillgängligoch överskådlig.MimersHus gymnasiumhar tagitfram sinaledordutifrån visionen"Alla skalyckas"
och kommeratt fortsättajobbavidaremedförankringsprocessen
hos bådepersonaloch elever.
Under2021planerasdet ävenframtagande
av ny loggaför MimersHus Gymnasiumvilket kommerbidratill att stärka
skolansvarumärke.
Gymnasietfortsätterjobbameddet systematiska
kvalitetsarbetetutifrån kommunensnyamodellför ledningoch styrning,
somkommerbidratill en ökadkvalitetoch därmedävenökadattraktivitet.
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5.9 Stärk vuxenutbildningens roll i inte grationsarbetet
Beskrivning
Vuxenutbildningen
i samarbete
medArbetsförmedningen
skata fram individuellastudieplaner
tillsammansmedindividendär prakikoch SFI inkluderas.
Genomförande:Arbete pågår, Uppdrag 9
UtbildningspliktTill exempelvia praktiksamordnare.
KommentarTertial 3 2020
Underårethar satsningen
på utbildningspliktselever
breddatstill helaelevgruppen
och inte endasttill de eleversom
har utbildningsplikt.Resultatär mycketbra,vilket ävenvisarsigi de mätningarsomArbetsförmedli
ngengenomfört.
PåSFI har vuxenutbildningen
en snabbaregenomströmning
av eleverän exempelvisgrannkommunerna.
Kommunen
har blandannatjämfört sin genomströmning
medGöteborgsstaddär det framkomatt Kungälvseleveravslutarsin
utbildningsnabbareän vadmengör i Göteborg.Detta har betydelsedå aktuellforskningvisaratt en snabb
språkinlärningär en förutsättningför en fungerandeintegration(Harstadoch Hostetter,2016)
Underårethar inte de kvotflyktingarsomKungälvskommunskulleta emotunder 2020inte kommit till Sverigepå
grundav Covidpandemin.
Det innebäratt kommunenkommerta emotkvotflyktingarför 2020-2021nästkommande
år vilket kommerökaantaletSFI eleverunder2021.
Generelltkan elevgruppen
inom SFI påverkasav en hårdarearbetsmarknad
och därförär det avgörandedenkvalitet
somfinns inom nuvarandeverksamhetkanupprätthållas.
En fortsatthög lärartäthetoch en fortsattspråkpraktikkrävs
för att såvälspråkutveckling
somintegrationskakunnaske.
Vuxenutbildningen
har ett samarbete
medEMI, AME och AF. Samarbetet
är utformati denlokala
överenskommelsen
(LÖK). Påhandläggarnivå
träffashandläggare
från samtligainstanserför att diskutera
individärenden
varannanvecka.Påchefsnivåträffasmanfyra gångerper år för att fastställaprocesseroch drivaett
gemensamt
utvecklingsarbete.

Ansvarig
LenaArnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

5.10 Stärk skolansroll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet,
samhällskontraktet.
Beskrivning
Innan 2020minskautanförskapetmed20 procent.innan2020skautanförskapethalverasi de mest
utsattaområdenai Kungälvskommun.allanyanländavuxnaska,efter avslutadetableringsperiod
(2 år),
finnasi arbetealternativtutbildning.
Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10
Ett fortsattoch utvecklatsamarbete
medToSinom förebyggande
och främjandearbete,exempelvis
drogförebyggande,
våldsförebyggande
och jämställdhetsfrågor,
HBTQ, psykiskohälsaoch tidigainsatser.
KommentarTertial 3 2020
Arbetefortlöper enligtplan utifrån samarbete
medToS,inom folkhälsaoch socialhållbarhet.Via programsocial
hållbarhethar fyra underliggande
planerantagits,somtydliggörsamverkanoch prioriteradeinsatserutifrån sektorns
arbetemedsocialhållbarhet.
Familjehuset
är avslutatsomprojekt och implementerati verksamheten.
Utifrån dennaplattformbedrivsintegrerade
tidigainsatserkring barn- och ungdomarspsykiskahälsai Kungälvskommun.I samverkan
medfolkhälsanhar sektorn
och biblioteketutvecklatinsatserutifrån uppsökandeverksamhet
inom läs- och språkutveckling.
BoL är delaktigi de
insatsersomskerutifrån nationellastimulansmedel
psykiskhälsa.Medelhar blandannatavsattsför utveckling
närvaroteam.
Hösten2020har ungdomsenkäten
Lokal Uppföljningav Ungdomspolitiken
(LUPP)genomförts.
Enkäteninnebären kartläggningkring ungdomarslivsvillkori Kungälvskommun,somkommerliggatill grundför
fortsattasektorsövergripande
analyser.
Utifrån det områdesbaserade
arbetetmedverkarsektorns olikaverksamhetsområden
utifrån densamverkansomskeri
Björkåsoch Komarken.Somexempelhar kulturenhetentillsammansmedHälsofrämjande
- och förebyggande
enheten
genomförtolika utåtriktadeinsatseri dessaområden.
När det gällerstudier,arbeteoch sysselsättning
skersamverkanmellansektorernaTrygghetoch StödsamtBildning

Ansvarig
LenaArnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30
Pågående
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och Lärande.Utifrån målgruppenunga-vuxnafortlöper antagetsamverkansavtal
kring Framsteget.
Utifrån befintliga
politiskauppdragkring integrationsprocessen
har Mottagning Introduktion,Arbetsmarknadsenheten
samtSFI
genomlystpågående
insatseroch inlett ett ökat gemensamt
arbete.Gemensamma
insatserintensifierasunder2021med
stödav folkhälsomedel.
Fortsattförankringskerkring Samhällskontrakt
i sektorn,där utgångspunktenär att de aktörersom tecknatkontraktet
skavaraett värdefulltstöd för sektornsarbetemedexempelvispraktikplatser,prao,menävenolikaförebyggande
och
främjandeinsatser.
Utifrån det kommunövergripande
arbetetkring våldi närarelationerhar sektornmedverkati de basutbildningar
som
genomförtskring hedersrelaterat
våld samtslutfördkartläggningkring våldi närarelationer.Tillsammansmedsektor
Trygghetoch Stödär revideringinleddkring handbokhedersrelaterat
våld och förtryck.Kri ng HBTQ-frågorhar
sektordrivit på kommunövergripande
samverkan.
Med stödav folkhälsomedel
har elevhälsan
vid MimersHus inlett
HBTQ-certifiering.
Anvisning” En drogfri skola”har reviderats.Arbetethar initieratsutifrån styrgruppeni SSPF(socialtjän
st, skola,polis
och fritid). Slutsatsär Kungälvskommunär i behovav att utvecklaintegreradesamverkansformer
kring ungdomar
medrisk- och missbruksproblem.
Sektorndriver på dettautvecklingsarbete.

5.11 Utred framtida utbudet inom kulturskolan
Beskrivning
Med utgångspunkt
av befintligautredningarfortsättervi att utredadet framtidautbudetinom
kulturskolan.2013gavKungälvskommunett uppdragtill Kultur i Västatt utredaframtidens
kulturskolai Kungälv.FörfattareKerstinWockatztog fram Uppdrag:kulturskolaför alla,en
förslagskatalog
medåttascenarierför fortsattutvecklingav Kulturskolan.Sedandesshar fleraav de
spårengenomförtssåsomexempelv
is det spårsomlyfte fram lågtröskelkulturför barnoch unga.Med
utgångspunkt
i dennaskrift samtdenstatligautredningenom Kulturskolanservi över dagensbehov
och tar fram en uppdateradutredning.
Genomförande:Utredning, uppdrag 26
BoL har ansvaretatt hållai uppdraget.
Kommentar
Tertial 3 2020
Utredningav Framtidautbud i Kulturskolanpågårenligt planoch en omvärldsanalys
har genomförts.Man har haft
workshopsför att fångaupp idéerkring framtidautbud i Kungälv.Utredningenskommerfärdigställasunder2021.

Ansvarig
DennisReinhold
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

5.12 Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden
Beskrivning
Genomatt ta del av hur andrakommunerjobbarmedkulturgarantitar Kungälvskommunfram ett
förslagpå arbetsgång.
Kulturgarantinkanha sin grundi det statligabidragetSkapande
skolaoch bör ha
fokuspå barnoch ungaoch derasrätt till kultur.
Genomförande:Utredning, uppdrag 27
Utredningoch samverkan/delaktighet
medmålgruppen.
Kommentar
Tertial 3 2020
Arbetetär uppstartatmedutredningen.En nulägesanalys
är påbörjadutifrån dagensutbud samten
omvärldsbevakning
om hur grannkommuner
arbetarmedkulturgaranti.

Ansvarig
DennisReinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

21(45)

6 Samhälleoch utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige
6.1 BSoU 1. VA- utbyggnadenmåste utvärderasutifrån ekonomisk hållbarhet.
Beskrivning
VA- utbyggnaden
måsteutvärderasutifrån ekonomiskhållbarhet.Vi har mångaområdensomännu
väntarpå VA och redannu servi att taxoroch avgiftergåttupp markant.Beredningen
för Samhälle
och utvecklingutvärderarutbyggnaden
ekonomisktoch återkommermedhållbaraekonomiskakriterier
för fortsattutbyggnad.Förslagetskaunderställas
kommunfullmäktigetill budget2020.
Genomförande:BSoU 1 Utredning
Omvärldsbevakning
och simuleringar.Uppdragethar konkretiseras
tillsammansmedpresidietoch sektorchefunder
hösten2019för djupanalyser
och utredningareftersamrådmedpresidiet.

Kommentar
Tertial 1 2020
Uppdraget har genomförts. I dialogmedberedninghar framkommitatt beredningen
anseratt fråganär klar i och med
beslutom alternativutbyggnadsmodell.
BeslutKS 2019-10-09.BeslutKF 2019-11-07.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

6.2 BSoU 3. Revidering av kommunens miljömål (klart dec 2019)
Beskrivning
Revideringen
av kommunensmiljömålgjordesvia uppföljningenav det miljöpolitiskaprogrammetför
2016-2019.Slutrapporteringen
gjordesi K S 2020-04-15. Det miljöpolitiskaprogrammetär därmed
avslutat.
I 2020förberederförvaltningenuppföljningav Agenda2030målen.
Genomförande:Revidering
Tidsplanrevideradtill 2020-06-30
Ursprungligplan:Klart januari2020

Kommentar
Tertial 1 2020

Ansvarig
AndersHolm
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2020-06-30

Uppdraget har genomförts. ArbetarenligtAgenda2030i enlighetmedKF beslut2019-11-12
Avslutad
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6.3 BSoU 4.Förslagom hur vi säkerställeren samhällsekonomiskhållbar och för
äldre en hållbar bostadsförsörjningsom klarar av de demografiska
utmaningarna som vi har fram till 2030.
Beskrivning
Beredningen
för Samhälleoch utvecklingtillsammansmedBeredningen
för trygghetoch stöd ska
återkommamedett förslagom hur vi säkerställer
en samhällsekonomisk
hållbaroch för äldreen hållbar
bostadsförsörjning
somklararav de demografiska
utmaningarna
somvi har fram till 2030.Förslagetska
underställas
kommunfullmäktige
i december2019.
Kopplastill arbetemedlokalförsörjningsplanen
Genomförande:BSoU 4 Arbete med lokalförsörjningsplan
Utvecklalokalförsörjnings
-planenför att säkerställa
en hållbarbostadsförsörjning
somklararav de demografiska
utmaningarna
somvi har fram till 2030.
Kopplastill bostadsförsörjningsplan.

Kommentar
Terti al 1 2020
Uppdraget har genomförts och kommeratt hanterasinom bostadsförsörjningsprogrammet/lokalförsörjningsplan
årligeni sambandmedbudgetbeslut.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

6.4 BSoU 5. Får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett
finansierat förslag till kommunal infrastrukturplan
Beskrivning
BSoUfår i uppdragatt kartläggaframtidensinfrastrukturbehovi ett förslagtill kommunal
infrastrukturplanoch återkommatill kommunfullmäkt
igemedett finansieratförslagi december2020.
Genomförande:Kartläggning, BSoU uppdrag 5
Förvaltningenutredervilket infrastrukturbehovkommunenhar i långsiktigtperspektiv,10-50 år. Trafikstrategarbetar
medfrågan.
Kommentar
Tertial 3 2020
Present
ationeroch samtalhar förts medberedningen
underåret.Ett underlagkommeratt presenteras
till beredningen
underT1 2021.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Försenad

6.5 BSoU 6. Förslag hur vi säkerställerbehovetav fritidsanläggningar på ett
hållbart sätt fram till 2025.
Beskrivning
BSoU6. får i uppdragatt ta fram förslaghur vi säkerställer
behovetav fritidsanläggningar
på ett hållbart
sättfram till 2025.Förslagetskaunderställas
kommunfullmäktige
i november2019.
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Kopplastill arbetemedlokalförsörjningsplanen
Genomförande:BSoU 6 Hanteras i lokalförsörjnings-planen

Kommentar
Tertial 1 2020
Uppdraget har genomförts och kommeratt hanterasi lokalförsörjnings
-planenårligeni sambandmedbudgetbeslut.

Ansvarig
AndersHolm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

6.6 EB 1. Fastighetsstrateginska reviderastillsammans med BSoU
Beskrivning
Hösten2019tog förvaltningenfram en policyför fastigheteroch exploateringsomantogsi KF 201912-05.Detta är kommunfullmäktiges
policyför mark,fastigheteroch exploatering.
Den gerprincipiell
vägledningi frågorsomrör kommunensexploateringsarbete,
exploateringsredovisning
samtfrågor
rörandemarkoch fastigheter.
Kungälvkommunsinnehavav verksam
hetslokalerskastödjaen långsiktigutvecklingav kommunen
och medstörstamöjligasamhällsnytta
sommål.Godaförutsättningarför kärnverksamhet
är en del av
kommunenshuvuduppdragoch en förutsättningför attraktivtboende.
Genomförande:Revidering av f astighetsstrategin

Kommentar
Tertial 3 2020
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020
Beredningsskrivelse–Ekonomiberedningensfullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)
Ekonomiberedningen
har genombudgetdirektivfått fyra uppdragav fullmäktigesompå olikasätt berör
samhällsbyggnadsprocessen.
Ett av dessaär klart och ett hanterasdelvisgenomdenordinarierambudgetprocessen.
Ekonomiberedningen
vill förtydligasitt uppdragfrån fullmäktigeoch föreslårdärföratt uppdragenmedlikartad
innebördslåsihop ti ll en ny formuleringoch att det avslutadeuppdragetavslutas.
Beslut
EB1 avslutas.EB 2, EB3 samtEB4 slåsihop och får ny lydelse.
EB5 Utvärdera
samhällsbyggnadsprocessen,
medfokuspåbygglovsverksamheten,
utifrånproduktions
- ochkostnadsparametrar.
Utvärderingen
skallsärskiltbelysa
i vilkenutsträckning
avgifter
respektive
skatterfinansierar
verksamheten.
Vid behov,
ochi denmånsåär
möjligt,
skaberedningen
lämnaförslag
till kommunfullmäktige
påavgiftsnivåer
sominnebär
100%avgiftstäckningsgr
ad

Ansvarig
Pia
Jakobsson
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2020-01-01

Avslutad
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6.7 EB 2. Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen
utifrån produktions- och
kostnadsparametrar.Särskilt belysai vilken utsträckning avgifter respektive
skatter finansierar samhällsbyggnadsverksamhet.Utvärdera
bygglovsverksamhetenutifrån ekonomi, handläggningstider, avgifter, omvärld
och avgiftstäckningsgrad.
Beskrivning
Ekonomiberedningen
och beredningenför samhälleoch utvecklingfår i uppdragatt utvärdera
samhällsbygg
nadsprocessen
utifrån produktions- och kostnadsparametrar.
Utvärderingenskasärskilt
belysai vilkenutsträckningavgifterrespektiveskatterfinansierarsamhällsbyggnads
verksamhet.
I
uppdragetingårdessutomatt utvärderabygglovsverksamheten
utifrån ekonomi,handläggningstider,
avgifter,omvärldoch avgiftstäckningsgrad.
Det gäller3 omfattandeutredningari ett politiskt uppdrag.
Genomförande:Kartläggning, sortering och konsolidering. Analys av kolada-nyckeltal och
benchmarking inom samhällsbyggnad
Analysav kolada-nyckeltaloch benchmarkinginom samhällsbyggnad.
Arbetetpågårenligtplan.
Kommentar Tertial 2 2020
Förvaltningenhar gjort jämförelse
-analyserav siffrornaför 2017och 2018för Fysiskoch tekniskplaneringoch för
Miljö- och hälsoskydd.
Analysarbetet
har implementeras
och skerlöpande.

Ansvarig
PiaJakobsson,
AndersHolm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31

fysiskoch tekniskplanering:Kungälvhar (efterjusteringav kostnaderna
sominte bör liggapå
planverksamheten)
lågakostnader.
miljö och hälsoskydd:
Kungälvhar lägrekostnadper invånare2017till 2018och har god
kostnadstäckning
i jämförelsemedövrigakommuner.En analysav möjligaorsakertill skillnaderi
kostnadstäckning
genomfördes.
Sektornpekadeut två nyaverksamheter
för analyserunder2020(andratertialuppföljningen):
Internserviceoch
Fastighetsservice.
Hyressystemet
skasesöver.
Coronasituationeninnebäratt vissaaktiviteterskjutitsfram elleratt arbetssättbehöverändras.Det gäller
kunskapsutbyte
inom Verksamhetsområde
Teknikoch nätverksträffarför Hamnverksamheten.
Även besiktningav
fastigheter,framföralltpå äldreboenden,
skjutsfram.
En utmaningför sektornär att anpassa
osstill struktureni Koladat.ex.när det gällernettokostnadväg- och
järnvägsnät,
parkeringoch parker.

Avslutad

6.8 EB 3.Kommunensbefolkningsökning i relation till ekonomi och
kommunens skuldsättning är inte är hållbart. Vi ser därför ett behov av en
fördjupad ekonomisk uppföljning av samhällsbyggnadsprocessen.
Genomförande:Kartläggning, sortering och konsolidering
Analysav kolada-nyckeltaloch benchmarkinginom samhällsbyggnad.
Arbetetpågårenligtplan.
Kommentar
Tertial 3 2020
Ekonomiberedningen
har 4 uppdrag.Ekonomiberedningen
kommeratt föreslåatt 3 uppdragslåsihop och
får en ny lydelse.Beslutom investeringsram
och verksamhetsplan
har tagitsi KF i november2020.

Ansvarig
PiaJakobsson,
Anders
Holm, ÅsaBerglie
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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6.9 BToS 2 Förslag om hur vi säkerställeren samhällsekonomiskhållbar och
för äldre en hållbar bostadsförsörjningsom klarar av de demografiska
utmaningarna som vi har fram till 2030.
Beskrivning
Beredningen
för trygghetoch stöd tillsammansmedBeredningen
för Samhälleoch utvecklingska
återkommamedett förslagom hur vi säkerställer
en samhällsekonomisk
hållbaroch för äldreen
hållbarbostadsförsörjning
somklararav de demografiska
utmaningarna
somvi har fram till 2030.
Förslagetskaunderställas
kommunfullmäktige
i december2019.
Genomförande: Utveckla bostadsförsörjningsprogram
Utvecklabostadsförsörjningsprogram
för att säkerställa
en hållbarbostadsförsörjning
somklararav de demografiska
utmaningarna
somvi har fram till 2030.

Kommentar
Tertial 1 2020
Uppdraget har genomförts och kommer att hanterasinom Bostadsförsörjningsprogram/lokalförsörjningsplan
årligen
i sambandmedbudgetbeslut
Bostadsförsörjningsprogram
för 2020-2022är klart och antagetav KF 2020-04-02.Arbetemedpolicyför äldresboende
pågårihop medberedningarna.
Kopplastill bostadsförsörjningsprogrammet.
Arbetameduppföljningoch analysav
bostadsleverans
pågårkontinuerligt.Redovisnings
av slutbesked,
startbesked
och prognos.
Lokalförsörjningsplan
klar 2020,revideringsker2021.

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

6.10 KoFB 1. IPP Förslag till hur föreningar ska ges goda förutsättningar att
utöva sin verksamhetoch att utvecklas för att vara en stor resursatt nå
kommunala mål om ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Beskrivning
IPP Beredningen
skallåterkommamedförslagtill hur föreningarskagesgodaförutsättningaratt utöva
sin verksamhetoch att utvecklasför att varaen stor resursatt nå kommunalamål om ökadsocial,
ekonomiskoch ekologiskhållbarhet.Föreningslivetär i sammanhanget
en viktig resursi arbetetmed
ökadintegration.Förslagetskallunderställakommunfullmäktige
december2019.
Genomförande:Förvaltningen avvaktarpolitisk dialog i BSOU

Kommentar
Tertial 3 2020
Kommunstyrelsen
fattadei december2020om Riktlinjerför föreningsstödsomär ett grundläggande
dokumentför
föreningaratt få stöd av kommunen.
Riktlinjerför föreningsstödär kopplattill idrottspolitisktprogramoch därmedäventill beredningens
arbete.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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7 Samhälleoch utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
7.1 Vidta åtgärder för att bromsa utvecklingen av VA-taxorna
Beskrivning
Pågrundav snabbtillväxt och därpåföljandebehovav att byggaut kapacitetatt tillhandahållaVA tjänsterhar VA-taxornade senasteårenhaft en snabbutveckling.Framöverståromfattandekrav på
utbyggnadav VA till Arödområdetoch Stenungssund/Tjörn,
behovav att lösakapacitetsbrister
och
utbyggnadav VA till Marstrandoch Tjuvkilsområdetsamtdäreftertill Harestadoch Nereby.Dessa
utbyggnader
är kostsamma
och kommeratt pressataxanuppåt.
Politisktvill manbromsataxornasutvecklingoch har givit ett uppdragåt förvaltningenatt återkomma
medförslagpå åtgärder.Man vill ta fram hållbaraekonomiskakriterierför denfortsattautbyggnaden.
Går sticki stävmeduppdrag45
Genomförande:Presenterautredning för politiken under 2019.
En utredningmedtänkbaraåtgärderför att hållatillbakataxehöjningarär underframtagande
och kommeratt presenteras
för politikenunder2019
Kommentar
Tertial 1 2020
Uppdraget har genomförts
BeslutnyaVA -taxor i KF 2019-12-19.
Beslutalternativutbyggnadsmodell
KS 2019-10-09,KF 2019-11-07

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-01-01
Avslutad

Genomförande:Utredning och förslag om kostnaderför brandvatten.
Arbetetmedatt seöverkostnaderkring brandvattenutredsunder 2019& 2020.Förslagom dettakanläggasunder
2021.SamordningmedAle kommun& BORF krävs.
Kommentar
Tertial 3 2020
Brandvattenoch släckvattenarbetarvi medi två projekt.Ett SVU-projektsomadministreras
av s.vattensamti ett
projektinom GR där vi vill harmoniserahur fråganhanterasinom allaGR’skommuner.Syftetär att ta fram
gemensamma
riktlinjer somvarjekommunkananvändasigav i beslutom finansiering.Dessariktlinjer skaävenvara
avstämdajuridisktinnande antasi inom GR.
Finansieringen
av projektet”Br and- och släckvattenplaner”
skergenomatt förutom SvensktVattenUtvecklingfår
projektetstödfrån MSBoch Brandskyddsföreningen
Restvärderäddning.
Färdigställande
hösten2021

Ansvarig
AndersHolm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-06-30
Pågående
med avvikelse

Genomförande:Förslag om fortsatt alternativ utbyggnadsmodelloch breddning av taxebasen.
Tjänsteutlåtande
om fortsattalternativutbyggnadsmodell
och breddningav taxebasen
är redanframtagen.

Kommentar
Tertial 1 2020
Uppdraget har genomförts
BeslutnyaVA -taxor i KF 2019-12-19
Beslutalternativutbyggnadsmodell
KS 2019-10-09,KF 2019-11-07
Uppdraget´Kungälvskommunserpositivtpå föreningsutbyggnad´
hanterasnu och förslagkommeratt tasupp till beslut
i KS i juni 2020.Dialogmed föreningarnahar försenatstill följd av Coronamenett sistadialogmöteär satttill torsdag28
maj.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-01-01

Avslutad
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7.2 Kommunens VA-utbyggnad/ekonomi med fler kostnadsbärareger fler
möjlighet till bygglov utomplans.
Beskrivning
Önskemåletär att anslutafler fastigheterlängsmedöverföringsledningar
och möjliggöraatt fler
bygglovkanmedgesgenomutökningav verksamhetsområdena
för VA. Tankenär vidareatt fler
anslutnafastigheterskamedverka till att manpå sikt kansänkataxan,då fler kostnadsbärare
är med
och stordriftsfördelarkanuppnås.
Går sticki stävmeduppdrag43
Genomförande:Sammanställoch presenteragenomförda utredningar med förslag till beslut,
uppdrag 45
Givet dendensite
t somfinns i glesbebyggda
områdenoch de utbyggnadsplaner
somtill följd av vitesförelägganden
redan
finns såkanuppdragetsintentionersvårligenuppnås.Kostnadenatt anslutafastigheteri glesbebyggda
områdenöverstiger
de bruknings- och anläggningsavg
ifter sommanfår in – en sådanutbyggnadblir därförkostnadsdrivande.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31

Redande utbyggnadsplaner
somfinns omfattardelvisdettauppdragdå ett flertalfastigheterredanomfattasav de planer
somfinns för utbyggnad.
En kartläggningav vilka områdensom kantänkasvaralönsammaatt byggaut i har genomförtsi fleraområdenmenär
inte heltäckande.
Arbetetmedatt ytterligarekompletteradennakartläggningpågårkontinuerligt

Kommentar
Tertial 3 2020

Avslutad

Överföringsledningen
från Kode,via Solbergatill Aröd avslutades
under2020.Utbyggnaden
i det lokalanäteti Aröd
etapp1 pågåroch planenär att utbyggnaden
i helaområdet(sammanlagt
5 etapper)skavarautbyggdoch klar senast202512-31.Kapaciteteni Kode reningsverkgör att fler påkopplingarinte kan görasförrän överföringsledningarna
från BjörkåsVävra-Solbergafärdigställtsoch helasystemetnedtill pumpstationen
i Kastellegården
i Ytterbyär uppgraderad
och klar.
Upphandlingav dessaarbetenskertill stor del underT1 2021.När systemetär klart möjliggörsutbyggnadav lokalanät i bl
a Vävra- Håltam fl områden.

7.3 Seöver resvanorför att optimera kollektivt resande
Beskrivning
Uppdragethängerihop medplanenKonkurrenskraftigkollektivtrafik2019-2022somantogsi KS
2019-09-11.Ta redapå hur folk reserför att kunnaoptimerakollektivtresande.
Genomförande:Jobbavidare enligt plan ”Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022”
Trafikplan2017innehållerolika spår,bl.a.ett uppdragför ”Konkurrenskraftigkollektivtrafik2019-2022”.
Prioriteringi uppdragetbör varaatt i förstahandfå underlagför att främjaarbetspendling
till och från våraserviceorter
.

Kommentar
Tertial 3 2020
Pandemininnebäratt resandemedkollektivtrafikminskar.Västtrafikrapporteraren resandeminskning
medca 30%totalt
för regionen.Det stämmerväl medKungälvsomminskaderesandetmed33%.
Arbetetenligtplanen"Konkurrenskraftigkollektivtrafik2019-2022fortsätterävenom kollektivtrafikresandet
minskar
kortsiktigtpå grundav pandemin.Riskenär att de ekonomiskaeffekternaav minskadeintäkterkaninnebära
besparingskrav
sompåverkarturtäthet,utbyggnadoch andraplaneradeförbättringar.
Rapporteringav uppdrag50 förlängs till 2022.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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7.4 Optimera användningenav pendelparkeringar
Beskrivning
Trafikplan2017innehållerolika spår,bl.a.ett uppdragför ´Planför smartoch effektiv parkering´.
Genomförande:Plan för smart och effektiv parkering
Trafikplaninnehållerolika spår,bl a ett uppdragför ´Planför smartoch effektivparkering´.Arbetepågåroch
redovisasinom ramenför Trafikplanen2017.
Kommentar Tertial 1 2020
Uppdraget har genomförts.
Planför Smartoch effektiv parkering[KS2016/2282]samtParkeringsnorm
– Del av smartoch effektiv parkering
[KS2016/2282]antogsi KF2019-12-05.Implementeringhar påbörjat.

Ansvarig
AndersHolm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

7.5 Strandstädningen– säkra verksamheten2020/2021
Beskrivning
En fungerandelösningfinns,medpersonalpå Trygghet& Stöd(arbetsmarknadsenheten)
sombedriver
det operativaarbetetpå uppdragav Samhälle& Utveckling.
Strandstädning
genomförsi helakustområdetårligenpå ett kostnadseffektivt
sättmedstort deltagande
av ideellakrafteroch idrottsföreningar.
Genomförande:Genomför strandstädning 2020-21
Vi fortsätterarbetetsomdet bedrivsidag.Genomfördainsatserutvärderaslöpandeför att succes
sivt utvecklaoch
effektiviseraverksamheten.
Tackvarestatsbidrag,
somär nödvändigaför att bedrivasamarbetet
medStädaSverige,bedömsatt strandstädningen
kangenomförasmedoförändradkostnad.
KommentarTertial 3 2020
Strandstädning
har genomförtsenligtplan.7,2ton skräphar samlatsin underåret.Vidarehar ocksåavtalom
vinterstädningtecknats.Finansieringav vinterstädningskertill 90%medbidrag.

Ansvarig
AndersHolm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31
Avslutad

7.6 Utred tillsammans med berörda fastighetsägarehur vi lyfter hela Komarkenområdet och sänker vägen
Beskrivning
En utredningmedsyfteatt lyfta helaKomarkenkräversamverkanmedexternaaktörer.Det gäller
partersomKungälvsBostäder.Sänkavägenkräveren separatutredning somgerett förstaintryck kring
investeringsbehovet
och effekternapå Komarken.
Genomförande:Extern utredning, uppdrag 44
En ombyggnationav Kongahällagatan
kräveren utredningdär externaaktörerär processägare.
Förvaltningenkan
biståprocessen.
Kommentar Tertial 3 2020
Nätverkfinns.FörvaltningenförberederdialogmedKungälvsbostäder
och Förbo för att under2021bli mer
konkreta.
Erfarenhetsutbyte
ihop medFÖRBO och Kungälvsbostäder
vid ett studiebesök
i ett äldrebostadsområde
i
Härrydasomär underombyggnation.
Ombyggnationerna
innefattarbådebyggnaderna
och denyttre miljön.
Framöverär ytterligarebostadsbolag
tänktaatt ingåi nätverketför Komarken.

Ansvarig
AndersHolm, Haleh
Lindqvist
Startdatum
2021-01-31
Slutdatum
2022-12-31
Pågåe
nde
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7.7 Undersök tillsammans med Kungälv Energi AB om det går att skapa WIFI zoner i centrala och besöksintensivalägen (kopplas uppdrag 60)
Genomförande:KEAB och Soltak äger frågan, uppdrag 48
KEAB ägerfrågan

Kommentar
Tertial 3 2020
Nytt genomförande
startasupp 2021.Förstudiei Kungälvenergi:sregi.Följsupp av stab.

Ansvarig
HalehLindqvist
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Avslutad

7.8 Förbered implementering av avfallsplan2030
Beskrivning
Kungälvskommunkommertillsammansmedövrigamedlemskommuner
samtmedGöteborgsregionen
årligenarbetafram förslagtill tvåårigahandlingsplaner
för genomförandet
av avfallsplanen.
Renhållningsenheten
på kommunenkommeratt medverkai framtagande
av handlingsplanerna.
Genomförandetav avfallsplanen
kommeratt omfattaallakommunernas
verksamheter.
Handlingsplanen
innehålleråtgärdermedkonsekvensbeskrivningar
avseende
ekonomi,miljöeffekter
och måluppfyllelse.
Åtgärdernas
genomförande
och genomförandean
svarbeskrivsi handlingsplanerna.
Avfallsplanenför Göteborgsregionen
fastställds2020-04-03 och (förberedelse
av) implementeringhar
påbörjat.
Genomförande:Förberedelserför Avfallsplan 2021-2030
Avfallsplanenberäknasatt börjagällafrån 2021.Det kommeratt krävasen del arbetemedatt ta fram underlagför
utgångsåret
2020.Såatt avfallsplanen
kanföljasupp på rätt sätt.

Kommentar
Tertial 3 2020
Avfallsplanenär antagen2020-11-05,dnr. KS2018/0278
-21.

Ansvarig
AndersHolm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

7.9 Undersök möjligheterna att digitalisera hela bygglovsprocessensom
Norrtälje gjort för att komma ner till 22 dagarshandläggningstid. (kopplas 40)
Beskrivning
Förvaltningenhar inlett arbetemeddigitaliseringav våraprocesseroch syftetär att i framtidenkunna
erbjudaen modernprocessmedännueffektivare,tydligare,snabbareoch rättssäkrare
besluttill våra
sökande.
Genomförande:Undersökning, uppdrag 47
Utredningpåbörjasoch upphandlingen
förbereds.
Kommentar
Tertial 2 2020
Uppdraget har genomförts.
Implementeringhar påbörjatoch förväntaspåbörjadriftsättningunder2021.

Ansvarig
AndersHolm
Startdatum 2019-09-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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7.10 Undersök lånecykelsystem
Beskrivning
Förvaltningenutrederfråganmedfokuspå syfte,funktion och om kommunenär redoatt införa
lånecykelsystem.
Genomförande:Utreda om Kungälv är redo att införa lånecykelsystem
Fråganom lånecykelsystem
tasupp i nästaresvaneundersökning.
Omvärldsanalys
och jämförelserav andrakommuner.
Uppdragetredovisasi mars2021.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31

Kommentar
Tertial 2 2020
Avslutadav KF
KF § 76/2020Delårsrapport1 2020,medfinansiellrapport(Dnr KS2020/0956)
Beslut
2. Med uppföljningsrapport
1 följer för förstagångenen sammanhållen
statusför givnauppdrag.Med anledningav
uppföljningen,att uppdragenansesklaraellerhanteradei annatuppdragsamtkrav på god hushållningoch politisktfokus
på rätt frågorföreslåsföljandeuppdragförklarasför avslutade.
7.10Undersöklånecykelsystem

Avslutad

7.11 Tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra
grannkommuners
Beskrivning
Redovisningmedjämförelsergörsårligenvid budgetoch taxebeslut
Genomförande:Redovisning med jämförelsergörs årligen vid budget och taxebeslut
Fokuserapå taxoroch hyror angående
fritidsanläggningar.
Årligeni sambandmedbudget.
Kolada-analysav fritidsfastigheter

Kommentar
Tertial 3 2020
Somen del i budgetarbetet
genomlyses
respektivetaxaav verksamheten
och vid behovlämnasförslagtill beslutom
förändringartill kommunfullmäktiges
sammanträde
i november.
Jämförelse
medandrakommunerhar gjortsi Kolada.och avserkommunensintäkteri idrotts- och fritidsanläggningar
såsomidrottsplatser,sporthallar,bad,frilufts- och fritidsanläggningar
samtsmåbåtshamnar.
Nyckeltaletsomanvänds
vid jämförelsei Koladabaseraspå intäkternadivideratmedinvånarantalet
per 31/12. Dessasiffror gäller2019(senaste
siffrorna)
Riksgenomsnittet
är 233kr/in v. Kungälvhar intäkt på 392kr/inv. Endast4 kommuneri VästraGötalandhar högretal
än Kungälv.Vid jämförelsemedjämnstorakommuneri landetsåär det endasten kommunsomhar högretal. Vid
jämförelsemed"pendlingskommuner"
närastorstadsåär förhållandetdetsamma,
endasten kommunhar mer intäkter.
Vid jämförelsemedandrakommunersåliggerKungälvhögt gällandeintäkteri idrotts- och fritidsanläggningar.
I
jämförelseni Koladasåliggerocksåintäkterfrån småbåtshamnar
medvilket sannoliktgör en stor skillnadmellan
hamnkommuner
och kommunerutanhamnintäkter.I VästraGötalandär Lysekiloch Sotenäskommunersomligger
högreän Kungälvvilket kantydapå att dettaär en orsaktill att hamnkommuner
har högretal.
Det gårinte att plockabort värdet från hamnverksamheten
för att få en bild av mer traditionellaidrotts- och
fritidsanläggningar.

Ansvarig
PiaJakobsson,
AndersHolm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31
Pågående
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7.12 Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och
kommunen delar på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna
inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid.
Beskrivning
Pågående
arbete
Neutralellerminskadkostnadom förvaltningensdriftekonomistyr.Genomförandestyrsav
avtalsperioder
för respektiveförening.Uppdragetomhändertas
delsgenomatt föreningarnablir
remissinstans
i förberedelsen/behovsfasen
när en ny upphandlingavseende
anläggningar
planeras.
Genomförande:Teckna avtal med föreningar om drift av anläggningar
Neutralellerminskadkostnadom förvaltningensdriftekonomistyr.Riskför ökadkostnadom andraperspektivstyr.
- Personalgruppens
storlekstyrsi hög gradav vintersäsongen.
Att ”sälja” sommardriftutanatt förändravinterdriften
innebärrisk för periodisköverkapacitet.
Stor effekt för aktuellförening.Liten för genomsnittligmedborgare.
Genomförandestyrsav avtalsperioder
för respektiveförening.

Kommentar
Tertial 3 2020
I nulägetinventerasvilka anläggningar
somskullekunnavaramöjligaatt läggaut på föreningsdriftutanatt bemanningen
för att klaravinterdrift på isanläggningar
påverkas.
Idagsläget
finns redanett antalavtalmedföreningar,exempelvisbadplatserna
Romesjön,Vadholmenoch Aröd.
Även städavtalmedKungälvshandbollsklubb,HermansbyIF, YtterbyIS och IK Kongahälla.IBK Kungälvhar
tillsynsavtali två idrottshallar,Kungälvshandbollsklubbi Idrottshallen,IK Kongahällapå Kongevioch YtterbyIS på
Yttern.
Förvaltningenhar tagit tillbakadrift av fotbollsanläggning
Lunnevi,då avtaletlöpteut och enligtlagenom offentlig
upphandlingbehövdesen ny upphandlinggöras.FörstaåretlämnadeKode IF ett bud,somvar högrebud än vad
ekonomintillät. Andraåretinkom ingabud från föreningar.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2020-08-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Gällandeföreningsdriftav mer kompliceradeanläggningar,
SkarpeNord och Oasenis- och simhall,kräveranläggningarna
utbildadpersonalpå grundav myndighetskrav,
gällandelagstiftningaroch säkerhet.Föreningsdriftär därför inte möjlig på
dessaanläggningar.
Föreningsdriftskerpå utebadet,efter upphandling.En föreninghar endastvisatintresse,vilket förvaltningenbedömeratt
intresseför att drivautebadethos andraföreningarär svalt.
Vissaanläggningar
bör inte läggaspå föreningar;såsomanläggningar
medstorabelysningsbehov,
t illfartsvägaroch
anläggningar
medstorarenoveringsbehov
- kostnaderna
för reparationerav dessakanbli för storaför föreningarna.
Lyckadeavtalsomredanfinns kring badplatserna
Romesjön,Vadholmenoch Aröd.
För att säkerställa
att personalenhar arbete att utföraåretrunt, efteratt is-säsongen
är avslutadbör ävendrift av
fotbollsanläggningar
liggakvar i nuvarandeform hos förvaltningendå vi annarsfår en överkapacitet
sommartidav
idrottsplatsvaktmästare

Genomförande:Ge föreningarna inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid
Uppdragetomhändertas
genomatt föreningarnablir remissinstans
i förberedelsen/behovsfasen
när en ny upphandling
avseende
anläggningar
planeras.De närmareformernaför dettautvecklasunderhösten2019i samverkan
mellansektor
samhälleoch utvecklingoch kommunkansliet.

Kommentar
Tertial 3 2020
Föreningslivethar varit remissinstans
vid workshopskring planeringav eventue
ll kommandehallarena.Fler workshopsär
planeradeoch ävenkommunensidrottsrådetär remissinstans
kring planering.
Under2021planerastvå av vårakonstgräsplaner
att bytasut (Kongevioch Lunnevi)och aktuellaföreningarsomnyttjar
planernakommeratt varadelaktigai utvärderingav vilket konstgrässomskallläggas.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2020-12-31

Avslutad
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Idagsläget
finns redanett antalavtalmedföreningar,exempelvisbadplatserna
Romesjön,Vadholmenoch Aröd.
Även städavtalmedKungälvshandbollsklubb,HermansbyIF, YtterbyIS och IK Kongahälla.IBK Kungälvhar
tillsynsavtali två idrottshallar,Kungälvshandbollsklubbi Idrottshallen,IK Kongahällapå Kongevioch YtterbyIS på
Yttern.
Förvaltningenhar tagit tillbakadrift av fotbollsanläggning
Lunnevi,då avtaletlöpte ut och enligtlagen om offentlig
upphandlingbehövdesen ny upphandlinggöras.FörstaåretlämnadeKode IF ett bud,somvar högrebud än vad
ekonomintillät. Andraåretinkom ingabud från föreningar.
Gällandeföreningsdriftav mer kompliceradeanläggningar,
SkarpeNord och Oasenis- och simhall,kräveranläggningarna
utbildadpersonalpå grundav myndighetskrav,
gällandelagstiftningaroch säkerhet.Föreningsdriftär därför inte möjlig på
dessaanläggningar.
Föreningsdriftskerpå utebadet,efter upphandling.En föreninghar endastvisatintresse,vilket förvaltningenbedömeratt
intresseför att drivautebadethos andraföreningarär svalt.
Vissaanläggningar
bör inte läggaspå föreningar;såsomanläggningar
medstorabelysningsbehov,
tillfartsvägaroch
anläggningar
medstora renoveringsbehov
- kostnaderna
för reparationerav dessakanbli för storaför föreningarna.
Lyckadeavtalsomredanfinns kring badplatserna
Romesjön,Vadholmenoch Aröd.
För att säkerställa
att personalenhar arbeteatt utföraåretrunt, efter att i s-säsongen
är avslutadbör ävendrift av
fotbollsanläggningar
liggakvar i nuvarandeform hos förvaltningendå vi annarsfår en överkapacitet
sommartidav
idrottsplatsvaktmästare.

7.13 Utred hur en fördubbling av LOK -stödet kan genomförasunder
mandatperioden
Beskrivning
En översynav LOK -stödetmedkostnadsberäkning
medkonsekvensbeskrivning
bör genomförassom
en del av en samladöversynav bidragssystemets
olika delar.Helhetsgreppom taxor och bidragsamt
förutsättningarför föreningi kommunalanläggning
respektiveföreningsägd
anläggning.
Dennaöversyn
bör genomförasi närasamarbete
medföreningslivet(t ex Idrottsrådet).
Genomförande:Ta fram beräknings-underlag med konsekvens-beskrivning
Under2019koppladesutredningentill ordinarieöversynav styrdokumentoch regelverk.Resursmässigt
rimligareatt göra
en nytt underlagunderförstahalvåret2020.
Ett ökatLOK -stödkankortsiktigtinnebäraen ökadaktiviteti föreningarnaoch därmeden ökadkostnadför utbetalning
av LOK -stöd

Kommentar
Tertial 1 2020
Utredninghur en fördubblingav LOK stödetkangenomförasundermandatperioden
(Dnr KS2020/0141)§ 66/2020har
presenterats
för KS 2020-03-18.Informationenantecknades.
Utdragur protokoll:
Genomfördomvärldsbevakning
visaratt Kungälvliggerhögt i bådegenomfördaaktiviteterper individ och i beloppet,
9kr/deltagaremellan7-20 år. En fördubblingav lokstödetinnebärett ekonomisktvälbehövligttillskott för föreningarna.
Det är rimligt att antaatt det ökadebeloppetdessutomblir ett incitamentför föreningarnaatt genomförafler aktiviteter
vilket positivt kangynnafolkhälsa,föreningsengagemang
och måluppfyllelse.
En ökningav beloppetför LOK -stöd
bedömssåledesgynnabarnoch ungdomari allaföreningar.Samtidigtbör övervägande
görasom alternativanvändningför
dessamedelinom bidragssystemet
somhelhet.Fleraintressenter
har till exempellyft behovetav revideradedriftbidragför
att jämnaut obalansi total subventionmellanföreningmedverksamheti kommunalanläggningoch föreningmed
verksamheti egenanläggning.
Budgeteringför lokstödetidagär 2 910000kronor.En fördubblingav lokstödetskulle
således
landapå minst 5 820000kronor. Verksamhetso
mrådetoch sektornhar idaginte marginalför denna
kostnadsökning
inom befintligram utanatt ytterligaremedeltilldelas.Långsiktigaplaneringsförutsättningar
gällandebåde
kostnaderoch intäkterär av stor vikt för föreningar.Förändringari regelverkbör meddelasi god tid och ha en långsiktig
bärighet.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31

Avslutad
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7.14 Ta fram en lokalstrategi för sektorn fram till 2030som förbättrar skolans
förutsättningar för att kunna förbättra; effektiviteten, studieron och
arbetsmiljön och ha sin utgångspunkt i närhetsprincipen.Arbetet stäms
kontinuerligt av med kommunstyrelsenoch beredningenför bildning och
lärande.
Beskrivning
Sektornhar en pågående
lokalstrategisominnebären extensivsamverkanmedenheteroch fackliga
representanter
i tidigaskeden.
Genomförande:Lokalstrategi KS uppdrag 1
Pågåri samarbete
medsektorSoU.Olika arbetsgrupper
arbetarmedolikastrategier

Kommentar
Tertial 1 2020
Uppdraget har genomförts.
Hanterasvia Lokaresursplan
årligen
Arbetemedatt ta fram en lokalstrategipågåri samarbete
mellansektorernaSoUoch BoL. Olika arbetsgrupper
arbetarmedolikastrategier.
Underåretkommerfördjupadförankringinternt i sektorernasamtmedövrigasektoreratt genomförassåatt
strateginblir såhållbar,effektiv,realistiskoch praktisksommöjligt
Lokalresursplanen
somlanserades
i sambandmed2019är ett verktygatt fångabehovetsamtplaneraoch leverera
kommunalinfrastruktur(förskolor,skolor,äldreboende,
servicelägenheter,fritidsanläggningar)
Syftetmedlokalresursplanen
är att tillgodosesamtligasektorersbehovav nyalokaler,underhåll,inhyrningar.

Ansvarig
AndersHolm,
DennisReinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

7.15 Utred Rättviksmodellen i kommunens tillsynsverksamhet
Beskrivning
Kommunstyrelsen
har gett i uppdragatt utredaRättviksmodellen
i kommunenstillsynsverksamhet.
Rättviksmodellen
innebäri korthetatt kommunaltillsynfakturerasi efterhand.Företagenbetalarpå så
sättbaraför de tillsynstimmarsomfaktiskthar utförts.I nulägethar Kungälvskommuniställetårliga
avgifterför tillsynensomfakturerasi börjanav året.Företagenfår dentillsynsomde betalarför.
Kopplastill uppdrag47.
Genomförande:Utred modell/bjud in företrädare
BeslutMOBN 2020-02-27:Följandesynpunkterredovisastill kommunstyrelsen
tillsammansmedtjänsteskrivelsen:
Nuvarandesystemmedårligaavgifterär att föredraur effektivitets- och kostnadssynpunkt
sålängeföretagenfår tillsyn i
denomfattningsomde har betaltför. FördelarnamedRättviksmodellen
övervägerinte nackdelarna.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31

Kommentar
Tertial 2 2020
Uppdraget har genomförts.
Förvaltningentog fram en tjänsteutlåtande
kring rättviksmodellen
som lyfts till MOBN. Sammanfattning
svisär nuvarande
systemmedårligaavgifteratt föredraur effektivitets- och kostnadssynpunkt.
FördelarnamedRättviksmodellen
överväger
Avslutad
inte nackdelarna.
BeslutMOBN 2020-02-27:Följandesynpunkterredovisastill kommunstyrelsen
tillsammansmedtjänstes
krivelsen:
Nuvarandesystemmedårligaavgifterär att föredraur effektivitets- och kostnadssynpunkt
sålängeföretagenfår tillsyni
denomfattningsomde har betaltför. FördelarnamedRättviksmodellen
övervägerinte nackdelarna.
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8 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige
8.1 EB 1. Fastighetsstrateginska reviderastillsammans med BSoU
Beskrivning
Hösten2019tog förvaltningenfram en policyför fastigheteroch exploateringsomantogsi KF 201912-05.Detta är kommunfullmäktiges
policyför mark,fastigheteroch exploatering.
Den gerprincipiell
vägledningi frågorsomrör kommunensexploateringsarbete,
exploateringsredovisning
samtfrågor
rörandemarkoch fastigheter.
Kungälvkommunsinnehavav verksamhetslokaler
skastödjaen långsiktigutvecklingav kommunen
och medstörstamöjligasamhällsnytta
sommål.Godaförutsättningarför kärnverksamhet
är en del av
kommunenshuvuduppdragoch en förutsättningför attraktivt boende.
Genomförande:Revidering av fastighetsstrategin
Kommentar
Ansvarig
Tertial 3 2020
Pia
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020
Jakobsson
Startdatum
Beredningsskrivelse–Ekonomiberedningensfullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)
2019-01-01
Ekonomiberedningen
har genombudgetdirektivfått fyra uppdragav fullmäktigesompå olikasättberör
Slutdatum
samhällsbyggnadsprocessen.
Ett av dessaär klart och ett hanterasdelvisgenomdenordinarierambudgetprocessen.
2020-01-01
Ekonomiberedningen
vill förtydligasitt uppdragfrån fullmäktigeoch föreslårdärföratt uppdragenmedlikartadinnebörd
slåsihop till en ny formuleringoch att det avslutadeuppdragetavslutas.
Beslut
Avslutad
EB1 avslutas.EB 2, EB3 samtEB4 slåsihop och får ny lydelse.
EB5 Utvärdera
samhällsbyggnadsprocessen,
medfokuspåbygglovsverksamheten,
utifrånproduktions
- ochkostnadsparametrar.
Utvärderingen
skallsärskiltbelysa
i vilkenutsträckning
avgifter
respektive
skatterfinansierar
verksamheten.
Vid behov,
ochi denmånsåär möjligt,ska
beredningen
lämnaförslag
till kommunfullmäktige
påavgiftsnivå
ersominnebär
100%avgiftstäckningsgrad

8.2 EB 3.Kommunensbefolkningsökning i relation till ekonomi och
kommunens skuldsättning är inte är hållbart. Vi ser därför ett behov av en
fördjupad ekonomisk uppföljning av samhällsbyggnadsprocessen.
Genomförande:Kartläggning, sortering och konsolidering
Analysav kolada-nyckeltaloch benchmarkinginom samhällsbyggnad.
Arbetetpågårenligtplan.

Kommentar
Tertial 3 2020
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020
Beredningsskrivelse–Ekonomiberedningensfullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)
Ekonomiberedningen
har genombudgetdirektivfått fyra uppdragav fullmäktigesompå olikasättberör
samhällsbyggnadsprocessen.
Ett av dessaär klart och ett hanterasdelvisgenomdenordinarierambudgetprocessen.
Ekonomiberedningen
vill förtydligasitt uppdragfrån fullmäktigeoch föreslårdärföratt uppdragenmedlikartad
innebördslåsihop till en ny formuleringoch att det avslutadeuppdragetavslutas.
Beslut
EB1 avslutas.EB 2, EB3 samtEB4 slåsihop och får ny lydelse.
EB5 Utvärdera
samhällsbyggnadsprocessen,
medfokuspåbygglovsverksamheten,
utifrånproduktions
- ochkostnadsparametrar.
Utvärderingen
skallsärskiltbelysa
i vilkenutsträckning
avgifter
respektive
skatterfinansierar
verksamheten.
Vid behov,
ochi denmån
såär möjligt,skaberedningen
lämnaförslag
till kommunfullmäktige
påavgiftsnivåer
sominnebär
100%avgiftstäckningsgrad.

Ansvarig
PiaJakobsson,
AndersHolm,
ÅsaBerglie
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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8.3 EB 4.Vid behov ska beredningenlämna förslag till kommunfullmäktige på
avgiftsnivåersom innebär 100%täckningsgrad och som ger utrymme för en
organisation som klarar lagkraven på handläggningstid
Beskrivning
Förtydligandedialogbehövs.?
Genomförande:Vid behov ska beredningenlämna förslag till kommunfullmäktige på
avgiftsnivåersom innebär 100%täckningsgrad och som ger utrymme för en organisation som
klarar lagkravenpå handläggningstid
Förtydligandedialogkrävs.Det är flerauppdragsomgårin i varandra

Kommentar
Tertial 3 2020

Ansvarig
Pia
Jakobsson
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020
Beredningsskrivelse–Ekonomiberedningensfullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)
Ekonomiberedningen
har genombudgetdirektivfått fyra uppdrag av fullmäktigesompå olikasättberör
samhällsbyggnadsprocessen.
Ett av dessaär klart och ett hanterasdelvisgenomdenordinarierambudgetprocessen.
Avslutad
Ekonomiberedningen
vill förtydligasitt uppdragfrån fullmäktigeoch föreslårdärföratt uppdragenmed likartadinnebörd
slåsihop till en ny formuleringoch att det avslutadeuppdragetavslutas.
Beslut
EB1 avslutas.EB 2, EB3 samtEB4 slåsihop och får ny lydelse.
EB5 Utvärdera
samhällsbyggnadsprocessen,
medfokuspåbygglovsverksamheten,
utifrånprodukt
ions
- ochkostnadsparametrar.
Utvärderingen
skallsärskiltbelysa
i vilkenutsträckning
avgifter
respektive
skatterfinansierar
verksamheten.
Vid behov,
ochi denmånsåär möjligt,ska
beredningen
lämnaförslag
till kommunfullmäktige
påavgiftsnivåer
sominnebär
100%avgiftstäckningsgrad.

8.4 DB Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning
och samhällsbyggnadtillsammans med KF Beredningar.
Genomförande:Utredning digitalisering, steg 1. AI steg 2. Utredningen pågår, projekt-ledare
är tillsatt från kommunkansliet och olika förslag har undersökts.Svårigheterkopplade till
sekretess-lagstiftningen har identifierats.
Utredningavseende
digitaliseringpåbörjad. Prioriteratområdeär Myndighet.AI kommeri nästasteg.
Ett programär underframtagande

Kommentar
Tertial 3 2020
Ett styrdokument,programför digitaliseringav Kungälvskommun,är framtagetoch antagetav kommunfullmäktige
i
november2019.Implementeringskeri samarbete
medSoltak.
Digitaliseringav bygglovsprocessen
är först ut i förvaltningendet vill sägaupphandlinggenomförd,menöverklagad.
implementering
förväntasskeunder2021.Upphandlingav digitaltsystemför lokalbokninghar påbörjats.
Arbetetmedatt utredaAI inom socialtjänsten
har påbörjats.

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-08-01
Slutdatum
2023-01-01
Pågående
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8.5 DB Samordning av medborgardialogertillsammans med Fullmäktiges
beredningar.
Genomförande:Ny inriktning på medborgarstämmor.
Implementeras
2019.Bör utvärderas2020

Kommentar
Tertial 3 2020
Arbetetmedatt förändraoch aktualisera
medborgarstämmorna
har pågåttunderledningav kommunfullmäktiges
presidiumi dialogmeddemokratiberedningen
och kommundirektören.
En ny form av medborgarstämmor
har tagitsfram
underhösten2020.Den nyaformen innebären störrestämmai stadshuset
och delstämmori de olika kommundelarna
medfokuspå aktuellafrågor.Dessakommeratt varabådedigitalaoch meddeltagandepå plats.Den nyaformen
implementerades
i december2020meden covid-anpassad
digitalmedborgarstämma
avseende
planeradebyggplaneri
Kode,medmöjlighetatt ställafrågorbådedigitaltoch via brev.Parallelltpågårnu ett arbetemedrevideringav relevanta
styrdokumentsomkommeratt kommatill kommunfullmäktige
för beslutundervåren2021.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31

Avslutad

8.6 DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgareatt aktivt delta i
politis kt arbetepå sina egna villkor?
Genomförande:Kopplas till digitaliseringsstrategi.
Tasfram undermandatperioden.
Fångasåvälmedborgare
som näringslivoch föreningar

Kommentar
Tertial 3 2020
Ett arbetemedatt på ett bättrevis synliggörakommunenspolitiker och politiskainstanserpå kommunenshemsidaav
kommunfullmäktiges
digitalasammanträdessändningar
kommeratt upphandlas
efteratt en ytterligareomvärldsbevakning
är genomförd.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

8.7 Tillfällig beredning för att stärka företagsamhetenfår i uppdrag att utarbeta
en strategi som främjar företagsamhetinom kommunen
Beskrivning
? En tillfällig beredningför att stärkaföretagsamheten
inrättasunderjanuari2019somfår i uppdragatt
utarbetaen strategisomfrämjarföretagsamhet
inom kommunen.Företagenskallinvolveras.Strategin
skalämnastill KF senastmaj 2020.
Genomförande:Näringslivsstrategi under 2020
Samarbete
medVästsvenska
handelskammaren

Kommentar
Tertial 1 2020
Arbetepågårmedatt ta fram en näringslivsstrategi.
Beslutväntasunderförstahalvåret2020.

Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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8.8 EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på
bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och kostnadsparametrar
Beskrivning
Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och
kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken utsträckning avgifter respektive skatter
finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån så är möjligt, ska beredningen lämna förslag till
kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100% avgiftstäckningsgrad.
Bakgrund
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020
Beredningsskrivelse –Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)
Ekonomiberedningen har genom budgetdirektiv fått fyra uppdrag av fullmäktige som på olika sätt
berör samhällsbyggnadsprocessen. Ett av dessa är klart och ett hanteras delvis genom den ordinarie
rambudgetprocessen. Ekonomiberedningen vill förtydliga sitt uppdrag från fullmäktige och föreslår
därför att uppdragen med likartad innebörd slås ihop till en ny formulering och att det avslutade
uppdraget avslutas.
Beslut
EB1 avslutas. EB 2, EB3 samt EB4 slås ihop och får ny lydelse.
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9 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen
9.1 Undersök tillsammans med Kungälv Energi AB om det går att skapa WIFI zoner i centrala och besöksintensivalägen (kopplas uppdrag 60)
Genomförande:Förstudie Wifi zoner, Kungälv energi
Wifi zoneri Kungälv
Startdatum
Kungälvenergihar valt sexplatseri kommunenför en förstudieom wifi zoner 2020-09-01
Man har kontaktmedfleraleverantörerav systemoch teknikför wifi zoner
Slutdatum
En förstudieom fiberaccess
och monteringslösningar
är ocksåstartad
2021-12-31
Kommentar
T ertial 3 2020
Pågående
Kungälvenergihar valt sexplatseri kommunenför en förstudieom wifi zoner.
En förstudieom fiberaccess
och monteringslösningar
är ocksåstartad.

9.2 Stärk och utveckla samarbetetmellan skola och näringsliv
Beskrivning
Utvecklaett kontinuerligtövergripandesamarbete
mednäringslivet.
Genomförande:Utveckla samarbetetmellan skola och näringsliv
Utvecklaområdensomvi kanutvecklavidaretillsammansmednäringslivet,exempelvisPRAO och APL,
studie- och yrkesvägledning,
inkluderingav näringsliveti undervisningoch kompetensutveckling.
Påbörjatvi jobbarmedUF företagenredanoch kommeratt utvecklaPRAO och APL.
Kommentar
Tertial 2 2020
Näringlivsstrategen
arbetari närasamarbetemedsektorbildningoch lärandeför att uppfyllamålet.För en
närmareredogörelse,
seBoLs rapporti uppdraget.

Ansvarig
Erik Lindskog,
DennisReinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

9.3 Fortsätt utvecklingsarbetetkring Bohus Fästning i samarbetemed stat och
region
Beskrivning
Utvecklingsplan
medSFV
Genomförande:Dialog med SFV och VGR Uppdrag 28 Fortsätt utvecklingsarbetetkring
Bohus Fästning i samarbetemed stat och region
Påbörjat
Kommentar
Tertial 3 2020
Omvärldsanalys,
Planering/samverkan
medSFVoch lokalanäringslivetpågår.Arbetetkommeratt fortgå
under2021.

Ansvarig
ÅsaBerglie,Annika
Renström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Försenad
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9.4 Involvera chefer och medarbetarei internkontrollarbetet
Genomförande:Systematiskintern kontrollarbete - Årligen återkommande
Arbetetmedintern kontroll sominletts2018/2019fortsätteroch fördjupas.
Ekonomichefenoch enhetenför ekonomioch kvalitetdriverprocessen
menvarjechefär ansvarigför sin verksamhet.
En avtalscontroller
är tillsatt på halvtidför att kontrolleraoch granskaavtaloch avtalstrohetvid upphandling.
Hänsynskatastill revisionenssynpunkter.Detta skaframgå/ förtydligasi planernaför intern kontroll. Även
myndighetsnämnderna
skaarbetamedintern kontroll.
APT skavaraett forum för diskussionoch dialogi frågan.

Kommentar
Tertial 3 2020

Ansvarig
Håkan
Hambeson
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2023-12-31
Pågående

Rapporteringav intern kontrollplan2020för KS och myndighetsnämnder
skeri november-december2020.Planering
av intern kontroll 2021pågårunderhösten2020.Intern kontrollplanerför kommunstyrelsen
medsektorernas
verksamheter
fastställsi december.Myndighetsnämndernas
planerlikaså.
Förvaltningens
cheferhar medverkari planering,genomförande
och uppföljninginom de områdenoch processersom
valts ut för riskanalysoch granskning.

9.5 Skapatrygga och allmänt kända rutiner för våra anställda att våga påtala
brister och anmäla missförhållandenutan personlig risk och rädsla. (kopplas
till 29)
Genomförande:Skapa,samla och kommunicera
Tydliggörade internaprocesserna/rutinerna
för medarbetarna.
Inventera,struktureraoch samlabefintligarutinerpå en
gemensam
plats,ta fram rutinerdär det saknas.

Kommentar
Tertial 3 2020
Ny riktlinje beslutadi KS 2020-11-08.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

9.6 Medborgarstämmornaska förändrastill att vara mer aktuella, mer
framtidsinriktade med bibehållen möjlighet att skicka in frågor. Inför särskilda
stämmor för intressenter.
Genomförande:Administrativt stöd från förvaltningen. Förvaltningen avvaktarbeskedfrån
politiken kring den närmare inriktningen på uppdraget.
Arbetetmedatt förändraoch aktualisera
medborgarstämmorna
pågårunderledningav kommunfullmäktiges
presidium.
Underhöstenplanerasfyra stämmorenligtdet nyaformatet.Den förstastämmanberäknaskunnahållasi november.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Kommentar
Tertial 3 2020
Arbetetmedatt förändraoch aktualisera
medborgarstämmorna
har pågått underledningav kommunfullmäktiges
presidiumi dialogmeddemokratiberedningen
och kommundirektören.
En ny form av medborgarstämmor
har tagits
fram underhösten2020.Den nyaformeninnebären störrestämmai stadshuset
och delstämmori de olika
kommundelarnamedfokuspå aktuellafrågor.Dessakommeratt varabådedigitalaoch meddeltagande
på plats.Den
Avslutad
nyaformenimplementerades
i december2020meden covid-anpassad
digitalmedborgarstämma
avseende
planerade
byggplaneri Kode,medmöjlighetatt ställafrågorbådedigitaltoch via brev.Parallelltpågårnu ett arbetemedrevidering
av relevantastyrdokumentsomkommeratt kommatill kommunfullmäktige
för beslutundervåren2021.
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9.7 Möjliggör att ledandepolitiker kan annonserasin tillgänglighet digitalt och
på offentliga platser så folk som vill möta politiker kan göra detta.
Beskrivning
Idén är att skapaen fysiskmötesplatssommarknadsförsdigitaltvia primärtdigitalakanalersåsom
socialmedier.
Genomförande:Genomför KS uppdrag 34. Möten har genomförts med stöd av
kommunkansliet
Omvärldsbevakning
och idéskisstill koncepthar framtagits.Utredningkring tekniskaoch organisatoriska
förutsättningarpågår.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2020-12-31

Kommentar
Tertial 3 2020
En modelldär allmänheten
kanbokamötenmedpolitikerhar införts medstödav KF presidium.
Uppdragethar genomförtsmeden rutin där medborgare
kankontaktakommunenför bokningav mötenmed
politiker.

Avslutad

9.8 Genomför och implementera utvecklingsarbeteti Strategi 2035tillsammans
med VästsvenskaHandelskammaren
Genomförande:Workshop som leder fram till en strategi. Efter genomförda workshoppar med
näringslivet har en strategi framtagits. Denna har genomgåttsav förvaltningen i samrådmed
politiken. Bl.a. med anledning av situationen med Corona och desseffekter på näringslivet ska
strategin också kommuniceras med näringslivet inför antaganade.Detta beräknaskunna ske
under juni 2020.
Kommentar
Tertial 3 2020
Efter workshopar,leddaav Västsvenska
Handelskammaren,
har ett förslagpå näringslivsstrategi
tagitsfram.
Näringsliv,politikeroch kommunenstjänstemänharvdeltagiti arbetet.Dennaär nu skickadpå remisstill både
näringslivoch politiskapartier.För att nå såmångasommöjligt har remissenävenlagtsut på kommunenshemsida
där allaär välkomnaatt lämnasynpunkter.Näringslivslivsstrategin
kommeratt liggatill grundför de områdenoch
frågorvi kommeratt jobbamedframöver.Den byggerpå denplattformBusinessRegionGöteborghar utvecklatför
det näringslivstrategiska
arbeteti Göteborgsregionen.
Resultatetkommeratt sammanställas
och lämnasför beslutoch
antagande
till politikenunder2021.

Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

9.9 Öka förståelsenför näringslivets betydelseför den offentliga välfärden bland
kommunens anställda
Genomförande:Omvärldsbevakning
Påbörjatarbetemedvästsvenska
Handelskammare

Kommentar
Tertial 3 2020
En riktad utbildningtill cheferinom relevantaområdenhar framtagitsoch börjat tillämpasinom Samhälleoch
Utvecklingoch Trygghetoch Stöd.En metodför att arbetasystematiskt
medresultatenfrån Insiktsmätningar
har implementerats.

Ansvarig
Erik Lindskog,
HalehLindqvist
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad
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9.10 Förbättra Kommunens servicetill företagaregenom systematiseringoch
kvalitetssäkring av våra processerutifrån service,handläggningstider och
rättssäkerhet. (Kopplas till fler)
Genomförande:Ökad digitalisering, förbättrad kommunikation utveckla hemsidan
Påbörjatarbetemedvästsvenska
Handelskammare.

Kommentar
Tertial 3 2020
En arbetsgruppbildadesunderhösten2020medsyfteatt arbetamedfrågorna. Detta arbetefortsätterunder2021,
blandannatmedatt vidareanalysera
resultatetfrån Insikt (servicemätning
av kommunensmyndighetsutövning).
Utifrån denrådandesituationenmedcovid-19 har ett antalåtgärderoch satsningar
underhösten2020.Blandannat:
Inför julhandelnhadekommunenen kampanjmeduppmaningatt ätaoch handlalokalt för att stöttadet
lokalanäringslivet.

Ansvarig
Erik Lindskog,
Annika
Renström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31
Avslutad

TillsammansmedBusinessRegionGöteborgkundeallaGR-kommunernaerbjudade lokalahandlarnaen
utbildningför att bli en bättrespelarepå dendigitalaarenan.
Kommunenhadevägledningför, och mötenmed,näringslivetunderhelaåret.
FemNyhetsbrevskickades
ut under2020medaktuellinformationriktad mot företagen.
KungälvskommunsLinkedIn- konto användes
ocksåför att spridainformation.Har i dagsläget
ca 3 500
följare.
Upphandlingsenheten,
somfick högrebetygär sammanvägda
snittetblandkommunernai Göteborgsregionerna
i
Insikt utifrån bådebemötandeoch underlag,hadeunderhöstenplaneratför att ha upphandlingskol
or för
företagare.Dessaställdesin på grundav covid-19.Dock har enhetenkunnathållaett antalöppnahusdär
näringslivethar kunnatträffa upphandlareoch ställafrågor.
Kommunikationsstrategen
har fått i uppdragfrån förvaltningsledningen
att seöver dennuvarandehemsidanoch
kommunensgrafiskaprofil. Likasåmallarför styrdokumentoch skrivelserför att semöjligheteratt
tillgänglighetsanpassa
dessa.

9.11 Förbättra offentliggörandet kring upphandling – före och efter.
Beskrivning
Förstärkakommunikationenefter en upphandlingoch underlättaför företagatt förutsekommunala
inköp/inköpsbeteenden.
Arbetamer medRFI:er
Genomförande:Omvärldsbevakning/hemsidan
En revideradupphandlingspolicy
är underframtagande
efteren politisk beredningsskrivelse.
I dennaföreslåsinföras
krav somsvararmot aktuelltuppdrag.

Kommentar
Tertial 3 2020
En revideradupphandlingspolicy
( KS2019/1239)medkrav somär i linje meduppdragethar framtagitsoch beslutatsi
KS. Förvaltningenhar tillsammansmedkoncernbolagen
arbetatfram en inköpsplansompubliceraspå hemsidan.
Planenuppdateras
kontinuerligt.Leverantörersomblir diskvalificerade
kontaktasav upphandlaren
om det inte är
obehövligt.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Avslutad
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9.12 Utred Rättviksmodellen i kommunens tillsynsverksamhet
Beskrivning
Kommunstyrelsen
har gett i uppdragatt utredaRättviksmodellen
i kommunenstillsynsverksamhet.
Rättviksmodellen
innebäri korthetatt kommunaltillsynfakturerasi efterhand.Företagenbetalarpå så
sättbaraför de tillsynstimmarsomfaktiskthar utförts.I nulägethar Kungälvskommuniställetårliga
avgifterför til lsynensomfakturerasi börjanav året.Företagenfår dentillsynsomde betalarför.
Kopplastill uppdrag47.
Genomförande:Utred modell/bjud in företrädare
BeslutMOBN 2020-02-27:Följandesynpunkterredovisastill kommunstyrelsen
tillsammansmedtjänsteskrivelsen:
Nuvarandesystemmedårligaavgifterär att föredraur effektivitets- och kostnadssynpunkt
sålängeföretagenfår tillsyni
denomfattningsomde har betaltför. FördelarnamedRättviksmodellen
övervägerinte nackdelarna.

Kommentar
Tertial 1 2020
BeslutMOBN 2020-02-27:Följandesynpunkterredovisastill kommunstyrelsen
tillsammansmedtjänsteskrivelsen:
Nuvarandesystemmedårligaavgifterär att föredraur effektivitets- och kostnadssynpunkt
sålängeföretagenfår tillsyni
denomfattningsom de har betaltför. FördelarnamedRättviksmodellen
övervägerinte nackdelarna

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2020-12-31

Avslutad

9.13 Gör kommunens värderingar kända för alla anställda
Genomförande:Reviderakommunens befintliga värderingar
Ta fram gemensamma
värderingar
Värderingarna
ändrademengenomförande
av att görade kändakvarstår

Kommentar
Tertial 3 2020
Styrdokumentet
värderingari Kungälvskommunär revideradeoch beslutadeav kommunfullmäktige
i november2019.
I pågåendearbetemeddentillitsbaserade
styrningensamtutbildningenchefbasoch Suntarbetsliv ingåratt arbetamed
värderingarna,
vilket innebäratt det är ett löpandeuppdragi förvaltningen.

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

9.14 Tillse att hela organisationenbidrar till att öka allmänhetensförtroende
Genomförande:Kompetensutvecklingför uppdraget: Hela organisationenbidrar till att öka
allmänhetensförtroende
Utvecklakommunensservice,myndighetsutövning
samtledningoch styrning.

Kommentar
Tertial 3 2020

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31

ProjektModell för verksamhetsstyrning
och tillitsbaserad
styrningmedtillhörandeWSpågår.Utbildning/workshopsär
planeradeatt genomförasunderhela2020.Suntarbetsliv,chefbasoch övrigasektorersplaneradekompetensutveckling
inom sakområdena
pågår.Förvaltningsledningen
tillsammansmedfackligaorganisationer
har tagitfram modellför
Pågående
löneprocessen.
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Genomförande:Värdegrundsarbetesamt synliggöra kommunens administrativa rutiner.
Värdegrundsarbete
samtsynliggörakommunensadministrativarutiner.En administrativhandboksomgör det enklare
för nyaoch befintligamedarbetare/chefer
är underframtagande
och beräknaskunnaantasav kommunstyrelsen
under
hösten2019.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31

Kommentar
Tertial 3 2020
Styrdokumenten
Värderingari Kungälvskommun(KS2019/1331,2019-11-07 KF § 269/2019),Arbetsgivarpolicy
(KS2019/1329,2019-11-07 KF § 268/2019)är besluta
de av kommunfullmäktige
och Handbokför administration
(KS2020/0942
-4, 2020-06-18 KS § 208/2020)

Avslutad

9.15 Tillse att chefer utbildas och hålls uppdateradei arbetsmiljöarbetet
Genomförande:Pågåendearbete
Alla cheferskatillsammansmedskyddsombud
genomgåSKR:sarbetsmiljöutbildning
- Suntarbetsliv

Kommentar
Tertial 3 2020
Arbetsmiljöutbildningen
för cheferoch skyddsombud,
SuntArbetsliv,återupptogs,
eftervårensuppehåll, utifrån
folkhälsomyndighetens
rekommendationer
i digitaltformat underhösten.Pådettavis har en störregruppkunnatnås.
Slutdatumom 30 juni 2021beräknaskunnauppnås.

Ansvarig
Annika
Renström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-06-30
Pågående

9.16 Tillse att alla chefer ökar sin ekonomiska kompetens
Genomförande:Årligt återkommandeutbildning. Kartläggning av behov hos chefer planeras.
Vi fortsätteroch fördjuparvårt arbete.Förvaltningengenomföridagcentralautbildningarinom ramenför kommunens
chefsutbildning.
Varjechef träffar också"sin" sektorekonomför genomgång
av sektorns/verksamhetens/enhetens
förutsättningar.Varjeekonomträffar löpande"sina"cheferi sambandmeduppföljningaroch i budgetarbete.
En
kartläggningkommeratt görasf ör att fångaupp chefernasbehov

Kommentar
Tertial 3 2020
Utbildninggenomförsenligtplan.Covid-19 har påverkatmöjligheternaatt mötasi störregrupper.Utbildningari mindre
grupperoch digitalthar genomförts.Uppdragetöverförstill linjen och är en del av ekonomi- och kvalitetsenhetens
löpandearbete.

Ansvarig
Pia
Jakobsson
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

9.17 Skapatydliga riktlinjer för kommunens ekonomistyrning
Genomförande:Samlatill ett gemensamtdokument och informera.
Våren2018fattadekommunfullmäktige
beslutom Riktlinjerför ledningoch styrningi Kungälvskommun.Dokumentet Ansvarig
kanutvecklasoch kompletterasför ökadtydlighet.
Pia
Jakobsson
Startdatum
Kommentar
2019-05-01
Tertial 2 2020
Slutdatum
2020-12-31
Omhändertagen
i förvaltningensverksamhetsplan.
Förtydligatoch dokumenteratfleraekonomiprocesser.
Avslutad
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9.18 Utred möjligheten att bilda kommunkoncern.
Beskrivning
(Kopplas46)
Genomförande:En utredning kommer att genomförasav extern utredare
Påbörjat,hadeförstamötei maj 2019,kommeratt ha uppstartsmöte
medexternjurist stödtill hösten

Kommentar
Tertial 3 2020
Förvaltningenåterredovisade
uppdragettill kommunfullmäktige
i november(Dnr KS2020/1673).
Kommunfullmäktigebeslutadeatt bilda en koncern.

Ansvarig
PiaJakobsson,
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2020-12-31
Avslutad

9.19 Utveckla koncernsamarbeteti samhällsutvecklingen
Beskrivning
(Kopplastill 60)
Genomförande:Utökat samarbeteinom koncernen
Tillsättaen utredningtillsammansmedbolagenoch Kungälvsbostäder.

Kommentar
Tertial 3 2020
Dialogforumoch mötesplatser
finns nu inom koncerneninom olika nivåer.Mötesfrekvensen
har påverkatspå grund
av covid.Arbetetmedatt uvecklakoncernenkommeratt ytterligareutvecklasamarbetet

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2021-12-31
Avslutad

9.20 Utveckla dialogen och det fysiska mötet mellan kommunala företrädareoch
allmänhet.
Genomförande:Omvärldsbevakning
Dialogenoch det fysiskamötet kan göraspå olika sätt.
( Kommunfullmäktigeantog2016-08-29 styrdokumentet
Medborgardialog,
principer,gällertom 2019-12-31.
Förvaltningsledningen
antog2016-04-21).

Kommentar
Tertial 3 2020

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2020-08-01
Slutdatum
2021-12-31

En rutin där allmänheten
kankontaktaenskildapolitikerhar arbetatsfram medhjälpav KF:s presidium.
Avslutad
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Kungälv och Agenda 2030

Kartläggning av Agenda 2030 i förhållande till Kungälvs
kommuns övergripande styrning

2(40)

Inledning

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Den består av 17 globala mål och 169 tillhörande delmål som syftar till att utrota
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Agenda 2030 har en bred ansats, att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling. Alla 17 målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
De lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och lokalt agerande får globala
konsekvenser. Kungälvs kommun har ett ansvar för utvecklingen på lokal nivå för att skapa en god
livsmiljö för nuvarande och framtida invånare och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att
nå målen på regional, nationell och global nivå. Alla aktörer i samhället kan anpassa och tolka
styrningen av Agenda 2030 efter de förutsättningarna och möjligheter de har att påverka. Flera av
kommunens grunduppdrag, exempelvis vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller
indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.
Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av verksamhetsutvecklare och representanter
för olika sektorer i kommunen.
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Syfte

Syftet med rapporten är att tydliggöra relationen mellan målen i Agenda 2030 och Kungälvs kommuns
övergripande styrning och pågående arbete. Rapporten kartlägger vad målen och delmålen betyder i
en lokal kontext i Kungälv och vad Kungälvs kommun kan utveckla för att i en högre grad bidra till
att nå målen.

Rapportens innehåll

I rapporten finns en sammanställning över alla nyckeltal från nyckeltalssamlingen Agenda 2030 från
Kolada som redovisar Kungälvs resultat 4 år bakåt. Det finns en matris över Kommunstyrelsens
resultatmål, målen i Agenda 2030 och kopplingen mellan dem. Sedan kommer en sammanställning
över de 17 målen och de utvalda delmålen, en analys av vad de innebär för Kungälv samt en överblick
över politisk styrning i form av mål och styrdokument som har koppling till målet i Agenda 2030.

Nyckeltal

På uppdrag av regeringen har Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tagit fram ett antal
nyckeltal som stöd till arbetet i kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen
Kolada, där RKA publicerar nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter. I nyckeltalssamlingen för Agenda 2030 har man utgått från befintlig statistik för att inte öka bördan av
statistikinsamling. Utgångspunkten är att nyckeltal är påverkansbara från lokalt perspektiv eller är
viktiga att ha kännedom om och ta hänsyn till. Två av de globala målen, mål 14 och 17, saknar
nyckeltal på kommunal nivå.
RKA använder sig i Kolada av färger för att visa hur en kommun ligger till i förhållande till övriga på
ett nyckeltal. De använder sig då av en rak ranking – kommunerna sorteras från högsta till lägsta och
färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna.
Bästa 25%
Mittersta 50 %
Sämsta 25%

I den här rapporten finns för varje mål ett utvalt nyckeltal som visar utvecklingen över tid i ett
diagram.

Metod och avgränsningar

Rapporten har tagits fram i en arbetsgrupp med kvalitetsutvecklare och representanter från olika
sektorer. Av de 169 delmålen har gruppen gjort ett urval av de mål som anses relevanta och kan tolkas
ur ett lokalt perspektiv.
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RKA:s nyckeltal för Agenda 2030

Värden för Kungälv, i förhållande till andra kommuner.
Mål 1 Ingen fattigdom
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
Mål 2 Ingen hunger
Invånare med fetma, andel (%)
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Medellivslängd kvinnor, år
Medellivslängd män, år
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteende-störningar, andel (%)
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv
Mål 4 God utbildning för alla
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun,
andel (%)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
Mål 5 Jämställdhet
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Vattentäkter med vattenskydds-område, andel (%)
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
Mål 7 Hållbar energi för alla
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Demografisk försörjningskvot
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
Hushållsavfall som samlats in för material-återvinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Utsläpp till luft av växthus-gaser totalt, ton CO2-ekv/inv.
Miljöbilar i kommun-organisationen, andel (%)
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv
Mål 14 Hav och marina resurser (Nyckeltal saknas på kommunnivå)
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Skyddad natur totalt, andel (%)
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap (Nyckeltal saknas på kommunnivå)

2016

2017

2018

2019

3,5
0,7

4,0
0,5

4,0
0,6

0,6

12
36

38

14
39

39

85,3
81,6
56,7
3 086
287,8

85,3
81,3
57,5
2 948
290,3

85,2
81,2
54,2
2 738
279,5

85,1
81,2

78
91,9
78,8
71,5
79,5

78
89,2

81
86,9

74,4
80,1

78
90,8
84,3
73,7
81,7

40,5

41,0

41,5

42,2

60
30,7
38,0
75,9

63
31,2
38,3
75,7

65
30,9
36,8
76,4

67
32,0
37,3

100,0

75,0

100,0

224,9
99,9
23

100,0

105
99,9
21

339
1,2
5,7
86,6

356
1,4
5,3
86,6

76,8
63
70,7

78,5
68
70,7

80,4
70
72,5

24
59,1

55,6

26
55,0

0,81
11,5
13,4
1,40

0,81
12,4
12,5
1,32

0,81
12,9
12,1
1,22

495
35
18

496
39
21

470
33
27

3,03
33,3
21,5
793,4

2,95
44,6
18,5
803,7

2,80
43,3
16,7
821,1

16,6

16,6

18,0

18,1

76,4
24
591

76,4

74,7
26
499

74,7

77,5

0,0
100,0

23

576

1,5

1,5

86,7
81,4
71

0,80

40,7
790,1

701
3,6

5(40)

De sjutton målen i Agenda 2030
MÅL 1: Ingen fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
Mål 2: Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart
jordbruk.
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
Mål 4: God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för
alla
Mål 5: Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom eller mellan länder
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
MÅL 13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Mål 14: Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för hållbar utveckling
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar,
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk
mångfald.
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa
för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Kommunstyrelsens resultatmål
Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i
jämförelse med landets bästa kommuner
Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
Alla barn i förskoleklass* är efter avslutad förskoleklass väl förberedda
att börja grundskolan
Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta
arbetslöshet
Full behovstäckning inom äldreomsorgen
Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation
deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Förbättrat näringslivsklimat
Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
Minskade utsläpp i luft och vattendrag
Ökad kollektiv jobbpendling
Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod
100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning
eller arbete
Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot
individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

MÅL 1: Ingen fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
Vad betyder det globala målet och delmålen för Kungälv?

Fattigdomen i Sverige och Kungälv synliggörs i de stora ekonomiska
klyftor som finns i samhället. De som står längst ned på stegen är de
personer och hushåll som lever på försörjningsstöd. Det finns ingen
enhetlig definition av fattigdom i Sverige och vi har valt att utgå från
hushåll som får utbetalt försörjningsstöd som en form av fattigdom.
Kungälvs kommun har lägre andel personer med långvarigt
försörjningsstöd än riket. Kartläggningar visar att en andel av utbetalt
försörjningsstöd är koncentrerat till specifika områden i Kungälvs
kommun.

Delmål relevanta för
Kungälv
1.2 Till 2030 minst halvera
den andel män, kvinnor och
barn i alla åldrar som lever i
någon form av fattigdom
enligt nationella
definitioner.

Frågan om fattigdom adresseras i program Social hållbarhet där Kungälv
arbetar aktivt med innanförskap genom bland annat , tidiga insatser för
unga, utbildning och sysselsättning.
Genom samhällskontraktet samverkar många olika aktörer, såsom polis,
arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningslivs, kyrkor och ideella
organisationer för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Vad kan Kungälv utveckla?

Målsättningen i delmålet är att halvera fattigdomen och i program Social
hållbarhet är målsättningen att hålla oss på den redan låga nivå av
utbetalda försörjningsstöd. Ska Kungälvs kommun halvera antalet
hushåll som får försörjningsstödet från 270 till 135 är bedömningen att
det krävs sociala innovationer.
Genom att erbjuda en bra utbildning för såväl unga som vuxna kan vi
skapa förutsättningar för att fler kan komma in på arbetsmarknaden. Att
arbeta vidare med och utveckla Samhällskontraktet är faktor för
framgång för att ytterligare stärka ett socialt hållbart samhälle.

Framtidsfrågor
•
•

Hur kan Kungälvs kommun utveckla samverkan i den egna organisationen som leder till
minskat försörjningsstöd och ökad egenförsörjning?
Hur kan Kungälvs kommun bidra till att utveckla samverkan i samhället som leder till minskat
försörjningsstöd och ökad egenförsörjning?
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•
•

KS: Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
KS: Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod
KS: 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete
KS: Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•

Program social hållbarhet
Social översiktsplan
Funktionshinderplanen
Riktlinje ekonomiskt bistånd

Regional Styrning
•

VGR Regional utvecklingsstrategi

Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

3,5

4,0

4,0

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%) av befolkningen

0,7

0,5

0,6

+

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av
befolkningen

2019
0,6
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Mål 2: Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.
Vad betyder det globala målet och delmålen för Kungälv?

Inom vård och skola har kommunen ansvaret att erbjuda näringsrik
mat. Hunger och undernäring är inte fokus för målet i en svensk
kontext, fokus bör istället ligga på att säkerställa tillgång till näringsrik
och hälsosam mat. Det kan i sin tur förebygga hälsoproblem som
exempelvis övervikt. Skolan har i uppdrag att öka kunskapen om
hälsofrämjande mat.
I Kungälvs översiktsplan framgår att det finns fokus på att bevara
jordbruksmark vid exploatering av kommunens mark.
Jordbruksmarken är en viktig resurs för att ha en livsmedelstrygghet i
kommunen och i landet.
Avfallsplanen hanterar hushållning av resurser genom minskat
matsvinn. Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel.

Vad kan Kungälv utveckla?

Kost och övervikt är en strategisk framtidsfråga för folkhälsan i
Kungälvs kommun. Det finns specifika grupper i kommunen som
behöver stöd från samhällets olika institutioner för att deras behov av
näringsrik och hälsosam mat tillgodoses. Kommunen har dels egen
måltidsproduktion och kan även påverka genom hälsofrämjande
insatser.
Kungälv har en jämförelsevis hög andel bevarad ekologisk
jordbruksmark sett till nationella mått. Ur ett ekologiskt perspektiv är
det fortsatt prioriterat att vidmakthålla detta.

Delmål relevanta för
Kungälv
2.1 Senast 2030 avskaffa
hunger och garantera alla
människor, i synnerhet de
fattiga och människor i utsatta
situationer, inklusive små
barn, tillgång till tillräckligt
med säker och näringsrik mat
året om.
2.4 Senast 2030 uppnå
hållbara system för
livsmedelsproduktion samt
införa motståndskraftiga
jordbruksmetoder som ökar
produktiviteten och
produktionen, som bidrar till
att upprätthålla ekosystemen,
som stärker förmågan till
anpassning till
klimatförändringar, extrema
väderförhållanden, torka,
översvämning och andra
katastrofer och som successivt
förbättrar mark- och
jordkvaliteten.

Framtidsfrågor
•
•

Hur kan kommunen balansera nybyggnation med andel bevarad jordbruksmark i framtiden?
Hur kan Kungälvs kommun i ett befolkningsperspektiv minska andel överviktiga invånare?
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•

KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
KS: Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•
•

Översiktsplan
Social översiktsplan, plan kring ökat innanförskap
Kostpolicy
Avfallsplan
VA-plan

Regional Styrning
•

Västra Götalands regionala miljömål

Nyckeltal Kolada
2016
Invånare med fetma, andel (%)

12

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

36

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

2017

2018

2019

14
38

39

39
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Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla
åldrar
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Faktorer som kan kopplas till målet och är relevanta i en lokal kontext
är psykisk hälsa, livsstilsrelaterade faktorer samt hälsoproblem kopplade
till närmiljön, såsom buller och luftföroreningar.
Folkhälsan i Kungälvs kommun är god både i regional och nationell
jämförelse. Lokala kartläggningar visar dock likt övrig nationell och
regional statistik på skillnader mellan socioekonomiska grupper samt
mellan män och kvinnor. Likt övriga Sverige är psykisk ohälsa samt
droger och alkohol en fortsatt folkhälsoutmaning i Kungälvs kommun.
Tidigt samordnande insatser för barn och unga är prioriterade
områden. Skola och föreningsliv är centrala aktörer för att påverka
livsstilsrelaterade faktorer såsom matvanor, stillasittande, rökning,
alkohol och droganvändning.

Vad kan Kungälv utveckla?

Är det generella insatser eller fokus mot riktade målgrupper som ger
bäst effekt? En utvecklad och förbättrad uppföljning av förebyggande
insatser innebär bättre möjligheter att välja rätt insats och nå önskat
resultat.
Kungälvs kommun kan i planprocessen påverka genom att planera
bostäder till områden och lägen som främjar kommuninvånares hälsa
utifrån bland annat buller och luftkvalité.

Framtidsfrågor
•
•

Hur ska Kungälvs kommun agera utifrån den ojämlika hälsan?
Hur möter vi som kommun den ökande trenden av psykisk
ohälsa hos barn och ungdomar?

Delmål relevanta för
Kungälv
3.4 Till 2030 genom
förebyggande insatser och
behandling minska det
antal människor som dör i
förtid av icke smittsamma
sjukdomar med en tredjedel
samt främja psykisk hälsa
och välbefinnande.
3.5 Stärka insatserna för att
förebygga och behandla
drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och
skadligt alkoholbruk.
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Styrning i Kungälvs kommun
•

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

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•

Social översiktsplan
Funktionshinderplan
Äldreplan

Regional Styrning
•
•
•
•

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionens budget
Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
SIMBAS genomförandeplan

Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

2019

Medellivslängd kvinnor, år

85,3

85,3

85,2

85,1

Medellivslängd män, år

81,6

81,3

81,2

81,2

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar, andel (%)

56,7

57,5

54,2

3 086

2 948

2 738

287,8

290,3

279,5

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar,
andel (%)
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Mål 4: God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet
och främja livslångt lärande för alla
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete
beskriver huvudmannens ansvar för den utbildning som
bedrivs. Där framgår att det är likvärdighet och kvalitet som är
huvudmannens väsentliga fokus. Agenda 2030-målet
överlappar redan existerande formuleringar i skollagen och i
Kungälvs kommun finns ett flertal mål som pekar i samma
riktning som flera av delmålen.

Vad kan Kungälv utveckla?

Utmaningarna som är formulerade i de globala målen,
lagstiftningen och de lokala målen som rör likvärdig
utbildning och livslångt lärande innebär ett ständigt pågående
arbete som måste anpassas till rådande situation och
förutsättningar. Skolans kvalitetsarbete och utveckling av
resursfördelningsmodell är ett pågående arbete i Kungälvs
skolor.

Framtidsfrågor
•
•
•

Vilka krav ställs på dagens ungdom i framtiden?
Vad är det samhället ska ge den uppväxande
generationen?
Hur bedrivs utbildning för framtiden?

Delmål relevanta för Kungälv
4.1 Senast 2030 säkerställa att alla fickor
och pojkar fullbordar avgiftsfri och
likvärdig grundskole- och
gymnasieutbildning av god kvalitet som
leder till relevanta och ändamålsenliga
kunskaper.
4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal
ungdomar och vuxna som har relevanta
färdigheter, däribland tekniska
färdigheter och yrkeskunnande, för
sysselsättning, anständigt arbete och
entreprenörskap.
4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna
mellan könen inom utbildningsområdet
och säkerställa lika tillgång till
utbildning och yrkes-utbildning på alla
nivåer för utsatta personer, inklusive
personer med funktionsnedsättning,
ursprungsfolk och barn som lever
under utsatta förhållanden.
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla
studerande får de kunskaper och
färdigheter som behövs för att främja
en hållbar utveckling, bland annat
genom utbildning för hållbar utveckling
och hållbara livsstilar, mänskliga
rättigheter, jämställdhet, främjande av
en kultur av fred, icke-våld och globalt
medborgarskap samt värdesättande av
kulturell mångfald och kulturens bidrag
till hållbar utveckling.
4.A Bygga och förbättra
utbildningsmiljöer som är anpassade för
barn och personer med
funktionsnedsättning, samt tar hänsyn
till jämställdhetsaspekter och därmed
erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande
och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•
•

KF: Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
KS: Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
KS: Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
KS: Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•

Social översiktsplan
Funktionshinderplan
Systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet.

Regional/nationell Styrning
•

Skollagen

Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

2019

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)

78

78

78

81

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar,
andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun,
andel (%)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

91,9

89,2

90,8

86,9

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)

78,8

84,3

71,5

74,4

73,7

79,5

80,1

81,7

40,5

41,0

41,5

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

77,5

42,2
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Mål 5: Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska
kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön
begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
I VGR:s Regionala utvecklingsstrategi konstateras det att jämställdhet
är en avgörande framtidsfråga som behöver ha fortsatt hög prioritet.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en strategi för
jämställdhet för hela länet. Ett jämställdhetsperspektiv ska vara
självklart i alla verksamheter för att kunna erbjuda en jämställd service
för alla som bor, arbetar och vistas i länet.
Kungälv har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor. Under
senare år är fokus riktat mot jämlikhet. Jämställda löner och våld i nära
relationer är områden där uppföljning och arbete pågår. Ett gemensamt
utvecklingsarbete om hedersrelaterat våld och förtryck i samverkan
mellan socialtjänst, skola och polis har påbörjats under hösten 2020.

Delmål relevanta för
Kungälv
5.1 Avskaffa alla former av
diskriminering av alla
kvinnor och flickor överallt
5.2 Avskaffa alla former av
våld mot alla kvinnor och
flickor i det offentliga och
privata rummet, inklusive
människohandel, sexuellt
utnyttjande och andra typer
av exploatering

Trots mångårigt arbete minskar klyftan mellan kvinnors och mäns
medianlön långsamt. Avståndet i Kungälv är större än snittet i riket.
Ökad arbetslöshet skapar ojämna livsvillkor.
Arbete mot våld i nära relationer ger positiva effekter för enskilda
personer men förändring sker långsamt och samhällsutveckling går i
vissa delar åt motsatt håll. Covid-pandemin har ökat risken för våld och
trakasserier i nära relationer till följd av isoleringen.

Vad kan Kungälv utveckla?

Kungälvs kommun har ett pågående arbete kring jämlikhet, våld och förtryck som bidrar till att uppnå
målen. Utmaningen är att nå ut med insatser som ger effekt till de som behöver det mest.
I kommunens nuvarande verksamhetsplan är inte jämställdhet en politiskt prioriterad fråga.

Framtidsfrågor
•
•

Är pågående insatser tillräckliga utifrån rådande situation eller behövs ytterligare aktiviteter
identifieras för att nå reell förändring av flickors och kvinnors diskriminering och utsatthet?
Innebär fokus på jämlikhet att frågan om flickor och kvinnors jämställdhet prioriteras ned?
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Styrning i Kungälvs kommun

Inga övergripande politiska mål om jämställdhet

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•
•

Program Social hållbarhet
Plan, Trygg i Kungälv
Anvisning, Våld i nära relationer
Plan för att motverka kränkande behandling (upprättas på varje skolenhet och revideras
årligen)
Rutin, Aktiva åtgärder - Diskrimineringslagen - Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Regional Styrning
•
•
•

Jämställt Västra Götaland
VGR Regional utvecklingsstrategi
SIMBA – Mål fokusområde 4: Våld i när relationer

Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

2019

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)

60

63

65

67

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal
dagar (%)
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män,
andel av antal dagar (%)
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns
mediannettoinkomst, andel (%)

30,7

31,2

30,9

32,0

38,0

38,3

36,8

37,3

75,9

75,7

76,4

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
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Mål 6: Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet
för alla
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Långsiktig och hållbar vattenförsörjning är en strategisk framtidsfråga.
Kommunen växer befolkningsmässigt vilket innebär ett ökat tryck på
dricksvattenförsörjningen i stort. Men ett förändrat klimat kommer
även sätta större krav på vattenförsörjning och dagvattenhantering.
Som kustnära kommun kan exempelvis en ökad översvämningsrisk
innebära särskilda utmaningar för Kungälv. Det nya vattenverket är ett
exempel på en viktig satsning som möter flera mål inom hälsa, sanitet
och miljö. Kommunens löpande tillsynsarbetet av avlopp och utsläpp
är i linje med ambitioner inom delmål 6.3.

Vad kan Kungälv utveckla?

Rent vatten och sanitet är en ständig utvecklingsfråga. Utbyggnad och
underhållning av kommunalt vatten och avlopp pågår och är fortsatt
viktig för att säkra tillgången till rent vatten för alla invånare och att
minska utsläppen.

Framtidsfrågor
•

•
•

Hur kan kommunen säkerställa en trygg vattenförsörjning för
alla i framtiden i relation till grundvattennivåer och ett växande
befolkning?
Hur kan kommunen planera och prioritera för en
motståndskraftig vattenförsörjning?
Hur prioriterar kommunen framtida VA-investeringar för att
möjliggöra en ekonomiskt överkomlig vattenförsörjning för
kommunens invånare?

Delmål relevanta för
Kungälv
6.1 Senast 2030 uppnå
allmän och rättvis tillgång
till säkert och ekonomiskt
överkomligt dricksvatten för
alla.
6.3 Till 2030 förbättra
vattenkvaliteten genom att
minska föroreningar,
stoppa dumpning och
minimera utsläpp av farliga
kemikalier och material,
halvera andelen obehandlat
avloppsvatten och
väsentligt öka
återvinningen och en säker
återanvändning globalt.
6.4 Till 2030 väsentligt
effektivisera
vattenanvändningen inom
alla sektorer samt
säkerställa hållbara uttag
och en hållbar försörjning
med sötvatten för att
angripa vattenbristen och
väsentligt minska det antal
människor som lider av
vattenbrist.
6.6 Senast 2020 skydda och
återställa de
vattenrelaterade
ekosystemen, däribland
berg, skogar, våtmarker,
floder, akviferer och sjöar.
6.B Stödja och stärka
lokalsamhällenas
deltagande i arbetet med att
förbättra vatten- och
sanitetshanteringen.
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Styrning i Kungälvs kommun
•

KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•
•

VA-plan, 6 separata planer ingår i VA-planen (Vattenförsörjningsplan och utbyggnadsplanen
2016–2023)
Tillsynsplan för avlopp
Dagvattenplan
Avfallsplan
Grönplan

Regional Styrning

Regionala miljömål för Västra Götaland

Nyckeltal Kolada
2016
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

2017

2018

2019

100,0

75,0

100,0

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)

0,0

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ
status, andel (%)

100,0

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
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Mål 7: Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Kungälvs kommun har skrivit under Västra Götalands
avsiktsförklaring ”Klimat 2030”, där kommuner och regionen åtagit
sig att reducera utsläpp av växthusgaser och arbeta för en
fossiloberoende västsvensk ekonomi 2030.

Vad kan Kungälv utveckla?

Bedömningen är att det finns utvecklingspotential när det gäller
energifrågor som berör upphandling, uppvärmning av kommunens
lokaler och energieffektivitet. Det händer mycket inom
energiområdet på operativ och strategisk nivå. Det finns möjlighet
att dra lärdom från kommuner som arbetar med energifrågorna på en
strategisk nivå inom ramen för Västra Götalands avsiktsförklaring
”Klimat 2030”.

Framtidsfrågor
•
•
•

Hur kan kommunen stötta den egna egen organisation och
sina invånare att leva energieffektivt för både ekonomiska
och miljömässiga vinster?
Behöver kommunen vidta åtgärder för att trygga
energitillgången på lokal nivå?
Hur kan perspektivet på energifrågan utvidgas till att omfatta
flera verksamheter inom kommunorganisationen?

Delmål relevanta för
Kungälv
7.1 Senast 2030 säkerställa
allmän tillgång till
ekonomiskt överkomliga,
tillförlitliga och moderna
energitjänster.
7.2 Till 2030 väsentligen öka
andelen förnybar energi i den
globala energimixen.

20(40)

Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•

KF: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•

Energiplan
Trafikplan
Avfallsplan
Kungälvsbostäders handlingsplan för miljöanpassat byggande

Regional Styrning
•

Regionala miljömål för Västra Götaland

Nyckeltal Kolada
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI),
minuter/kund
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på
värmeverk inom det geografiska området, andel (%)
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska
området, MWh/inv

2016

2017

2018

224,9

100,0

105

99,9
23

2019

99,9
23

21

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska
området, andel (%)
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Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Kungälvs kommun har en lägre andel arbetslösa 18 – 64 år än både
riket och likande socioekonomiska kommuner. Vid jämförelse har även
Kungälvs kommun en hög andel nyanlända som efter etableringen (två
år) börjat arbeta eller studera. Genomströmning vid SFI står sig väl vid
jämförelse med grannkommuner. Likt övriga kommuner har Kungälvs
kommun en avsevärt högre andel arbetslöshet bland utrikesfödda.
Covid-pandemin har och kommer leda till förändringar på
arbetsmarknaden.
VGR Regional utvecklingsstrategi ger en gemensam utgångspunkt och
samordning för tillväxt i regionen. Styrdokument för social hållbarhet,
näringslivsutveckling och yrkesvägledning vägleder aktörer i
kommunen i målets riktning. Aktiviteter pågår för att uppnå de
politiska målen, många i samverkan med civilsamhälle, offentliga
aktörer och företag.

Vad kan Kungälv utveckla?

Kommunen har inte möjlighet att påverka arbetsmarknaden. Vi kan
fortsätta att erbjuda en bra utbildning för alla och fånga upp de grupper
och individer som inte hittar in på arbetsmarknaden.

Framtidsfrågor
•
•

Hur säkerställer Kungälvs kommun en fortsatt hög andel
nyanlända som lämnar etablering i arbete eller studier?
Hur kan samverkan med offentliga myndigheter, hälso-och
sjukvård, näringsliv och civilsamhälle utvecklas?

Delmål relevanta för
Kungälv
8.5 Senast 2030 uppnå full
och produktiv
sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för
alla kvinnor och män,
inklusive ungdomar och
personer med
funktionsnedsättning, samt
lika lön för likvärdigt
arbete.
8.6 Till 2030 väsentligt
minska den andel
ungdomar som varken
arbetar eller studerar.
8.9 Senast 2030 utarbeta och
genomföra politik för
hållbar turism som skapar
arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala
produkter.
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•
•

KF: Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står
längst från arbetsmarknaden
KS: Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
KS: Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod
KS: Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknads-främjande insatser

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•

Program social hållbarhet
Socialöversiktsplan
Näringslivsstrategi
Plan för studieyrkesvägledning

Regional Styrning
•

VGR Regional utvecklingsstrategi

Nyckeltal Kolada
2016

2017

Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv

339

356

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.

1,2

1,4

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel
(%)

5,7

5,3

86,6

86,6

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef.

2018

2019

1,5

1,5

86,7
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Mål 9: Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Göteborgsregionen är en tillväxtregion med en stor och ökande
arbetsmarknad och en växande befolkning. Arbetslivets omställningar
med digitalisering och automatisering drivs av omvärlden och har
påskyndats av pandemin. Kompetensförsörjning har och kommer vara
avgörande för Kungälvs kommun och regionens fortsatta förmåga att
utvecklas i en hållbar riktning. Förutsättningarna är goda för en positiv
ekonomisk utveckling men utmaningarna många avseende ekologisk
och social hållbarhet.
Kungälvs kommun samverkar på olika nivåer med region,
kommunförbund, grannkommuner, näringsliv, myndigheter och
civilsamhället för att stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande. Konkurrens mellan företag, mellan kommuner och
mellan regioner driver satsningar på väl fungerande infrastruktur,
innovation och effektivare resursanvändning.

Vad kan Kungälv utveckla?

Samverkan med andra kräver vilja, engagemang och ledarskap för att
lyckas.

Framtidsfrågor
•

•

•

Delmål relevanta för
Kungälv
9.1 Bygga ut tillförlitlig,
hållbar och
motståndskraftig
infrastruktur av hög
kvalitet, inklusive regional
och gränsöverskridande
infrastruktur, för att stödja
ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande,
med fokus på ekonomiskt
överkomlig och rättvis
tillgång för alla.
9.4 Till 2030 rusta upp
infrastrukturen och anpassa
industrin för att göra dem
hållbara, med effektivare
resursanvändning och fler
rena och miljövänliga
tekniker och
industriprocesser. Alla
länder vidtar åtgärder i
enlighet med sina
respektive förutsättningar.

Hur ska målen enligt Parisavtalet nås samtidigt som
utvecklingen och en ökande befolkning kräver fler bostäder,
utbyggd kollektivtrafik, mark för företagsetableringar,
kommunal service etc.?
Räcker det med att hitta lösningar via innovationer eller krävs
det ändrade beteendemönster som till exempel förändrade
konsumtionsmönster (exempelvis upplevelser istället för varor
och resor), andra resvanor (buss istället för bil), nya arbetsformer (digitalisering och
hemarbete)?
Hur kan människor påverkas till att förändra sina beteenden i önskad riktning? Krävs det en
pandemi? Räcker det med information och rekommendationer eller måste beslut fattas?
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•
•

KS: Förbättrat näringslivsklimat
KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
KF: Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen
KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•
•
•
•

Trafikplan
VA-policy
Vattenförsörjningsplan
VA-utbyggnadsplan
Energiplan
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Näringslivsstrategi

Regional Styrning
Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

2019

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)

76,8

78,5

80,4

81,4

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

63

68

70

71

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

70,7

70,7

72,5

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
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Mål 10: Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom eller mellan länder
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

I relation till andra länder men även regioner i Sverige och kommuner i
Västra Götaland är Sveriges och Kungälvs förutsättningar goda med
fungerande trygghetssystem och relativt låg arbetslöshet. Trots det är
klyftorna stora mellan de som har arbete och de som inte har arbete.
Utbildningsnivåer påverkar människors möjlighet till ekonomisk
utveckling.
Pandemin har skakat om vår omvärld och Kungälv på många sätt.
Arbetslivets omställningar med digitalisering, automatisering och
specialisering har påskyndats. En god arbetsmarknad är och kommer
att vara avgörande för vår kommuns fortsatta förmåga att växa och öka
innanförskapet.
Covid -19 har inneburit att arbetslöshet och försörjningsstöd ökat. Det
är för tidigt att göra en långsiktig analys kring påverkan utifrån målet
”Minskad ojämlikhet”, men risken finns att det är redan utsatta grupper
som drabbas först och mest.
Kungälvs kommun arbetar genom Program för social hållbarhet med
att stärka och stödja de som är långt från arbetsmarknaden och som
därmed riskerar att hamna i relativ fattigdom.

Vad kan Kungälv utveckla?

Social hållbarhet är ett särskilt prioriterat område för Kungälvs
kommun. Att ständigt utveckla nya metoder och aktiviteter är
nödvändigt för att nå målet.

Framtidsfrågor
•
•

Är det möjligt att minska klyftorna i samhället? Vilka
konsekvenser får det? Vad är alternativen?
Vilka ytterligare åtgärder kan Kungälvs kommun vidta för att
minska ojämlikhet på lokal nivå?

Delmål relevanta för
Kungälv
10.1 Till 2030 successivt
uppnå och upprätthålla en
inkomsttillväxt högre än det
nationella genomsnittet för
de 40 procent av
befolkningen som har lägst
inkomst.
10.2 Till 2030 möjliggöra
och verka för att alla
människor, oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning,
ras, etnicitet, ursprung,
religion eller ekonomisk
eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska
livet.
10.4 Besluta om politik,
särskilt finans-, löne- och
socialskyddspolitik, och
successivt uppnå ökad
jämlikhet.
10.7 Underlätta en ordnad,
säker, reglerad och
ansvarsfull migration och
rörlighet av personer,
inklusive genom planerad
och väl fungerande
migrationspolitik.
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•
•

KF: Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står
längst från arbetsmarknaden
KS: Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod
KS: 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete
KS: Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•

Program social hållbarhet
Funktionshinderplan
Social översiktsplan – SÖP

Regional Styrning
•
•
•

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionens budget
Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument

Nyckeltal Kolada
2016
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

24

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får
bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

59,1

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)

2017

2018
26

55,6

55,0

2019
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Mål 11: Hållbara städer och
samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Kungälvs kommun arbetar med social hållbar
samhällsplanering där utgångspunkten är att vid
nyproduktion skapa förutsättningar för ökat
innanförskap. Samtidigt ser vi vissa grupper i samhället
som får allt svårare att komma in på den ordinarie
bostadsmarknaden.
Kungälvs kommun blir allt mer bli ihopkopplat med
Göteborg och Göteborgsregionen. Agenda 2030 sätter
fokus på att frågan om hållbara städer är komplex och
innebär att hantera en mängd perspektiv samtidigt,
Perspektiv som måste hanteras tillsammans är bland
annat social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet,
medbestämmande, regional och nationell samordning.

Vad kan Kungälv utveckla?

Vi ser behov av fortsatt områdesbaserat arbete i vissa
delar av kommunen där polis, kommun, bostadsbolag,
näringsliv och civilsamhälle möts. Bedömningen är även
att Kungälvs kommun i samhällsplaneringen behöver
stimulera möjligheter till fysisk aktivitet i närområdet.
En strategiskt viktig fråga är att utveckla nya sätt att
tillgodose behovet av bostäder för alla. En risk är annars
en ökad segregering i samhället.

Framtidsfrågor
•
•

Hur skapas långsiktighet i planeringen som
tillgodoser social, miljömässig och ekonomisk
hållbarhet?
Hur skapas långsiktighet i planeringen enligt
agenda 2030 och samtidigt hanterar kortsiktiga
behov?

Delmål relevanta för Kungälv
11.1 2030 säkerställa tillgång för alla till
fullgoda, säkra och ekonomiskt
överkomliga bostäder och grundläggande
tjänster samt rusta upp slumområden.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till
säkra, ekonomiskt överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem
för alla. Förbättra trafiksäkerheten,
särskilt genom att bygga ut
kollektivtrafiken, med särskild
uppmärksamhet på behoven hos
människor i utsatta situationer, kvinnor,
barn, personer med funktionsnedsättning
samt äldre personer.
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande
och hållbar urbanisering samt förbättra
kapaciteten för deltagandebaserad,
integrerad och hållbar planering och
förvaltning av bosättningar i alla länder.
11.6 Till 2030 minska städernas negativa
miljöpåverkan per person, bland annat
genom att ägna särskild uppmärksamhet
åt luftkvalitet samt hantering av
kommunalt och annat avfall.
11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell
tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden och offentliga
platser, i synnerhet för kvinnor och barn,
äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.
11.A Främja positiva ekonomiska, sociala
och miljömässiga kopplingar mellan
stadsområden, stadsnära områden och
landsbygdsområden genom att stärka
den nationella och regionala
utvecklingsplaneringen.
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•
•

KF: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen.
KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.
KS: Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel.
KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag.

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•
•

Program social hållbarhet
Grönplan
Social översiktsplan
Trafikplan
Bostadsförsörjningsprogrammet

•
•
•
•
•

Funktionshinderplan
Avfallsplan
Äldreplan
Policy för äldres boende
Översiktsplan

Regional Styrning
•

Regionala miljömål för Västra Götaland

Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

2019

Demografisk försörjningskvot

0,81

0,81

0,81

0,80

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)

11,5

12,4

12,9

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv

13,4

12,5

12,1

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv

1,40

1,32

1,22

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
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Mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Hållbar konsumtion och produktion berör flera
verksamhetsområden i kommunorganisationen.
Göteborgsregionens avfallsplan 2021 utgör en plattform
för lokalt och delregionalt arbete och överensstämmer med
delmålen under mål 12. Redan innan den nya avfallsplanen
arbetade kommunen aktivt med avfallsfrågorna.
Kommunens måltidsservice arbetar kontinuerligt med att
minska matsvinnet och öka andelen ekologiska råvaror i
produktion och servering av måltider inom skola, vård och
omsorg.

Vad kan Kungälv utveckla?

Vi kan fortsätta att utveckla arbetet med återvinning av
avfall. Exempelvis finns det potential att utveckla arbetet
med restavfall och sträva efter att uppnå rena
avfallsfraktioner.
Ytterligare utvecklingsområde för att uppnå målet är att
arbeta med och tillämpa hållbar upphandling.
Arbete med att minska matsvinn är ett ständigt
utvecklingsarbete där nya metoder måste utvecklas.

Framtidsfrågor
•
•
•

Hur kan hela förvaltningsorganisationen,
medborgare och näringslivet bidra till
avfallsplanens genomförande?
Hur kan Kungälvs kommun utveckla
avfallshanteringen och uppnå rena
avfallsfraktioner?
Vad kan Kungälvs kommun göra för att uppfylla
delmål som berör hållbar upphandling och hållbar
turism?

Delmål relevanta för Kungälv
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar
förvaltning och ett effektivt nyttjande av
naturresurser.
12.3 Till 2030, halvera det globala
matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska
matsvinnet längs hela
livsmedelskedjan, även förlusterna efter
skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig
hantering av kemikalier och alla typer
av avfall under hela deras livscykel, i
enlighet med överenskomna
internationella ramverket, samt avsevärt
minska utsläppen av dem i luft, vatten
och mark i syfte att minimera deras
negativa konsekvenser för människors
hälsa och miljö.
12.5 Till 2030 väsentligt minska
mängden avfall genom åtgärder för att
förebygga, minska, återanvända och
återvinna avfall.
12.7 Främja hållbara offentliga
upphandlingsmetoder, i enlighet med
nationell politik och nationella
prioriteringar.
12.8 Senast 2030 säkerställa att
människor överallt har den information
och medvetenhet som behövs för en
hållbar utveckling och livsstilar i
harmoni med naturen.
12.B Utveckla och genomföra verktyg
för att övervaka hur en hållbar
utveckling påverkar en hållbar turism
som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•

KF: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
KF: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•

Avfallsplan
Upphandlings- och inköpspolicy
Kostpolicy

Regional Styrning
•
•

Avfallsplan 2030 Göteborgsregionen
Regionala miljömål för Västra Götaland

Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

495

496

470

Hushållsavfall som samlats in för material-återvinning, inkl.
biologisk behandling, andel (%)

35

39

33

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

18

21

27

2019

Hushållsavfall som samlats in för material-återvinning, inkl. biologisk behandling,
andel (%)
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MÅL 13: Bekämpa
klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Klimatfrågan är omfattande och påverkar många olika delar av den
kommunala verksamheten. Allt från trafik, byggnation, miljö, avfall och
energifrågor knyts samman i klimatfrågan. Målet handlar dels om att
bekämpa klimatförändringarna genom minskade utsläpp, dels att
anpassa samhället till de förändringar som samhället redan står inför.
Ökade skyfall, torka och ökade temperaturer är exempel på
konsekvenser vi kan drabbas av. Kungälv är en kust- och älvnära
kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer.
Klimatperspektivet finns med i förvaltningens befintliga
omställningsarbete från fossil till fossilfri energi. Kungälv har flera
styrande dokument och handlingsplaner som bidrar till målet. Ett
exempel är Klimat 2030 som är regionens satsning där Kungälvs
kommun åtagit sig att genomföra flera åtgärder samt avgett flera
klimatlöften.

Vad kan Kungälv utveckla?

Det finns en utmaning att koppla ihop de tre perspektiven på hållbar
utveckling; social, ekologisk och ekonomisk, för att skapa en långsiktigt
hållbar utveckling inom kommunen.

Framtidsfrågor:
•
•

Kan Kungälvs kommun påskynda sitt omställningsarbete från
fossil energi till förnybar energi?
Hur kan Kungälv balansera kortsiktig ekonomisk planering med
långtgående framtida klimatanpassning?

Delmål relevanta för
Kungälv
13.1 Stärka motståndskraften
mot och förmågan till
anpassning till klimatrelaterade
faror och naturkatastrofer i
alla länder.
13.3 Förbättra utbildningen,
medvetenheten och den
mänskliga och institutionella
kapaciteten vad gäller
begränsning av
klimatförändringarna,
klimatanpassning, begränsning
av klimatförändringarnas
konsekvenser samt tidig
varning.
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•

KF: Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen
KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag
KS: Ökad kollektiv jobbpendling

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•
•

Energiplan
Översiktsplan
Trafikplan
Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik
Klimatanpassningsanalys

Regional Styrning
•
•

Klimat 2030 (VGR och Länsstyrelsen)
Åtgärdsprogram inom miljömål (Länsstyrelsen)

Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

Utsläpp till luft av växthus-gaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

3,03

2,95

2,80

Miljöbilar i kommun-organisationen, andel (%)

33,3

44,6

43,3

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

21,5

18,5

16,7

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv

793,4

803,7

821,1

Utsläpp till luft av växthus-gaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

2019
40,7

790,1
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Mål 14: Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för
hållbar utveckling
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Havsmiljö är framförallt en regional, nationell och i viss utsträckning
global fråga. Resultatet av det arbetet påverkar kommunens havs- och
kustmiljö. Kungälvs kommun är ansvarig för tillsyn och att förebygga
lokala utsläpp inom kommunens geografiska område. Samarbetet med
8 fjordar är ett exempel där Kungälvs kommun medverkar i ett större
strategiskt sammanhang.
VA-verksamheten bygger ut kommunala vatten- och avloppsledningar i
Kungälv i havs för att säkra tillgången till dricksvatten och minska
utsläpp från enskilda anläggningar. Verksamheten arbetar också för att
minimera bräddning av avloppsvatten från pumpstationer vilket
innebär att orenat avloppsvatten rinner ut i hav och vattendrag.
Miljöenhetens tillsyn av enskilda avlopp och jordbruk är en viktig
verksamhet för att minska tillförsel av näringsämnen och otillåtna
ämnen till havet.
Översvämningsskydd vid framtagande av detaljplaner är en strategiskt
viktig fråga för att motverka att föroreningar sköljs ut i älven och i
havet vid skyfall.
Strandstädningen är viktig för att skydda djurlivet i hav och på land och
bidrar till en renare kust.

Delmål relevanta för
Kungälv
14.1 Till 2025 förebygga och
avsevärt minska alla slags
föroreningar i havet, i
synnerhet från landbaserad
verksamhet, inklusive
marint skräp och tillförsel
av näringsämnen.
14.2 Senast 2020 förvalta och
skydda marina och kustnära
ekosystem på ett hållbart
sätt för att undvika
betydande negativa
konsekvenser, bland annat
genom att stärka deras
motståndskraft, samt vidta
åtgärder för att återställa
dem i syfte att uppnå friska
och produktiva hav.

Vad kan Kungälv utveckla?

Samarbete i nätverk är av fortsatt vikt för att bidra till målet. Fortsatt
arbete med och utveckling av strandstädning, VA-utbyggnad,
översvämningsskydd och tillsyn.

Framtidsfrågor
•

Hur kan Kungälvs kommun bidra i det viktiga arbete som sker på lokal, regional, nationell och
internationell nivå?
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Styrning i Kungälvs kommun
•

KS Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•

Avfallsplan
Tillsynsplan för avlopp
Kustzonsplan (GRs fördjupad strukturbild för kustzonen)
Översiktsplan (med fokus på blåstrukturen)

Regional Styrning
Nyckeltal Kolada
Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-
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Mål 15: Ekosystem och biologisk
mångfald

Skydda återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Kommunen är en stor markägare och har möjlighet att påverka hur vi
skyddar vår närmiljö. Kommunen är även en växande kommun som
står infor en period med mycket nybyggnation. Fortsatt prioriterat
utifrån framtagen grönplan är att koordinera nybyggnation och
infrastruktur med ekosystemtjänster och naturvärden, exempelvis
genom att förebygga förlust av pollinerare som i sin tur bidrar till god
skörd inom jordbruk och trädgårdsodling.

Vad kan Kungälv utveckla?

Att skapa nya och bevara befintliga ekosystem är en stor utmaning i
takt med en ökad exploatering. Det är av stor vikt att utvärdera
tillväxtens ekonomiska, sociala och ekologiska för-och nackdelar på
kort och lång sikt för att kunna nå mål 15.

Framtidsfrågor
•

Hur kan Kungälvs kommun fortsatt behålla gröna värden i
samhällsutvecklingen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna?

Delmål relevanta för
Kungälv
5.1 Till 2020 bevara, återställa
och hållbart använda
ekosystem på land och i
sötvatten och deras
ekosystemtjänster, särskilt
skogar, våtmarker, berg och
torra områden, i enlighet med
de skyldigheter som anges i
internationella
överenskommelser.
15.5 Vidta omedelbara och
betydande åtgärder för att
minska förstörelsen av
naturliga livsmiljöer, hejda
förlusten av biologisk
mångfald och senast 2020
skydda och förebygga
utrotning av hotade arter.
15.9 Senast 2020 integrera
ekosystemens och den
biologiska mångfaldens
värden i nationella och lokala
planerings- och
utvecklingsprocesser,
strategier för
fattigdomsminskning samt
räkenskaper.
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•

KF: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
KF: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
KS: Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•

Grönplan

Regional Styrning
•

Regionala miljömål för Västra Götaland

Nyckeltal Kolada
Skyddad natur totalt, andel (%)

Skyddad natur totalt, andel (%)

2016

2017

2018

2019

16,6

16,6

18,0

18,1
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Mål 16: Fredliga och inkluderande
samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner
med ansvarsutkrävande på alla nivåer
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Sveriges Kommuner och Regioner samt Myndigheten för säkerhet och
beredskap jämför hur trygga och säkra Sveriges kommuner är.
Jämförelsen bygger på sammanvägning av olika indikator som
personskador, bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda
stöld- och tillgreppsbrott. Enligt denna jämförelse var Kungälvs
kommun för år 2018 bland de 15% tryggaste kommunerna i Sverige. I
SCB:s medborgarundersökning från 2018, hamnade Kungälv kring
nationella medianvärdet i frågorna som rörde upplevd otrygghet och
oro. Det finns en skillnad mellan den faktiska och upplevda tryggheten
i Kungälvs kommun.
Utifrån planen ”Trygg i Kungälv” har kommunen, polisen samt övriga
aktörer ett systematiskt trygghetsskapande- och brottsförebyggande
arbete.

Vad kan Kungälv utveckla?

Kungälvs kommun står likt övriga Sverige inför utmaningar när det
gäller minskad tillit gentemot olika offentliga institutioner, ökad
polarisering mellan grupper i samhället samt minskad delaktighet i
samhället.

Framtidsfrågor
•
•

Hur kan förvaltning och politik verka för att öka invånares tillit
och delaktighet till Kungälvs kommun?
Vad kan Kungälvs kommun göra minska våldet i samhället?

Delmål relevanta för
Kungälv
16.1 Avsevärt minska alla
former av våld och dödligt
våld överallt.
16.2 Eliminera övergrepp,
utnyttjande,
människohandel och alla
former av våld eller tortyr
mot barn.
16.4 Till 2030 avsevärt
minska de olagliga
finansiella flödena och
vapenflödena, öka
möjligheterna att återvinna
och återfå stulna tillgångar
samt bekämpa alla former
av organiserad brottslighet.
16.5 Väsentligt minska alla
former av korruption och
mutor.
16.7 Säkerställa ett lyhört,
inkluderande,
deltagandebaserat och
representativt
beslutsfattande på alla
nivåer.
16.B Verka för och
genomdriva ickediskriminerande
lagstiftning och politik för
en hållbar utveckling.
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Styrning i Kungälvs kommun
•
•
•
•
•
•

KF: Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning för de som
står längst från arbetsmarknaden
KS: Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
KS: 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan
aktivitet
KS: Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
KS: Alla barn i förskoleklass är efter avslutad förskoleklass väl förberedda att börja
grundskolan
KS: Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•
•
•
•
•

Social översiktsplan
Handlingsprogram för Kungälvs
kommuns arbete med krisberedskap
och civilt försvar
Trygg i Kungälv
Säkerhet och trygghetspolicy för
Kungälvs kommun
Barn- och ungdomspolicy
Våld i nära relationer, Anvisning
Riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap (IOP)

•
•
•
•
•
•
•

Upphandling och inköpspolicy
Föreskrift för medborgarstämmor
Mutor och jäv, policy
Plan för att motverka våldsbejakande
extremism
Intern kontroll, riktlinjer
Principer för medborgardialog, Policy
Program för nationella minoriteter och
minoritetsspråk

Nyckeltal Kolada
2016

2017

2018

2019

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval,
andel (%)

76,4

76,4

74,7

74,7

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

24

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

591

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och
statsbidrag

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv

26
576

499

701
3,6
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Mål 17: Genomförande och globalt
partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling
Vad betyder det globala målet för Kungälv?

Samverkan, partnerskap och gemensam finansiering är nödvändiga
verktyg för att använda våra begränsade resurser på bästa sätt. Det
gäller även utveckling och spridning av kunskap och för att hantera
komplexa samhällsutmaningar.
Kungälvs kommun har etablerad samverkan med närliggande
kommuner, kommunförbund, länsstyrelse, region och andra offentliga
aktörer.
Soltak AB är ett kommunalt bolag som ägs av tre kommuner med
uppgift att leverera administrativ service till sina ägare.

Delmål relevanta för
Kungälv
17.17 Uppmuntra och främja
effektiva offentliga och
offentlig-privata
partnerskap samt
partnerskap inom det civila
samhället vilka bygger på
erfarenheterna från andra
partnerskap och deras
finansieringsstrategier.

Via samhällskontrakt samverkar Kungälvs kommun med ett 90-tal
aktörer från civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvård samt polis
och andra offentliga myndigheter. Partnerskap är nödvändigt för att
möta och hantera komplexa samhällsfrågor.

Vad kan Kungälv utveckla?

Hållbar utveckling kräver gemsamma lösningar. Effektiva offentliga
och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila
samhället ger bättre förutsättningar för att hantera de komplexa
utmaningar som världen och Kungälv står inför.
Utifrån kartläggningen i detta dokument har bedömningen gjorts att
Kungälvs kommun är framträdande i arbetet som berör social
hållbarhet och lokala partnerskap. De områden där kommunen är
mindre framträdande berör främst deltagande i internationella
samarbeten och organisatorisk samordning av kommunens arbete med
frågor som berör miljöarbetet inom agenda 2030.
Arbetet med agendan ställer krav på vår förmåga att väga de tre dimensionerna (eko/ekon/soc) mot
varandra på ett tydligt och konkret sätt och införliva dem i vår verksamhet.

Framtidsfrågor
•
•

Bör Kungälvs kommun ta ytterligare initiativ och medverka i partnerskap för att möta
utmaningar som rör agenda 2030?
Är mellankommunala samarbeten som SOLTAK framtiden?
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Styrning i Kungälvs kommun
•

KS: Förbättrat näringslivsklimat

Styrande dokument i Kungälvs kommun
•
•
•

Internationell policy
Näringslivsstrategi
Program Social hållbarhet – ökat innanförskap

Regional Styrning
•

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland

Nyckeltal Kolada
Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-
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VD HAR ORDET
Det går fortsatt bra för Kungälv! Vårt strategiska läge utanför

Vi fortsätter att utveckla våra färdigheter avseende Byggherredriv-

Göteborg med närhet till havet och naturen är i världsklass! På

na detaljplaner. På det sättet avlastas kommunens tjänstemän av-

www.platsenkungalv.se kan man se vilken fantastisk plats Kungälv är.

sevärt och planerna blir till fullo finansierade av byggherrarna.

Bokab fortsätter att trumma på för att kunna erbjuda Kungälvs

Att sälja mark för industri- samt villabebyggelse är en intäkt för

företagare och privatpersoner ännu mer mark än den man genom

kommunen, som kommer invånarna till godo i form av bättre infra-

åren tagit fram.

struktur, såsom vatten och avlopp, vägar samt cykelbanor, utan att
belasta kommunkassan. Mycket viktigt, då man idag behöver öka på

Önskan om att etablera i Kungälv är fortfarande på topp. Förklaringen

intäkterna samt minska utgifterna i kommunen.

är troligen Kungälvs strategiska läge i Västra Götaland samt att det
numera finns det mesta man kan tänka sig i Kungälv. Femton minu-

Åseberget fortsätter att diskuteras och är ett fantastiskt projekt

ter till Göteborg och Europaväg 6, som ger en fantastiskt fin expo-

som Bokab tagit fram ihop med sex andra företag för att skapa en

nering av våra verksamhetsområden Kongahälla Center med alla

helt ny stadsdel i Kungälv. Vi är optimister och hoppas på att snart

nya bostäder samt där de nya etableringarna av RUSTA och JULA i

få lov att starta planeringen av området, då vi räknar med ca 6-7 år

Rollsbo också bidrar.

innan den första bostaden kan stå klar.

Bokab är fortsatt mycket aktiva med att både köpa in mer mark

Vår tomtkö fylls på hela tiden och är nu uppe i över 1000 medlem-

samt förädla den mark vi har för näringsliv och bostäder. Vi har i nu-

mar, och det är ett mycket stort tryck på oss att ta fram mer mark

läget flera nya möjliga utbyggnadsområden, fördelade på verksam-

för eget byggande. Speciellt i Dammbergen, som tidigare kallades

hetsmark och mark för bostadsändamål. Vi vill speciellt framhålla

Östra Ullstorp.

tre platser. Etta alla kategorier är Kareby nya verksamhetsområde
som är utökningen av Arntorps industriområde norrut till vägen

Läs mer om våra projekt på hemsidan www.bokab.nu eller på Linkedin!

mellan Kareby och Marstrand. Vi diskuterar förutsättningarna med

Bokab satsar stort under 2021 för Kungälvs bästa.

kommunens planchef. Även förtätningar inom Rollsbo Verksamhetsområde är på tapeten. De platser vi har i vår pipeline kan innebä-

Lars Pettersson, VD

ra uppemot 200 000 kvm och erbjuda Kungälvs kommun uppemot
500 nya arbetsplatser.
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Årsredovisning Bokab 2020

Pia-Marie Parkrud,
ekonomi & administration

Claes Hellström,
köp- och säljansvarig mark

Daniel Åhman,
mark- & exploateringsingenjör

Lars Pettersson
VD
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HÄNT UNDER 2020

Välkommen till
Trädgårdsgatan!

2020 var onekligen ett något annorlunda år med tanke
på pandemin. Detta till trots har vi varit aktiva i
lite olika sammanhang. Här följer
ett litet axplock.

Sommaren 2020 packade personalen på Bokab ihop sina saker och flyttade
några stenkast bort till Trädgårdsgatan 9 – efter 35 år på Uddevallavägen 1.
Detta för att få större, bättre och billigare lokaler i sitt eget hus.
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Kungälvs-Posten genom att lyfta fram goda kundreferenser
under temat Samverkan. Vi har även annonserat om verksamhetsmark och om vår flytt.

SA MV

ERKA

N FÖ

R FÖ
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av byggmästare Sjögren som ämnade riva huset, men efter diverse

och Båtmansgärdet och fastigheten förvärvades av Bokab 2018.

diskussioner skänktes fastigheten till KF Länken, och med bidrag från

– Alltsedan dess har vi närt tanken om att själva lägga beslag på

kom huset att flyttas ytterligare två gånger innan den kom till sin nu-

Hellström på Bokab.

varande plats. Byggnaden vilar nu alltså på sin fjärde grund och fortfa-

inte i behov av så stora lokaler, varför de nu endast huserar i delar av
fastigheten.
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Hej!
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a dig som står
nöjet att erbjud
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r fem att välja
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ation
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om tomterna under
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Där kan du också
januari.
söndag den 10
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Nytt År!
God Jul och Gott b
önskar vi på Boka
Claes Hellström

kommunen flyttades den då till Trädgårdsgatan. Av olika anledningar

det charmiga trähuset för att få bättre anpassade lokaler, säger Claes
Vid köpet disponerade KF Länken hela huset, men de var egentligen

dröm -
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Trädgårdsgatan ligger i området Gärdet alldeles bredvid Kexfabriken

Huset i fråga uppfördes redan runt förra sekelskiftet (ca 1900), vid
nuvarande Västra gatan 59, av Isak Olsson som på den tiden var en

rande finns de sju ursprungliga kakelugnarna kvar.
– Inför vår flytt genomgick huset en rejäl renovering, då lokalerna
var tämligen nergångna och i stort behov av restauration. På så sätt
har vi fått mycket ändamålsenliga och trevliga lokaler, säger Claes och
hälsar välkommen på besök när ”bättre tider” stundar.

av Kungälvs mest framgångsrika köpmän. 1959 köptes fastigheten

e

kungalv.s
claes.hellstrom@
0303-239086

INTRESSEANMÄLAN
30 Kungälv
sgatan 9, 442
ungalv.se
Bokab, Trädgård
00 E-post: bokab@k
Tel: 0303-23 80

Låt husdrömmarna
ta fart på Nordtag!

Markköp för framtida behov
Under 2020 har Bokab köpt in två fastig-

Utskick till villatomtkön

heter i Kareby och ett mindre mark-

Under året har tomter på Nordtag i Ytterby

område på Åseberget för framtida

saluförts mot intressenter i kommunens

exploatering av verksamheter och

tomtkö. Totalt handlade det om 24 tomter

bostäder i kommunen.

som nu alla är sålda.

Marknadsföring av Kungälvs kommun
Bokab har under 2020 fortsatt att marknadsföra
Kungälvs kommun med hjälp av ett så kallat platsvarumärke. Syftet är att främja bland annat
besöksnäring, inflyttning och näringsliv. Bakom
satsningen står KMN, lokala fastighetsägare,
Fastighetsägarna GFR, Kungälvsbostäder,
Bokab, Kungälv Energi och Kungälvs kommun.

Följ oss!

www.platsenkungalv.se

Du har väl inte missat
att vi finns med på
sociala medier!
På LinkedIn kan du
hitta det senaste om
och kring Bokab.

Information på hemsidan
Hemsidan är navet i vår kommunikation. Här sker kontinuerlig uppdatering
med nyheter, aktiviteter och pågående/kommande projekt med mera.

www.bokab.nu
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Kanonaden bryter
ny mark i Kungälv
– NÄR ROLLSBO VÄSTERHÖJD EXPLOATERAS
I december 2020 satte Kanonaden första skopan i backen på Rollsbo Västerhöjd för Bokabs
räkning. Drygt ett år senare ska 120 000 kvm ny verksamhetsmark stå färdig att tas i bruk.

Jesper vill bygga ett
skepp av lokaler på Kullen

I skrivande stund pågår ett intensivt arbete

andra anbudslämnare ville ha ca 30 procent

– Intresset för Rollsbo Västerhöjd från nä-

på Rollsbo Västerhöjd för att färdigställa ny

mer betalt. Vi är tacksamma att Kanonaden

ringslivets sida – både i den egna och närlig-

verksamhetsmark för hugade spekulanter.

lämnade ett pris, vilket gör att vi kan erbjuda

gande kommuner – är mycket stort och de 17

Totalt pratar vi om drygt 320 000 kvm, va-

dessa tomter till företag till rimliga priser, sä-

tomter vi pratar om i denna etapp är redan

rav Bokab är ansvariga för cirka en tredjedel.

ger Lasse Pettersson på Bokab.

slutsålda.

Den resterande delen ägs av Ytterbygg och

Uppdraget omfattar etablering av gator,

– Vi skulle tämligen enkelt kunnat sälja yt-

även på detta område pågår ett omfattande

gång- och cykelvägar, belysning, fiber, vatten

terligare områden, som är lika eller dubbelt

exploateringsabete. Färdigställandet av Yt-

och avlopp samt iordningställande av grovt

så stora som Rollsbo Västerhöjd, om bara

terbyggs del beräknas vara klart först 2023.

terrasserad och därmed säljbar verksam-

marken fanns att tillgå, förklarar Lasse.

Satta att genomföra båda entreprenaderna

hetsmark.

– En viktig fråga som politiken ihop med Bo-

är Kanonaden med huvudkontor i Nässjö och

– Vi har igång cirka 30 man och ett stort

kab och kommunen gemensamt tagit tag i då

med verksamheter runt om i södra och västra

antal anläggningsmaskiner för att kunna hål-

man vill att Kungälvs kommun ska fortsätta

Sverige och upp mot Stockholm och Uppsala

la tidsplanen och färdigställa området, säger

att växa och få många arbetstillfällen.

i norr. Bolaget är ett rent anläggningsföretag

Johan Arpenvik, arbetschef Anläggning Mitt

Just nu är Lasse och kompani på Bokab

med 350 anställda och en årlig omsättning på

och ansvarig från Kanonadens sida på Rolls-

mycket nöjda och glada att kunna välkomna

1,7 miljarder.

bo Västerhöjd.

17 nya etableringar på Rollsbo Västerhöjd

– Kanonaden vann upphandlingen med
ett pris som vi klarade inom budget, medan

Tillskottet av ny verksamhetsmark gläder

2022.

Lasse Pettersson, då trycket utifrån är hårt.

OCH SÄLJA TILL SMÅFÖRETAGARE
Solbräcke industriområde växer. Nu är det snart dags att exploatera den del som
kallas Kullen. Först ut är Kungälvsföretagaren Jesper Söderberg, som vill bygga ett
skepp av lokaler med äganderätter för små och medelstora företagare. Och om allt
går som det ska, så planeras det för inflyttning redan till sommaren 2022.
Kullen är idag en bit naturmark om ca 16 000

på marknaden för denna typ av lokaliteter.

startsignal från kommunen, dvs en fastsla-

kvm som Bokab har till försäljning och som

Inte minst på grund av att man som företaga-

gen detaljplan, och då står Jesper Söderberg i

en rad aktörer visat intresse för. En av dessa

re äger sin egen lokal, vilket bland annat gör

startgroparna med sitt projekt som han hopp-

är Jesper Söderberg, som bland annat står

det lättare att belåna verksamheten och att

as ska vara klart till sommaren 2022 i så fall.

bakom Sporthyra i Kungälv och tidigare Club

inleda någon form av ”fastighetskarriär” i sitt

Evergreen – som för övrigt ligger granne med

företagande.

Kullen.

Jesper och några andra aktörer jobbat inten-

kvm och bygga ett skepp med äganderätter

sivt under 2020 för att göra marken exploa-

för små och medelstora företag. Det vill säga

terbar.

dera, vilket skapar värdefulla arbetstillfällen
för kommunen, säger Lasse Pettersson.
Området Kullen med sitt attraktiva skyltläge längs med E6:an lär inte bli svårsålt om

mindre lokaler – från 70 till 200 kvm – för

– Vi har haft ett mycket gott samarbete

man får tro Bokab. Genom exploateringen av

produktion, lager och kontor för egen an-

med kommunens planavdelning och dess chef

Kullen utvecklas Solbräcke till ett än mer le-

passning. Totalt pratar vi om en byggnad om

Henrik Johansson för att få till en ändrad de-

vande område med många småföretag – till

ca 2 000 kvm.

taljplan, berättar Lasse Pettersson på Bokab.

nytta och gagn för Kungälvs kommun.

Enligt Jesper finns det ett uppdämt behov

6

Bokab har tillsammans med bland annat

– Min tanke är att köpa loss drygt 4 000

– Vi på Bokab säljer marken obearbetad och
ger möjlighet för Kungälvsföretag att expan-
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Daniel gillar
småskaligheten
som skapar
storverk i
slutändan

Impulsköp ledde
till havsnära boende
Philip Asker och Irma Adlersson hade precis förlorat budgivningen om en tomt i
Säve sommaren 2020, när man fick ett tips från en kompis om att det fanns tomter
till försäljning på Åseby Österväg i Rörtången. Snabbt som ögat registrerade
man sig i Kungälv kommuns tomtkö, som Bokab administrerar, och bara några
veckor senare var de ägare till en tomt på drygt 1100 kvm. Så fort kan det gå…
– Vi går mycket på magkänsla och impuls, och

drygt fem veckor gavs klartecken och mark-

havet. Att det dessutom är pendlingsavstånd

här var det inte mycket att tveka om, säger

arbetet kunde köras igång. Runt jul göts så

till Göteborg gör ju inte saken sämre.

Philip och skrattar.

plattan och i vecka fem påbörjades stomres-

Vad är Åseby Österväg för område

ningen. Just nu pågår det inre arbetet.

egentligen?

Nu (i slutet av februari) är byggnationen i
full gång av deras nya hus på Åseby Österväg.

Håller tidsplanen och budgeten?

– Ett lantligt och havsnära område med

Ett så kallat H-hus från Husart, som är en en-

– Vi håller oss hyfsat till budgeten, men

plansvilla med två ”skepp” och en mittdel med

tidsplanen är något förskjuten i och med att vi

och bofasta.

liggande panel. Huset är på 160 kvm om sex

stötte på vissa problem vid markarbetet, som

Hur har samarbetet med Bokab varit?

rum och kök samt ett garage på 60 kvm.

också påverkade kostnaderna – och så har vi

– Det kommer att bli kanonfint och vi är jät-

blandad bebyggelse i form av sommarstugor

– Mycket bra, måste jag säga. De är seriösa

unnat oss lite extra i tillvalen. Men det är det

och jag gillar upplägget med ett fast pris.

teglada över att vi fick chansen att förvärva

värt…

Har ni hittat ert drömhus nu?

tomten.

Varför Kungälv och Åseby Österväg?

Berätta om processen!

– Egentligen en ren tillfällighet. Vi bor idag

– Efter köpet tog vi kontakt med Husart,

i Torslanda, men jag härstammar från Stora

som jag kände till sedan tidigare, och tillsam-

Höga och Irma är från Tanumshede, så vi är

mans ansökte vi om bygglov i juli/augusti. Efter

bekanta med trakterna och gillar närheten till

8
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– Ja det hoppas vi, och vi tror verkligen att vi
kommer trivas i huset och i området.

Lycka till!
– Tack, det ska bli kul det här…

En viktig kugge i Bokabs väloljade
maskineri är mark- och exploateringsingenjören Daniel Åhman.
– Jag finner tillfredsställelse i att vara
med under hela processen – alltifrån första
samtalet till dess att marken lämnas över
till ägarna – och att sedan på sikt få beskåda det
färdiga resultatet.

Daniel började sin anställning på Bokab för ganska precis sex år se-

ploateras, varav vi ansvarar för 120 000 kvm. Nu när detaljplanen väl

dan, då han kom från en tjänst som mark- och exploateringssamord-

är klubbad och godkänd, handlar det om att planera tomter och bygga

nare i Orust kommun. Dessförinnan hade han verkat som mark- och

ut vägar, vatten och avlopp med mera. När hela området är fullt ut-

exploateringschef i Lilla Edet.

byggt pratar vi om uppemot 1000 nya arbetsplatser. Riktigt kul!

Vad var det då som lockade dig till Bokab?

Vad gör då Daniel när han är ledig?

– Jag blev faktiskt ”headhuntad” och gillade vad jag hörde. Just det

– Förutom att ta hand om familjen så har jag tagit upp tråden med

där att få verka i en liten och snabbfotad organisation med en mer

att köra motorcykel igen. Jag har nyligen köpt en Yamaha 650 som jag

renodlad verksamhetsinriktning, det tilltalade mig.

håller på att modifiera med hjälp av instruktioner på sociala medier.

Beskriv dina arbetsuppgifter!

Och sommartid blir det en hel del tid i båten på havet.

– Oj, det är mycket det (skratt). Jag jobbar och medverkar i bland
annat inköp, värdering och planering av mark, avtalsfrågor, taxerings-

Avslutningsvis – hur trivs du på Bokab?
– Alldeles förträffligt, inte minst nu i våra nya lokaler som blivit

ärenden, arrenden, juridiska spörsmål, detaljplanearbete, leverantörs-

ett riktigt lyft. Och sjysta arbetskamrater, som pushar varandra, gör

och kundkontakter och att fungera som projektsamordnare i många

ju sitt till.

fall. Här på Bokab är vi ett team utan några vattentäta skott oss emellan. Man hjälps åt utan prestige och det är förmodligen det som gör oss
så snabba och effektiva, vilket vi vet uppskattas av våra kunder.

Vilket är det mest spännande projekt
du jobbat med under åren?
– Då måste jag nog säga exploateringen av Västerhöjd som ett nytt

FAKTA DANIEL ÅHMAN

verksamhetsområde uppe på berget vid Rollsbo. Det är ett stort och

Ålder: 45 år.

komplext projekt som vi jobbat med i många år och som vi nu kan köra

Familj: Fru och två döttrar, 14 och 8 år.

igång entreprenaden på.

Vad handlar det om?
– Totalt pratar vi om 320 000 kvm verksamhetsmark som ska ex-

Bor i: Stenungsund.
Jobbar som: Mark- och exploateringsingenjör.
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ENGAGEMANG, KOMPETENS
OCH ÖNSKAN OM TILLVÄXT

Mikael Malm, Moderaterna

1. Sedan senaste valet.
2. Nybliven egenföretagare såsom konsult inom management efter tio års utlandsvistelse
verksam i större bolag med specialitet inom supply chain.

Bokabs styrelse består av fem politiskt tillsatta personer, som alla brinner för Bokabs

3. Partiet nominerade mig utifrån min näringslivserfarenhet, och jag tror mig kunna tillföra

uppdrag. Samtliga i styrelsen vittnar om vikten av att lägga partipolitiken åt sidan och

kompetens om hur Bokab kan bidra till framtida tillväxt i Kungälvs kommun. Lägg därtill

verka för kommunens bästa. Detta görs allt som oftast på ett kreativt och proaktivt

4.

sätt i nära samverkan med den ´operativa personalen på Bokab. Här nedan får du

att jag av StyrelseAkademin är certifierad som styrelseledamot.
Bokab har ett starkt existensberättigande genom att på ett mycket professionellt sätt
exploatera och sälja mark. Man har ett näringslivsperspektiv och det finns en vilja hos

lära känna dem lite närmare med hjälp av följande frågeställningar:

5.

Bokab att förenkla, förbättra och utveckla.
Att öka attraktionskraften för nyetablering i kommunen. Detta genom att hantera och

1. År på posten?

förbereda mark på ett professionellt sätt. Betänk att Kungälvs kommun har ett myck-

2. Egen sysselsättning?

E6:an etc. Nyetableringar bidrar i sin tur till att kommunen växer och därmed får vi

et strategiskt läge genom närheten till Göteborg, hamnen, Landvetters flygplats,
ökade skatteintäkter som bland annat kan investeras för fortsatt tillväxt och den

3. Varför engagerad i just Bokab?

gemensamma välfärden.

4. Vari består Bokabs ”existensberättigande”?
5. Vilken är Kungälvs kommuns viktigaste framtidsfråga, där Bokab kan spela en central roll?

Lennart Martinsson, Socialdemokraterna
1.

och trivs fantastiskt bra i kommunen och i Bokabs styrelse. Vi har ett bra samarbete

Lennart Kristiansson, Centerpartiet, ordförande

1. Jag är inne på min andra mandatperiod och tog över som ordförande efter Anna McLaren.
2. Numera är jag en glad pensionär även om jag har en rad styrelse- och ideella uppdrag vid sidan
av. Bland annat är jag verksamhetsledare på Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän. Längre bak
i tiden har jag verkat inom bankvärlden i 40 år.

3. Jag har alltid gillat kommunala bolag med deras viktiga roll i samhällsutvecklingen, och med
4.

2.
3.
4.

En framgångsrik kommun står på fyra ben – bra företagsamhet, bra bostäder, bra skolor
gör att de andra bitarna faller på plats. Bokab är ett viktigt smörjmedel för hela processen.

Bokab är motorn i kommunens samhällsutveckling för företagande och för att få
fram tomtmark för bostäder.
Bokab är snabba i sin handläggning och med att ta fram nya planer. Under före-

bra VD i Lasse Pettersson, som alltid är påläst och kommer med månadsrapporter

och en fot i kommunen och kan såväl lyssna som prata för att få till en bra lösning för alla

och bra infrastruktur. Bokabs roll är, och har alltid varit, att skapa arbetstillfällen, vilket i sig

Jag är pensionär, då jag fyllt 68 år.

munens tjänstemän, vilket är mycket glädjande. Sedan har man en fantastiskt

Bokab är en värdefull länk mellan näringslivet och kommunen. Man har en fot i marknaden

5.

över partigränserna, då alla jobbar mot samma mål.

gående år har man dessutom fått till stånd ett effektivt samarbete med kom-

tanke på min bakgrund, kompetens och erfarenhet tyckte jag mig passa in här.

parter. Jag vet att näringslivet älskar oss, då vi får mycket cred för vårt arbetssätt.

Jag är ny sedan senaste valet. Flyttade till Kungälv för sex år sedan från Värmland

5.

till oss i styrelsen.
I första hand att ta fram bra verksamhetsmark för etablering och i andra hand
att verka för ett ökat bostadsbyggande i kommunen. Bokab bidrar på så sätt
till det moderna Kungälv.

Thomas Loong, Liberalerna, vice ordförande
1.

Jag kom in i Bokabs styrelse efter förra valet – formellt efter stämman våren
2019 – och är vice ordförande.

2. Jag jobbar som inköpare sedan 30 år tillbaka, numera på SKF.
3. För att jag vill vara med och påverka kommunen i en positiv riktning, och där
tycker jag att Bokab spelar en viktig roll. Min erfarenhet från att i olika former
jobba med bolag spelade nog också in – jag har bland annat suttit med i Kungälv

4.

Energis styrelse i åtta år tidigare.
Jag ser Bokab som en av kommunens främsta aktörer när det kommer till utveckling. Bokab är så att säga kommunens ansikte utåt när det gäller nyföretagande, exploateringar och nyetableringar. Bokab har en liten organisation
med hög kompetens, vilket gör dem snabbfotade och flexibla.

Anton Nyblom, Kristdemokraterna

1. Ny sedan förra valet.
2. Jag är egenföretagare såsom skorstensfejarmästare.
3. Jag har tidigare suttit med i byggnadsnämnden och tilltalades av
4.
5.

Bokabs uppdrag att jobba med etableringsfrågor.
Att skapa attraktiv tomtmark för privatpersoner och företag.
Att jobba med utveckling av staden och företagandet. Här har
Bokab en viktig uppgift genom att såväl främja nyetablering som
att skapa möjligheter för det befintliga näringslivet att växa.

5. Att skapa arbetstillfällen som gör att Kungälv även fortsättningsvis är en
attraktiv ort att bo och verka i.
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Förvaltningsberättelse 2020

STYRELSEN 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Bokab får härmed avge årsredovisning för år 2020.
Alla belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inget annat angivits.

Bolagets uppdrag
Våra ägardirektiv är väl skrivna och ger oss i Bokab en stor spelplan
för att skapa nytta för kommunen och dess medborgare.
• Bolaget skall inom ramen för av kommunen givna direktiv skapa
förutsättningar för etablering och byggnation enligt av kommunfullmäktige antagna mål. Bolaget skall bidra till att förverkliga
kommunfullmäktiges strategiska mål.
• Bolaget skall bedriva markexploatering och därtill hörande mark-

Thomas Loong

Lennart
Martinsson

Mikael Malm

Lennart
Kristiansson

förvaltning i kommunen. Bolaget skall som exploateringsbolag
bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/
förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis
mark för utveckling och exploatering.
• Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen
och verka som ett utvecklingsbolag.
• Bolaget skall också hantera all villatomtförsäljning och ansvara
för villatomtkön.
Vår vision bygger på att bolaget skall vara det bästa alternativet vid
etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där vi
kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark. Alla

som blir 120 000 kvm verksamhetsmark.

enheter som planansökan gällde.
möjliggöra mer effektiv hantering av kommande projekt.
• Vi har sålt resterande tomter i Åseby.
• Vi har förmedlat tomter för kommunen i deras nya område i Nordtag.
• Vi har gjort klar detaljplanen för verksamhetsmark på ca 16 000

Mikael Malm

kvm mark i den befintliga detaljplanen för Solbräcke.

Styrelsens ordförande

Thomas Loong

• Vi har arbetat med framtagande av skogsbruksplan.

Anton Nyblom

Lars Pettersson

Verkställande direktör

den 5 mars 2021 av KPMG AB

Vår granskningsberättelse har avgivits den 26 februari 2021

Johan Rasmusson

Auktoriserad revisor

Anita Dentén

VA och el. Vi exploatörer skall förbättra utfarten till Marstrandsvägen
med en extra körfil till samt bygga en rondell i Rollsbomotets östra
del.
Rollsbo Södra. Vi har pausat de ytterligare 60 000 kvm mark inom
den befintliga detaljplanen för verksamheter söder om ICA-lagret i
Rollsbo, som vi lokaliserat i avvaktan på kommunens planering av sitt
nya idrottsplatscenter.
Solbräcke. Förtätningen i Solbräcke har avlöpt väl och vi står inför
antagande av detaljplan för området under våren 2021. Ca 16 000 kvm
mark inom befintlig plan i Solbräcke, som efter utförd naturinventering
visar sig mycket väl lämpad att göra om till verksamhetsmark.
Rollsbo Entré. Vi har pausat projektet som förut kallades
planerar sitt nya idrottsplatscenter, har vi påbörjat en förstudie då vi

Översiktsplanen. Bokab har fått i uppdrag att tillsammans med
kommunen finna fler platser lämpade för verksamheter inom
kommunen. Detta skall sedan arbetas in i den nya ÖP:en.
Kareby nya verksamhetsområde. Ett område där vi hoppas kunna
erbjuda ca 175 000 kvm verksamhetsmark till våra företagare.
Beläget vid E6:an med förhoppningsvis ny på- och avfart alldeles intill
gör området optimalt för verksamheter. Mycket viktigt för Kungälvs
utveckling och alla de nya arbetstillfällena i kommunen.

Etableringsmark för bostäder
Bokab ser ett fortsatt behov av mark- och naturnära boende.

Ägarförhållande

Dammbergen kommer att vara ett sådant projekt och vi har nu startat

Bokab (Bohusläns Kommunala Exploatering AB – 556069-9539) är ett
helägt kommunalt bolag som ägs av Kungälvs kommun.

Både med villabebyggelse men även med någon form av radhus.
planprogram för området.
Vi letar också efter andra områden i de olika kommundelarna, där vi
kan se en möjlig bebyggelse av villor.
Vårt långsiktiga projekt för en helt ny stadsdel i Kungälv med närhet

Bolaget har sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

till allt heter Åseberget, projektet som många andra kommuner och

Etableringsmark för verksamheter och framtida
utveckling

Bokab tillsammans med sex andra företag satsat både pengar och

All vår detaljplanelagda mark är sedan tidigare slutsåld.

Christina Carlsson

under 2021. Nu pågår arbetet med sprängning och byggnation av gator,

• Vi har flyttat till nya lokaler på Trädgårdsgatan 9

Styrelsens säte
Vår revisionsberättelse har avgivits

färdigställandetiden som nu planeras vara tillgänglig för försäljning

fått planbesked beviljat.

• Vi förhandlar om markbyte mellan kommunen och Bokab för att

Lennart Martinsson

har förseningar i upphandlingsförfarandet gjort att vi fått revidera

Väsentliga händelser 2020

• Dammbergen har startat planprogrammet för de 270 bostads-

Lennart Kristiansson

mycket mark, vilket bevisar det stora markbehovet i Kungälv. Tyvärr

”Rollsbokrysset”, och i avvaktan på beslut från kommunen, som

• Har köpt in mark vid Åseberget för framtida exploatering av berget.

Kungälv den 25 februari 2021

vildaste förväntningar – vi hade kunnat teckna avtal för dubbelt så

Bokabs kunder - stora som små - ska ges samma höga servicenivå.

• Bokab har startat markentreprenaden för Rollsbo Västerhöjd

Anton Nyblom

etablera sig hos oss. Intresseanmälningarna har vida överstigit våra

Rollsbo Västerhöjd. Bokab har i december startat de drygt 120 000
kvm verksamhetsmark i Västra Rollsbo man planlagt sedan 2014. Fler
arbetstillfällen i Kungälv vilket i sin tur betyder större underlag för alla
bostäder som på senare tid framkommit. Hela västra regionen behöver

aktörer tittat på. Då vi har ett nytt tänk i att bygga denna stadsdel har
kunskap i att driva fram ytterligare bostäder i alla upplåtelseformer
för att bidra till Kungälvs behov av fler människor och bostäder. Vi
avvaktar nu besked från kommunen att få starta projektet.
Vi har planerat för att tidigt 2021 sätta igång med 55+ boende,
Bovieran, i Ytterby – och bredvid det troligen ett trygghetsboende.
Det blir en enkel plan med goda förutsättningar till att bli ett verkligt
toppen-område för denna kategori.

mark för verksamheter, och vi har företag från hela Sverige som vill
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Ekonomi

Styrelsen

Långsiktigt ser vi mycket ljust på ekonomin i bolaget. Bolaget har

Styrelsen består av fem ledamöter.

fortfarande kvarstående avtalade exploateringsåtaganden, såsom

Resultaträkning

toppbeläggning av gator, byggande av GC-stråk, avstyckningar med

Resultat

mera avseende bolagets aktiverade exploateringsområden. Vi räknar

Årets resultat efter skatt visar på ett positivt utfall i stort enligt

med mycket stora investeringskostnader för att markbereda nya

budget. Några tänkta försäljningar har på grund av försening i

industriområdet i Rollsbo Västerhöjd. Detta kommer att innebära

Rollsbo Västerhöjd fått skjutas på framtiden, men i gengäld har vissa

ekonomiska påfrestningar under ett par år, tills vi erhållit intäkterna

kostnader kunnat hållas nere. Vi har fortsatt att genomföra ett antal

från försäljningarna.

investeringar som gång- och cykelvägar i Rollsbo för att minska våra

Personal

20-12-31

19-12-31

2

11 863

15 787

1 725

1 885

13 588

17 672

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

långfristiga skulder.

NOT

Aktiverat arbete för egen räkning

Under året har vi varit fyra heltidsanställda.

Summa rörelseintäkter

RÖRELSENS KOSTNADER

Bolagets utveckling de senaste fem åren

2016

2017

2018

2019

2020

Hyresintäkter, arrenden, tomtkön, arvoden m.m.

501

975

7 667

7 595

7 380

34 215

50 616

15 257

8 192

4 483

Resultatredovisade exploateringsintäkter
Resultat efter finansiella poster

1 821

2 128

5 424

-1 767

45

Årets resultat

1 066

1 566

3 073

6

122

68 155

158 952

157 606

144 961

148 988

44 %

20 %

22 %

23 %

23 %

3

4

4

4

4

Balansomslutning
Soliditet (Not 13)
Medelantal anställda

Övriga externa kostnader

3

-6 446

-12 686

Personalkostnader

4

-4 869

-4 758

-1 961

-1 675

-13 276

-19 119

312

-1 447

164

30

Räntekostnader och liknande resultatposter

-431

-350

Summa finansiella poster

-267

-320

45

-1 767

0

1 847

45

80

77

-74

122

6

Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Förändring av eget kapital

AKTIEKAPITAL

RESERVFOND

BALANSERAD VINST

ÅRETS RESULTAT

S:A FRITT EGET KAPITAL

4 000

340

28 036

6

28 042

Resultatdisp. enlig beslut
av årsstämma			

6

-6

Belopp vid årets ingång enligt
fastställd balansräkning

Utdelning till aktieägare			

-217		

-217

122

122

Belopp vid årets utgång

122

27 947

340

5

Resultat före skatt

Årets vinst				
4 000

Bokslutsdispositioner

27 825

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

6

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Årets resultat
Totalt

27 825 155 kr
121 945 kr
27 947 100 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägaren

*30 486 kr

Balanseras i ny räkning

27 916 614 kr

Totalt

27 947 100 kr
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* Den föreslagna utdelningen överensstämmer med de
ägardirektiv som blev gällande 1 januari 2021, 25 % av
årets nettoresultat.
					
Bolagets soliditet uppgår till 23 % efter föreslagen
utdelning. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna
utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt,
ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den
föreslagna utdelningen kan därmed försvaras
med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2 – 3
(försiktighetsregeln).
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Balansräkning
Tillgångar

NOT

20-12-31

19-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT

20-12-31

19-12-31

4 000

4 000

340

340

4 340

4 340

27 825

28 036

122

6

Summa fritt eget kapital

27 947

28 042

Summa eget kapital

32 287

32 382

1 783

1 783

70 000

70 000

36 525

37 840

106 525

107 840

6 140

553

143

123

Skatteskulder

0

537

Övriga skulder

145

190

1 965

1 553

8 393

2 956

148 988

144 961

EGET KAPITAL

Materiella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Byggnader och mark

7

63 596

61 251

Pågående ny-, till- och ombyggnader

8

0

192

63 596

61 443

Summa materiella anläggningstillgångar

Aktiekapital (20.000 aktier à nominellt 200 kr)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

FRITT EGET KAPITAL

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Uppskjuten skattefordran

Eget kapital & skulder

9

Summa finansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

164

0

Balanserat resultat

164

0

Årets resultat

63 760

61 443

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
OBESKATTADE RESERVER

Varulager
Övriga lagertillgångar
Summa varulager

10

58 493

45 954

58 493

45 954

Periodiseringsfonder

5

LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Skuld till koncernföretag

Kundfordringar

3 794

8 632

Skattefordran

1 333

0

0

2 075

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

128

153

5 255

10 860

21 480

26 704

Övriga skulder

11

Summa långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skuld till koncernföretag

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

85 228

83 518

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA TILLGÅNGAR

148 988

144 961
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
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Noter
Varulager

1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1955:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Varulagret i form av råmark och exploateringsfastigheter har upptagen. Årlig vinstavräkning sker av objekt som ej avslutats i dess helhet.
I anskaffningsvärdet för råmark och exploateringsfastigheter ingår
även direkt lön och sociala avgifter samt skälig andel av indirekta

Fordringar har upptagits till de belopp, varmed de beräknas inflyta.

kostnader.

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet
om inget annat anges nedan.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som
avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-

TOTALT

KVINNOR

Medelantal anställda

1

3

4

1

3

4

Könsfördelning i
styrelse och ledning

0

6

6

0

6

6

20-12-31                 19-12-31

Styrelse & VD

1 083

1 077

Övriga

1 685

1 620

Pensionskostnader, VD

648

589

307

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Övriga sociala kostnader

Försäljning av mark
Vid markförsäljning bokas köpeskillingen upp som en intäkt i samband
med att köpekontrakt har upprättats. Vanligtvis erläggs en handpenning i samband med försäljningen, slutbetalningen sker i samband
med tillträdet, då även köpebrev upprättas och överlämnas till köparen. I samband med att köpekontrakt skrivs har företaget överfört

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avse-

Totala löner och andra ersättningar m.m.

-191 560

-187 802

867

Avgår: Förskottsbetalning

-175

-177

4 558

4 439

58 493

45 954

Avtal om avgångsvederlag

händelser.

Enligt VD:s anställningavtal utgår vid uppsägning

20-12-31

skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld
skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader
beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag,

5. Bokslutsdispositioner

filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra

20-12-31

19-12-31

0
0

Periodiseringsfond 2017 (tax 18)

368

368

Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande

redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en

Periodiseringsfond 2018 (tax 19)

1 415

1 415

tillgång eller skuld, såvida inte den hänförliga transaktionen är ett

Periodiseringsfond 2019 (tax 20)

0

rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat, utgör

20-12-31

19-12-31

Skatt på årets resultat

-87

-74

Uppskjuten skattefordran

164

0

77

-74

Uppskjutna skatteskulder som är hänförliga till obeskattade

Komponentavskrivning tillämpas avseende de av bolagets byggnader som utgör specialenheter. Väsentliga komponenter skrivs av
linjärt över komponentens bedömda nyttjandeperiod, förutom mark
som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med
bruttobeloppet i balansräkningen.

Planer för vilka pensionspremier betalas, redovisas som avgiftsbestämda, viket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Omklassificeringar

2. Nettoomsättning
Hyresintäkter, arrenden, tomtkö, arvoden m.m

7 380

7 595

30

Resultatavräknade exploateringsområden

4 483

8 192

10

Total nettoomsättning

11 863

15 787

Värme och sanitet

25

El		
Ytskikt och vitvaror
Fasad och fönster

25

Yttertak

20

Köksinredning

10

Ventilation, hissar, styr- och övervakningsanordn.

10

Övriga komponenter

20

Hyresgästanpassningar
Markanläggning

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

19-12-31

75

37 840

Totalt tillkommande exploateringskostnader

36 525

37 840

Inga skulder förfaller efter 5 år.

12. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20-12-31

Semesterlöneskuld

19-12-31

241

201

Förutbetalda intäkter

1 724

1 352

Totalt

1 965

1 553

13. Definitioner – Soliditet
Det egna kapitalet samt obeskattade reserver exkl. latent
skatteskuld i procent av summan av totala tillgångar.

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

7. Byggnader och mark

Ersättning till anställda

20-12-31

Stomme och grund

36 525

14. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Följande nyttjandeperioder tillämpas på respektive komponent:
ANTAL ÅR

6. Skatt på årets resultat

är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.

med avdrag för ackumulerade avskrivningar och ev. nedskrivningar.
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1 783

19-12-31

Tillkommande exploateringskostnader

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde

18

1 783

inte heller temporära skillnader.

Materiella anläggningstillgångar

Totalt nedlagda oavräknade expl.kostnader

11. Övriga långfristiga skulder

från bolagets sida ett avgångsvederlag.

inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första

följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

10. Varulager – Exploateringsfastigheter

835

I övrigt gäller följande:

De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till

0

Avgår, resultatavräknad del/
förlustreservation

0

med transaktionen kommer att tillfalla företaget.

0

164

286

0

Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade

164

765

19-12-31

Periodiseringsfond 2015 (tax 16)

Inkomsten kan beräknas på tillförlitligt sätt.

765

233 933

Periodiseringsfond 2016 (tax 17)

utövar inte heller någon reell kontroll över den sålda marken.

UPPSKJUTEN
SKATTESKULD

20-12-31

är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras

förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande, och företaget

Byggnader och mark

UPPSKJUTEN
SKATTEFORDRAN

250 228

tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte

väsentliga risker och fördelar med markens ägande till köparen.

TEMPORÄR
SKILLNAD

Nedlagda exploateringskostnader

ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär

MÄN TOTALT

Löner och andra ersättningar samt
sociala kostnader inkl. pensionskostnader

Pensionskostnader, övriga

medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

20-12-31

MÄN

skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt

till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida

19-12-31

KVINNOR

Intäktsredovisning
eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten

9. Uppskjuten skattefordran
20-12-31

gits med ej resultatavräknade, nedlagda kostnader fram till balansda-

Fordringar

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

4. Personal

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

20-12-31

19-12-31

64 563

64 110

4 113

452

192

0

68 868

64 562

-3 311

-1 636

-1 961

-1 675

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 272

-3 311

Redovisat värde byggnader och mark

63 596

61 251

15. Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Årets resultat
Totalt

Balanseras i ny räkning

8. Pågående ny-, till- och ombyggnader
20-12-31

19-12-31

Resultatavräknade kostnader expl.områden

-2 443

-8 095

10

Övriga externa kostnader

-4 003

-4 591

20

Totalt

-6 446

-12 686

20-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde

19-12-31

192

0

-192

192

0

192

121 945 kr
27 947 100 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Utdelning till aktieägaren

3. Övriga externa kostnader

27 825 155 kr

Totalt

* 30 486 kr
27 916 614 kr
27 947 100 kr
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POSITIVA PLANBESKED
Bokab har fått positiva planbesked för att utföra byggherredriven
planprocess för detaljplaner enligt nedan:

Bovieran

Solbräcke förtätning

Under året har vi gjort förstudier kring
området. Vi har stämt av intresset från

Vi har under året arbetat på med utform-

kommunens sida att vara med i projektet för

ningen av detaljplanen och tagit fram en risk-

att ta fram trygghetsboende eller korttids-

utredning som nu ligger till grund för att

boende ihop med 55+lägenheter. Vi planerar

lämna ut planen till samråd. Vi hoppas på posi-

att tidigt nästa år påbörja detaljplaneringen.

tivt mottagande då man är i stort behov av att

Vi har förhoppningar om att det kommer

expandera befintliga företag och för nyetable-

att bli ett trivsamt och lugnt område för ett

ring i området.

tryggt boende.

Detta kan innebära ytterligare ca 16 000 kvm
mark till våra företag, vilket i sin tur innebär
nya arbetstillfällen.
Föreslagen ändring är att de gällande
bestämmelserna för byggnation även ska

av ny byggnation liknande den i gällande

industriradhus, där man kan äga sin del av en

detaljplan.

byggnad likt ett bostadsradhus. Detta för att

gälla för det nya området med endast margi-

I samråd med verksamheterna i området

få ett enklare ägande för små verksamheter

nell förändring, och därmed blir utformningen

ska även detaljplanen kunna tillåta så kallade

jämfört med vedertaget bostadsrättsägande.

Handels- och verksamhetsområde vid Rollsbokrysset

Dammbergen – bostäder
Ansökan avsåg en planläggning för att kunna

Området är kuperat och grunden i plan-

skapa förutsättningar för nybyggnation av

arbetet bör vara att arbeta med terrängen

finns utmärkta möjligheter att i samverkan

ca 200 nya bostäder inom ett område som

för att skapa bostadsområden som så natur-

ta fram tomter till den kommunala villatomt-

är ca 330 000 kvm. Kommunen ansåg att

ligt som möjligt smälter in i området.

kön, skola, förskola och övriga boendefor-

planeringen behövde sättas i ett mer över-

Kommunen och Bokab äger ca 50 % var

av det föreslagna planområdet.

Därmed

mer som behövs i Kungälv.

gripande sammanhang och beslutade därför
Området på ca 35 000 kvm, som vi tidigare

markbytespaket som Bokab och Kommunen

idrottsplatscenter, där i så fall kommunen

att detaljplaneringen skulle förgås av ett plan-

arbetat med för att etablera handels- och

diskuterat under året. Marken kommer tro-

framöver får ta över och projektera marken. Vi

program för området. Planprogrammet är

verksamhetsområde, är nu med i det stora

ligen att ingå i det nya projektet för helt nytt

hoppas på besked om detta under våren 2021.

uppstartat och diverse undersökningar har
gjorts och kommer göras även fortsättningsvis i området.
De senare åren har efterfrågan av villatomter för småhusbebyggelse varit väldigt
stor, speciellt i de centralt belägna delarna av
Kungälv. Bokab kommer verka för att större
tomter på 800–1000 kvm, där både större
och mindre hus är tillåtna och tomtköparna
själva får välja hur och vem som ska bygga husen. Planområdets avgränsning samt
eventuell indelning i användningsområden
kommer att studeras mer ingående i planprocessen.
En planering och utbyggnad av området
skulle kunna innebära att man får en naturlig
övergång från Ullstorp till Olseröd. Detta via
en trygg och säker GC- bana där skog och natur är nära inpå istället för att välja bilen och
köra runt hela berget.

20
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Bokabs arbete med
KF:s strategiska mål 2020

PÅGÅENDE PROJEKT

Vi försöker med detta enkla dokument beskriva hur Bokab medverkat till att förverkliga de strategiska målen
som kommunen satt upp. Här försöker vi kort beskriva i text hur och vad vi gjort och gör i de mål som satts upp
av KF. Samtliga mål är svåra att direkt överföra på Bokab varför det blir mycket indirekta åtgärder som vi

Rollsbo Västerhöjd

kan medverka i.
Bokab och Ägarna utvärderar efter året om man kan nöja sig med vår redovisning eller om man önskar

Västerhöjd är ett mycket efterlängtat verk-

ytterligare indikatorer och måluppfyllelse.

samhetsområde, som blir fortsättningen

Redovisning av de strategiska målen har på det här sättet redovisats vid tre bolagsdialoger under året.

på Rollsbo i västlig riktning. Projektet ägs av
Bokab ihop med Ytterbygg. Hela planområdet
är ca 700 000 kvm stort med 320 000 kvm

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

som verksamhetsmark, varav Bokab äger
120 000 kvm. Bokab kommer att sälja sin del

Ett mål som är svårt att direkt överföra på Bokab. Gett input på

av området som tomter, medan Ytterbygg

teknikutbildning avseende fossilfria energislag, elmotorer kopplat till

bygger för dem som hellre vill hyra sin

vätgaslagring. Indirekt aktivitet till detta mål är att vi hjälper skolan

anläggning. Detaljplanen har vunnit laga kraft

som hyr av Bokab i Nedre Fontinskolan med deras problem avseende

och vi har även upphandlat markentreprenör

myndighetskontakter så de kan fokusera på sin verksamhet med barn

för vårt område.

och lärande. Alltid vara alerta när våra hyresgäster har problem där

Vi har detaljstuderat tomterna till antal och
storlek och Claes har haft många samtal med

merparten av de nya företagen att kunna
planera sin tomt i början av 2022.

När området väl är utbyggt beräknas det
bidra med upp till 1000 nya arbetsplatser,

blivande nya fastighetsägare till de 17 tomter

I projektet ingår också att bygga en ny

vilket är jätteviktigt för Kungälv. Inte minst

som området troligen kommer att utökas

rondell vid norra avfarten till Rollsbo vid

med tanke på att väldigt många personer

med. Det har varit ett enormt stort intresse

”snusfabriken”, vilken skall påbörjas tidigt

om några år kommer att förlora sitt arbete

för dessa tomter och Bokab hade säkerligen

2021. Även en ny vägbana ut från Rollsbo till

vid Orkla samt att alla bostäder som byggs

kunnat teckna upp ytterligare ett lika stort

Marstrandsvägen skall projektet bekosta

i Kungälv genererar mycket folk som gärna

område redan i år. Så stort är det uppdämda

under 2021. Det kommer alltså att bli bättre

ser

behovet av verksamhetsmark i Kungälv. Vi

tillgänglighet att ta sig in och ut från Rollsbo

Miljövinsterna med att arbeta där man bor är

kommer förhoppningsvis att kunna erbjuda

om något år hoppas vi.

också mycket stora.

sin

arbetsplats

på

hemmafronten.

vi kan vara behjälpliga. Som exempel har vi bytt ventilation i skolfastigheten då det är viktigt utifrån välbefinnande för lärare och elever.

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
Hjälper gärna till med nya trygghetsboenden som Bovieran, Äldreboende,
LSS. Förslag överlämnat till kommunen. Bovieran med ca 55 lägenheter skall detaljplaneras i Ytterby under nästkommande år. Bokab
äger och förvaltar Båtmansgärde (äldreboende) där vi utökat underhåll på fastigheten samt gjort i ordning utemiljön för de boendes
välbefinnande.

3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Försöka tillskapa enkla fritidsaktiviteter i områden vi skall exploatera,
löparbana Yttern IP, Ullstorp, Åseberget etc. Sponsrar idrottsklubbar.

Åseberget

gärna i samråd med förvaltningen och företag för att utveckla
Kungälv. Arbetet har under året haft ett mycket gott utfall.
Bokab har tidigare byggt infrastruktur avseende vägar, broar och
GC-banor i kommunen. Utdelning i form av infrastruktur är ekonomiskt för hela ”koncernen”. Vi finansierar just nu en ny rondell vid
Rollsbomotet. Bygger GC-banor i Rollsbo nya verksamhetsområde.
Planerar att ihop med Ytterbygg AB finansiera ny utfartsväg från
Rollsbo till Marstrandsvägen. Bokab är med och driver på möjligheten för ny motorvägsavfart i Kareby, då det möjliggör en satsning
på många företagsetableringar och kanske ytterligare 500 arbetstillfällen i vårt planerade nya verksamhetsområde i Kareby.

7. Att underlätta för invånare och företag
i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen
Under året haft ett miljöprojekt där vi hjälper ett företag att
kunna etablera den nya vätgas-eltekniken i Kungälv. Involverar
Kungälvsföretag, Kommunen, Kungälv Energi och personer att kunna
göra skillnad avseende byggnation och bilkörning med bränslecellsbilar. Vill utöka samarbetet med kommunen. Erbjudit kommunen
koppling till företagare som vill leasa ut vätgasbilar till kommunen för
samma kostnad som man har idag.

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

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

Åseberget är ett unikt stadsdelsutvecklings-

från toppen blandas med fantasifull arki-

bostäder, och bebyggelsen kommer att utgöra

projekt som kan fylla berget ovanför Kungälvs

tektur och aktiviteter för olika åldrar, prefe-

en ny stadsdel i Kungälv med varierande

centrum med liv, rörelse, bostäder och

renser och årstider. En spännande skådeplats

bebyggelsestruktur och upplåtelseform som

Vi bidrar med sponsring till olika kultur- och idrottsföreningar och

Vårt enskilt största uppdrag sedan 1959 när bolaget startade är att

har fler funktioner/roller att fylla i form av

engagemang.

ta fram verksamhetsmark för att göra det möjligt för näringslivet att

vardagsäventyr. Åseberget blir en länk mellan
Ytterby och centrum, där storslagna vyer

i dubbel bemärkelse för olika människor.
Tanken är att uppföra upp till ca 2000

något som syns visuellt över hela Kungälv och
därmed även kan locka besökare till området.
Området har även som funktion att knyta
Rollsbo (stadens största arbetsplats) närmare
stadskärnan, liksom att knyta ihop Ytterby
med stadskärnan. Åseberget kommer även att
utgöra en mycket stor tillgång för kommunens
nya idrottsplatscenter.
Det är ett stort projekt som kommer att
planeras och byggas ut under lång tid, varför
Bokab anser att det är är hög tid att börja nu
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etablera och expandera för att kunna skapa mer arbetstillfällen. Alltid

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat
förtroende för kommunen
Hjälper och lotsar företag när de har svårigheter. Viktigt mål för oss
och vi arbetar mycket med det. Arbeta ihop med näringslivsstrateg,
företagarna, nyföretagarcentrum och KMN. Hjälper företagare att få
möjlighet att expandera avseende marktillgång.

6. En ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i hela kommunen

se på den tilltänkta nyetableringen ur ett personal-mål. Ju fler arbetstillfällen och symbios med övrig verksamhet ju bättre. Vi arbetar med
att få upp till 500 nya arbetsplatser som ett allmänintresse för att
kunna söka bebygga mer mark inom detaljplan, vi har 6 st projekt igång
för näringslivsmark. Ju fler arbeten som finns ju fler kan man förhoppningsvis erbjuda dem som står längst ifrån arbetsmarknaden också.
Får vi gehör för våra satsningar kan över 1000 nya arbetstillfällen
skapas. Dyrt att köpa mark för företagare i Kungälv. Bokab har ihop
med VA diskuterat fram mer marknadsanpassade VA-avgifter, vilket
ger möjlighet för företagare att etablera till rimlig kostnad i Kungälv.

direkt för att kunna ha ett färdigt område om

Vi efterlyser tätare möten och kontaktytor med kommunen i dessa

Bokab arbetar alltid för att erbjuda effektiva, ekonomiska och tillta-

ca 10 år, om man jämför med t ex Kongahälla

frågor. Korta möten med liten arbetsinsats kan bidra till mycket.

lande etableringar. Allt för att företagare skall välja Kungälv och på så

som har haft den tidshorisonten.

Arbetet med exploatörsdrivna detaljplaner har kommit långt. Arbetar

sätt ge arbetstillfällen till staden.
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Bokab – flitiga som bin!

Trädgårdsgatan 9, 442 30 Kungälv
www.platsenkungalv.se

Tel: 0303-23 80 00, www.bokab.nu
Org nr: 556069-9539

VI PRESENTERAR

DEN UPPKOPPLADE
ÅRSREDOVISNINGEN
2020

2020 – ETT ÅR VI SENT
KOMMER ATT GLÖMMA
Det är inte lätt att sammanfatta 2020.
Pandemin vi genomgått, och än idag
genomgår, har satt djupa spår i samhället
– i Kungälv, i Sverige, i världen. Det kommer
ta tid att återhämta sig, men jag vill tro att
vi redan är på väg.
I likhet med många andra företag, närings
idkare och inte minst människor har vi
påverkats av denna situation. Men i den roll
vi har måste vi kunna leverera. Bostäder
måste värmas upp. Elektronik i hemmet
måste fungera. Och i en tid och värld där vi
allt mer tvingats umgås digitalt, har en
stabil och säker internetanslutning kanske
varit viktigare än någonsin.
När vi nu blickar tillbaka på året som varit är
vi är glada över att ha lyckats axla den rollen.

LJUSGLIMTAR I MÖRKRET
Trots allt som varit har året inte bara varit
negativt för oss på Kungälv Energi. Faktum
är att de kundundersökningar vi gör fyra
gånger om året visar att våra kunders för
troende för oss ökat. Kanske är det en
indikation på att de små sakerna – som att
ha ett hem där saker och ting fungerar

– blivit mer betydelsefulla för oss när världen
där ute gungar. Kanske har vi också bara blivit
bättre. Jag vill tro att det är en blandning.
Men det är inte bara hos våra kunder som förtroendet för oss ökat. Varje år gör vi en också en
medarbetarundersökning så att vår personal ska
ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete.
Trots pandemin och den stora omställning våra
medarbetare tvingats göra har vi även där lyckats
förbättra våra redan fina värden. Det är något vi
är mycket stolta över.
Våra kunder visar ett fortsatt stort intresse för vår
solcellsverksamhet. Detta ser vi som en indikation
på att verksamheten framöver kommer att öka.
Under 2021 införs dessutom ett nytt solcellsstöd
som vi tror kommer driva på utvecklingen. Planeringen av en utbyggnad av Munkegärdeverket är
även den i full gång. Genom att tillsätta ytterligare
en värmepanna är vi glada över att kunna utöka
produktionen av lokalt producerad fossilfri energi.
Två viktiga steg mot ett mer klimatsmart Kungälv
och samhälle i stort.

digitaliserat företag. Men under året som
gått har vi behövt ta flera stora kliv framåt
på den punkten. Nödvändiga steg, om än i
snabbare takt än vad vi räknat med. Digitala
personalmöten, kick-offs och kundmöten
har fungerat bättre än vad någon av oss
hade vågat tro. Kanske har det med
inställning att göra.
Vårt motto är och har under året varit
tydligt. Vi ställer inte in – vi ställer om.
Det här sättet att tänka vill jag tro har fått
oss att lyckas. Vi har lärt oss mycket, och
kommer fortsatt att lära oss. Men om jag
får sammanfatta året i en lärdom måste det
vara att 2020 lärt oss hur man bäst hanterar
oförutsedda händelser. En värdefull lärdom
som rustat oss väl inför framtiden.

NU BLICKAR VI FRAMÅT
2020 har varit ett påfrestande år för oss alla,
och i likhet med många andra har vi så långt
som möjligt fått ställa om vår verksamhet
till att arbeta mer på distans. Även om detta
för oss är ett nytt sätt att arbeta på tycker
jag att vi lyckats bra. Om inte annat vittnar
kundundersökningarna om det. Därför vill
jag slutligen rikta ett stort tack till våra
kunder, samarbetspartnerns och inte minst
vår personal. Den kreativitet, förändrings
benägenhet och det engagemang ni alla
visat lyser upp i den mörkaste av stunder.
Tack.
Nu blickar vi fram mot ett bättre 2021.
Hans Larsson-Ljungblad, VD

VI STÄLLER INTE IN – VI STÄLLER OM
Vi är inte de enda som behövt tänka om. Redan
innan pandemin slog till var vi ett till stor del
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KUNGÄLV ENERGIS
FEM AFFÄRSOMRÅDEN
OM ÅRET SOM GÅTT
ENTREPRENAD

ELHANDEL

ELNÄT

STADSNÄT

FJÄRRVÄRME

ENTREPRENAD
Vi förverkligar Kungälv Energis affär genom att
projektleda, projektera och bygga stationer och
skåp, förlägga kablar och andra anläggningsdelar så att våra kunder kan anslutas till alla
våra nät. Vi underhåller näten och avhjälper
fel så att våra kunder har en trygg försörjning
av el, optofiber, värme och gatubelysning.
Utöver detta ansvarar vi för dokumentation och
ledningsanvisning gällande våra kablar som
till stor del ligger under marken – ett viktigt
arbete för att minska tillfälliga avbrott. Vi ser
också till att gatubelysningen sprider ljus över
Kungälv, och under den mörkaste perioden
lyser vi upp staden lite extra genom vår
vinterbelysning.
Under året har vi vidareutvecklat vår projektmodell där vi arbetar samordnat med alla
våra nyttigheter, vilket effektiviserar och ger
minimal störning för kunderna. Projekten är
många, men ett par som genomförts under
året är exploateringsområde Nordtag där vi
dragit fram fjärrvärme, elnät, gatubelysning
och fiber, samt Ulvesund där vi kablifierat
elnätet och installerat fiber. Vi samarbetar med
kommunen i till exempel byggandet av nya
cykelbanor där vi passar på att markförlägga
och förstärka våra nät. Vi har även byggt
fibernät på Instön och Koön vilket kunderna
nu kan ansluta sig till.
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ELHANDEL
All el vi säljer är 100% fossilfri. Vi hämtar
vår kraft från naturen i Kungälv via bioenergi
från Munkegärdeverket, vår solcellspark
Solrosen och vindkraftverket Vindrosen samt
inköp av fossilfri el. Under året har vi sålt fler
solcellspaket till hem och företag än någonsin
tidigare. Solcellsmarknaden har en kraftig
expansion och är troligtvis bara i sin linda
– och att vår fossilfria el är populär märks
eftersom vi växer så det sprakar.
För att fortsätta utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar i Kungälvs kommun
kommer vi lansera laddboxar för hemmaladdning under året. Det är också glädjande att
vi efter vår lyckade satsning på solcellsparken
Solrosen nu bygger ytterligare en solcellspark
i Sparrås.
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ELNÄT
Förutom den anpassning av verksamheten
vi under året tvingats göra har vi genomfört
många projekt som vi är mycket stolta över. Vi
har till exempel förstärkt underhåll av elnätet
och gjort många viktiga stolpbyten. Vi har
arbetat med kapacitetsförstärkningar av el
nätet till Kode och Hålta. Vi är också glada över
att ha påbörjat generationsskiftet av elmätare
med ca 500 nya mätare – ett viktigt arbete som
kommer fortlöpa fram till 2025. Under året är
det dessutom många kunder som installerat
nya produktionsanläggningar. Som sagt –
många projekt att vara stolta över. Men stoltast är vi nog över att ha varit med och spridit
elektrisk stämning i hela Kungälv!

STADSNÄT
2020 var på många sätt ett omtumlande år.
Något som trots allt varit glädjande är att allt
fler upptäckt de möjligheter som en bra fiber
anslutning erbjuder. Att kunna arbeta hemifrån
med god access till viktiga system och ha
effektiva möten via video har aldrig varit
viktigare eller lättare än idag. Många i frivillig
karantän har också använt sig av digitala
möjligheter för att fortsätta hålla kontakten
med familj och vänner.

6 Kungälv Energi

En stor del av våra kunder har under året passat
på att uppgradera sina internettjänster och idag
kan tjänsteleverantörer i Stadsnätet erbjuda
1 Gbit-tjänster till i stort sett hela nätet. Den
planerade uppgradering av de f.d. fiberföreningarna som vi övertagit blev klar under 2020. Efter
att vi i december övertog Kareby bredbandsförening, kommer även detta föreningsnät att
uppgraderas under 2021.
Det byggs för fullt i Kungälvs kommun, och
många exploateringsområden och gång- och
cykelbanor blev klara under 2020. Stadsnäts
uppdrag är att i samarbete med kommunen
och våra andra nyttigheter inom Kungälv Energi
förlägga fiber för all tänkbar datatrafik. Dels
för de behov som finns idag, och dels för de i
framtiden.
Vi har också sett en ökning av förfrågningar på
fiber från nationella operatörer – ett behov som
högst troligen kommer att öka i takt med att
5G-nätet byggs ut i Kungälv. På tjänstesidan
kunde vi under året lägga till Telia och ComHem
på vår palett av tjänsteleverantörer. Och precis i
årsskiftet lanserade vi även Sappas Omsorgs
portal: ett första steg mot välfärdstjänster för
alla Kungälvs medborgare. Att erbjuda trygghet
till alla är något som vi på Kungälv Energi
Stadsnät brinner för. Detta återspeglas även
i den massiva satsning på säkerhet som vi
startade upp under året som varit. Vårt Stadsnät
ska vara robust, driftsäkert och tryggt att arbeta
i såväl som att underhålla sig med.

FJÄRRVÄRME
100% fossilfri fjärrvärme är det mest miljövänliga uppvärmningsalternativet som finns, och
användandet innebär för oss i Kungälv att det
kan ske en kraftig tillväxt utan att miljö- och
klimatfrågorna påverkas negativt. Just
nu projekterar vi en utökad miljövänlig värmeproduktionsanläggning på Munkegärdeverket
med målet att vara i drift till vintern 2023–24.
Eftersom Kungälv utvecklas kommer vi att få
många nya kunder under de närmaste åren,
och prognoser visar att behovet av en lokal
och trygg produktion bara kommer att öka.
Under året har vi slutfört ett stort utbyggnadsprojekt som syftar till att knyta ihop fjärrvärme
nätet i Ytterby (Stället) med Ytterby centrum
– och därmed med hela Kungälvs tätort. Syftet
är att säkra upp en trygg och långsiktigt
hållbar energiförsörjning med ett fossilfritt
alternativ. Genom utbyggnaden mångdubblas
kapaciteten i området och vi kan säga ja till
alla nya förfrågningar i bland annat Nordtag
och Björkås.
Vi är glada över att vår senaste kundunder
sökning visar mycket bra siffror i en flerårig
uppåtgående trend som fortsatt håller i sig
– både inom kategorin villor och kategorin
företag/BRF. Ett tydligt tecken på att våra
kunder är minst lika nöjda som vi med vår
100% fossilfria fjärrvärme.

Kungälv Energi
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Förvaltningsberättelse Kungälv Energi AB
Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energi AB,
556083-2064, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning
för år 2020. Bolaget bildades år 1992.

All el som säljs är fossilfri, dels från Kungälv Energis egen produktion i
vindkraftverk och från vårt biobränsleeldade värmeverk och dels köpt med
ursprungsmärkning.

Kungälv Energi AB ägs till 100 procent av Kungälvs kommun. Kungälv
Energi har sedan 2010 ett helägt dotterbolag, Kungälv Närenergi AB,
556805-6641, som inom koncernen ansvarar för inköp och försäljning
av el, uppförande och drift av produktionsanläggningar för förnybar el
samt försäljning av solcellsanläggningar.

Bolaget har skapat en bilpool där man bokar elbil eller biogasbil för att öka
användandet av supermiljöbilar i tjänsten. Kungälv Energi AB har laddstolpar
för elbilar.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
VERKSAMHET
Kungälv Energis affärsidé:
Kunden ska uppleva oss som det självklara valet för energi- och IT lösningar
inom Kungälvs kommun. Vi är öppna för teknisk utveckling och utnyttjar
modern teknik för att erbjuda tjänster med god standard och hög tillgäng
lighet. På ett personligt sätt bidrar vi till samhällets utveckling och miljö
förbättring samt ger våra kunder komfort, trygghet och konkurrenskraft.
Verksamheten är organiserad i affärsområdena Elnät, Värme, Stadsnät
och Entreprenad samt stödfunktionerna Administration och Marknad.
I dotterbolaget, Kungälv Närenergi AB, bedrivs elhandel samt produktion
av energi i bolagets vindkraftverk. Dessutom säljer dotterbolaget sedan år
2018 solcellsanläggningar till företag och privatpersoner.
Elnät
Nätverksamheten omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive
Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog
i Lilla Edets kommun. Verksamheten omfattar även gatljusverksamheten
inom Kungälvs kommun.
Värme
Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun. Affärsområde
Värme ansvarar också för el och värme som produceras av Kungälv Energi.
Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och
stamved). Spillvärme köps från Göteborg Energi. Tillstånd enligt miljö
balken för att bedriva fjärrvärmeverksamheten föreligger.
Stadsnät
Kungälv Energi äger och sköter driften av ett fibernät inom Kungälvs
kommun och delar av Lilla Edets kommun. I stadsnätet, som är ett
framtidssäkert optiskt fibernät, finns internettjänster samt TV- och
telefonitjänster. Stadsnätet byggs ut konstant för att kunna ansluta
flera fastigheter och nya områden i kommunen.
Elhandel
Elhandelsverksamheten finns i dotterbolaget Kungälv Närenergi.
Marknadsfokus är på Kungälv kommuns invånare. Ökningen av marknadsandelen har varit fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri,
antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.
Vindkraft
Kungälv Närenergi äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder om
Kode, vilket togs i drift 2014.
Solceller
Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans med
samarbetspartners startatades under år 2018 och har växt kraftigt sedan
starten.
Entreprenad
Entreprenadavdelningen arbetar med nyanslutningar, byggnationer samt
drift -och underhåll för våra olika affärsområden Elnät, Stadsnät, Värme
och Gatubelysning.
MILJÖ
Vår utbyggnad av fjärrvärme har haft en positiv inverkan på miljön i kommunen.
Den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet bidrar till en mer miljövänlig
kommun.
Bredbandskommunikationen möjliggör för Kungälvsborna att arbeta hemma
vilket bidrar till minskade utsläpp.
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En solcellsanläggning har byggts för att förse bolagets elbilar med energi.
Vi har även byggt en solcellsanläggning vid vår befintliga solvärmeanläggning
i Munkegärde vilken driftsattes år 2019. Bolaget säljer solcellsanläggningar
till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners.
RESULTAT
Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till
ett överskott på 33,6 mkr (33,7 mkr år 2019).
Investeringar
Under året har investeringar i koncernen skett med 143,7 mkr (107,5 mkr
år 2019). Fördelning mellan verksamhetsgrenarna är Elnät 73,7 mkr, Värme
26,3 mkr, Stadsnät 37,2 mkr, Entreprenad 3,5 mkr samt företagsgemensamma
investeringar på 3,0 mkr.
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Finansiering av koncernens verksamhet har skett genom upplåning via
Kungälvs Kommun. Kungälv Energis soliditet är 30,1% (30,9% år 2019).
Likviditeten i koncernen skapas via ett med Kungälvs Kommun gemensamt
koncernkonto.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Nedan framgår några av de risker som finns i koncernens verksamhet.
Ytterligare risker framgår av bolagets riskkatalog. Bolaget har en internkontroll-plan där de mest väsentliga delarna avseende intern-kontroll
är sammanställda. Planen uppdateras minst en gång per år och utgör
grunden i bolagets interna kontroll.
Finansiella risker
Koncernens tillgångar är till 30,9% (30,1% i bolaget) finansierade med
eget kapital och resterande del med lånat kapital vilket innebär att stora
ränteförändringar utgör en riskfaktor för bolaget. För 60 mkr i lån utav
totalt 461 mkr är räntan fast. Dessutom har säkringar gjorts med hjälp av
ränteswappar avseende 270 Mkr med fast ränta på 2,52%, 2,70%, 0,94%,
0,127%,1,18% samt 0,427%.
Vädermässiga risker
Två stormar med omfattande konsekvenser för bolaget har inträffat under
perioden 2005-2007. Omfattande investeringar för att vädersäkra vårt elnät
pågår. Konsekvenserna av senare stormar har inte blivit lika omfattande
som vid tidigare stormar vilket visar att vädersäkringsinvesteringarna ger
resultat.
Vi är även temperaturkänsliga då våra elnätsavgifter samt även värme
avgifter till kunderna har hög andel rörligt pris.
Elhandelsrisker
Riskerna för vår elhandelsverksamhet är volymrisken på våra fasta avtal,
till stor del beroende av avvikelser från normal väderlek, och profilrisken
vilken beror på kundens uttagsprofil. Bolaget samarbetar med Skellefteå
Kraft som elhandelspartner och elhandeln sker i deras handelssystem
där bolagets alla fasta avtal säkras.
Risker för vindkraftsverksamheten
Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och elcertifikat samt
vindförhållanden.
ORGANISATION OCH PERSONAL
Antalet anställda i medeltal år 2020 var 84 personer (81 år 2019), 20 kvinnor
och 64 män. Antalet årsarbetare (inkl timanställda) är 82 (82 år 2019).
Sjukfrånvaron av ordinarie arbetstid har varit 4,1% år 2020 (3,5% år 2019).

FÖR VA LT NING S BE R ÄT T E L S E

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Året 2020 har varit ett mycket speciellt år för oss och alla andra i hela
världen. Coronapandemin har haft stor påverkan på hela samhället. Trots
detta har vi haft en hög aktivitet och utfört många projekt. Digitaliseringen
inom bolaget har tagit ett stort kliv framåt. Vår planerade utbyggnad av
kontoret har vi ”pausat” för att utreda hur vi, på bästa sätt, ska organisera
vårt arbete framöver.
Året 2020 var även speciellt på andra sätt, temperaturen var extremt hög
under året och även elpriserna var extremt låga.
I takt med att verksamheten växer försöker vi förbättra våra arbets
processer. Vi arbetar efter en projektmodell som vi hela tiden försöker
förbättra. Vi har under året genomfört flera lyckade projekt med
gemensam projektledare för våra olika verksamheter.
Vi vill att all personal ska ha bra förutsättningar för att göra ett bra arbete
hos oss, vi mäter detta minst en gång om året. Trots pandemin lyckas vi
förbättra våra redan fina värden. Det är inte bara personalen som ger fina
värden, även våra kunder ger oss fina värden i vår kundundersökning.
Bolaget har haft ett bra samarbete med övriga delar av kommunkoncernen
så som budgetsamarbete och arbetet med nya ägardirektiv. Bolaget har
nu en ny bolagspolicy och nya ägardirektiv att arbeta efter. Kommunfullmäktige har också beslutat skapa ett koncernbolag för att samordna
verksamheten i kommunens bolag.
Bolaget har stort fokus på regleringen av elnätsintäkterna. Regleringen
styr våra möjligheter att underhålla elnätet framöver.
Bolaget har även fokuserat på hur vår framtida värmeproduktion ska se ut.
En omfattande förstudie har genomförts under året.
Ett oförutsett haveri på en panna på Munkegärdeverket orsakade
kostsamma reparationer.
Stadsnätet blir en allt viktigare del av samhällets infrastruktur. Under året
har stora satsningar gjorts på att få nätet driftsäkert och väldokumenterat.
Ytterligare en fiberförening har valt att sälja sina fibernät till oss. Totalt har
nu 23 av 27 föreningar valt att sälja sina nät till oss.
Under året har bolaget arbetat med säkerhet. Vi har genomfört en säkerhetsskyddsanalys samt ökat säkerheten för vår interna IT betydligt.
Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit fortsatt stort bland
våra kunder.
Vi har tecknat ett nytt fullserviceavtal för vårt vindkraftverk. Avtalet gäller
åren 2020–2035.
FRAMTIDA UTVECKLING
Kungälv utvecklas – Kungälv Energi vill vara med och leda utvecklingen.
Kungälv Energis vision är att vi aktivt ska bidra till samhällets hållbara
utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen. Bolaget kommer att
fortsätta engagera sig i att skaffa förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv.

Solcellsverksamheten tror vi kommer att öka framöver. Under 2021
införs ett nytt solcellsstöd.
Direktmarknadsföring kommer att fortsätta i form av kombinations
erbjudande för produkterna inom värme, stadsnät och elhandel.
Vi kommer att fortsätta att följa upp vad kunderna tycker om oss genom
löpande kundenkäter mm. Vårt kundfokus kan bli ännu bättre.
Koncernsamarbeten är viktigt för oss och vi kommer aktivt att söka nya
möjligheter till effektivisering genom samarbeten.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAG
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital
fond
res
res
Belopp vid årets ingång
25 000
70 066
0 12 838 107 904
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma; utdelning

-12 838 -12 838

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

7 923
25 000

70 066

0

7 923

7 923 102 989

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERN
Aktiekapital Balanserat res m m
Belopp vid årets ingång
25 000
309 149

Totalt
334 149

Disposition enligt beslut av
årets årsstämma; utdelning

-12 838

-12 838

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

25 000

26 411

26 411

322 722

347 722

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Årets resultat				
7 923 224 kronor
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att till aktieägarna
utdelas totalt				
7 923 224 kronor
Utdelningen kommer att utbetalas före 2021 års utgång.
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet
till 29,6% och koncernens soliditet till 30,4%. Soliditeten är fortsatt
betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet
fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen
bedöms kunna upprätthållas på likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget,
och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser
på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den
föreslagna utdelningen kan härmed försvaras med hänsyn till vad som
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket (försiktighetsregeln).

Ett omfattande arbete för bolaget och alla andra som verkar i Kungälvs
kommun kommer att vara att söka nya möjligheter att producera lokal
förnybar energi. Bolaget kommer att vara aktivt i arbetet med att ta fram
en ny energiplan för Kungälvs kommun.
Av hänsyn till vår miljö kommer elektrifieringen att fortsätta öka. För att
möjliggöra regionens utveckling krävs det att eldistributörerna i regionen
samverkar. Tillsammans måste vi se till att alla delar fungerar. Energin
måste finnas, effekten måste räcka till även de kallaste vinterdagar, elnätet
måste ha tillräcklig kapacitet för att få fram el till alla förbrukare.
Bolaget kommer att fortsätta att investera i elnätet för att trygga elleveranserna. Planeringen av en ny mottagningsstation för el 130/20 kV fortsätter.
Under 2021 kommer bolaget att besluta hur framtidens värmeproduktion
ska se ut i Kungälv.
Stadsnätsverksamheten har en fortsatt hög investeringstakt. Vår utmaning,
tillsammans med kommunen och alla medborgare, är att kunna ansluta alla
till vårt snabba fibernät. Vi kommer att fortsätta med satsningarna för att få
stadsnätet robust bland annat genom uppgradering av fibernäten på
landsbygden.
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FLERÅRSÖVERSIKT

FA K TA RU TOR

Flerårsöversikt Översikten avser koncernen förutom då det står att den avser moderbolag.
RESULTATRÄKNING, TKR
Omsättning
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Årets resultat efter finansiella poster
BALANSRÄKNING, TKR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital (moderbolag)
Obeskattade reserver (moderbolag)
Uppskjuten skatteskuld
Avsättningar, pensioner
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital o skulder moderbolag
Summa Eget kapital o skulder koncern
NYCKELTAL
Total investering, Mkr
Antal anställda, medeltal
Omsättning per anställd
Omsättningsökning/minskning %
Soliditet %, moderbolag
Soliditet %, koncern
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %

Faktaruta / elnät

2020

2019

2018

2017

2016

337 274
-64 516
41 123
-7 522
33 601

352 699
-60 362
40 315
-6 609
33 706

327 095
-58 027
45 589
-7 356
38 233

294 822

278 291

Transiteringskostnader

-58 110

-57 218

Regionnätsavgift

Företag, antal anslutningar
Omsättning
Årets investeringar
Årets resultat före skatt o disp.

2018

2017

2016

382,4
22,1
5,8
122,5
32
18,2

389,2
21,2
5,4
120,6
31
18,9

399,2
22,7
5,7
118,8
29,8
19,5

385,8

385,4

20,2

20,9

5,2

5,4

114,0

109,8

31,5

28,5

öre/kWh

19,5

20,2

GWh

1 006 757
118 163
102 989
310 873
66 631
52 579
461 000
196 988
1 154 357
1 124 920

929 320
122 106
107 904
287 352
61 493
48 176
459 000
148 503
1 081 075
1 051 426

108,7
86,9

111
66,8

102,5
75,2

93

234,4

min

54

87,2

min

1,7
23 078
73,7

1,7
22 995
65,7

1,4
22 392
58,7

0,9

1,7

22 130

21 821

34,5

61,1

Mkr

16,6

22,4

23,3

21,5

22,3

Mkr

144
84
4 015
-4
30,1
30,9
3,8
9,9

108
81
4 354
8
30,9
31,8
3,9
12,5

2020

2019

2018

2017

2016

75,5
27,6
0,3
1,4
7,3

74,5
26,8
0,42
1,7
8,8

72,4

72,6

GWh

27

27,9

GWh

0,46

0,97

GWh

1,4

1,45

GWh

Elproduktion

64,2
23
0,48
1,7
3,5

6,7

7,6

GWh

Inköpt värme

35,7

29,1

32,2

29,1

4,6
0,17
0,2

5,6
0,28
0,17

5,5
0,12
0,21

5,1

5,3

GWh

0,11

0,06

GWh

0,18

0,178

GWh

Total produktion

133,5

147,1

150,2

142,5

Bränslekostnad inkl. inköp från Göteborg Energi

32
81,1
0,02
1,3
1 086
26,3

32
88,4
1,4
2
1 082
3,2

34,5
93,1
7,3
1,3
1 072
4,8

28,8

29,6

Mkr

87,7

87,7

Mkr

0,9

1,2

Mkr

1,6

0,4

Mkr

1 060

1 045

12,2

8,7

Mkr

2,5

6,9

15,2

11, 4

10,2

Mkr

2020

2019

2018

2017

2016

Återföring nedskrivning/Nedskrivning fordr

7,1
0
-1 210
0

6,3
0,3
259
-2 082

6,2
0
1 085
0

Årets resultat före skatt o disp.

-1 210

-1 823

1 085

36 262

42 344

Transiteringsintäkter -belopp

-10 052

-8 528

Transiteringsintäkter -per kWh

26 211

33 816

Förluster

887 254
132 515

837 390

818 999

Medelavbrottstid per kund:
inkl planerade avbrott/externa nät

89 269

100 144

driftstörning i eget nät

97 856

101 066

97 754

269 877

234 677

216 281

59 373

51 629

47 689

46 846
444 000
160 700

45 591

43 092

424 000

444 000

120 065

117 678

1 048 153

952 877

922 618

1 019 769

926 811

919 295

112
77
4 248
11
29,4
30,3
4,7
12,9

89

99

72

68

4 095

4 093

6

7

29,8

28,9

30,7

29,0

3,9

4,7

9,5

13,1

Genomsnittligt antal avbrott per kund:
driftstörning i eget nät
Antal kunder
Årets investeringar
Årets resultat före skatt o disp.

PRODUKTION MUNKEGÄRDEVERKET
Biopannor
Rökgaskondensering
Oljepannor, bioolja
Sol

Produktion närvärme
Pelletspannor
Sol

2020

2019

2018

2017

2016

13 050
10 700
680
56,7
37,2

12 300
9 500
620
48
34,8

11 600
8 700
520
41,3
37,9

11 000

10 000

8 100

7 200

9,0

1,1

-5,0

Försäljningsintäkter Värme -belopp
Försäljningsintäkter Elproduktion -belopp
Försäljningsintäkter Utsläppsrätter
Antal kunder (debiterade anläggningar)

470

390

42,7

37,3

Mkr

39,3

28,3

Mkr

1,0

7,6

Mkr

GWh
Mkr
öre/kWh
Mkr

Faktaruta / värme

Oljepannor

Faktaruta / stadsnät

Antal aktiva kunder (inkl företag)

2019

Transiterad energi (inkl förluster)

Soliditet: Eget kapital, justerat med obeskattade reserver och uppskjuten skatt, i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital: Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig eget kapital.

Antal fiberanslutningar

2020

Årets investeringar
Årets resultat före skatt o disp.

29,2 GWh

145,2 GWh

Faktaruta / vindkraft
Faktaruta / elhandel
2020

2019

2018

2017

2016

9 191
158

8 300
122

7 412

6 743

Såld volym

9 593
156

Årets resultat före skatt o disp.

4 604

4 171

1 358

2 217

Antal kunder

10

Kungälv Energi

105

Elproduktion
Årets investeringar

95 GWh
1 390

Tkr

Resultat

6,9

6,7

GWh

0,02

0,02

Mkr

-8 116

-9 996

Tkr

0

2 000

Tkr

-8 116

-7 996

Tkr

Kungälv Energi
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R E S ULTAT R Ä K NING

BAL ANSRÄKNING

Balansräkning Not 1

Resultaträkning Not 1,3
Not
RÖRELSENS INTÄKTER

Koncernen

Moderbolaget

Not

202 0

2019

202 0

2019

433 579
-127 470
15 845
20 347
10 818

451 390
-127 991
15 400
21 508
7 792

378 604
-127 470
15 845
20 347
12 917

380 262
-127 991
15 400
21 508
10 196

Summa rörelsens intäkter

353 119

368 099

300 243

299 375

RÖRELSENS KOSTNADER
Transiteringskostnader
Inköp förlustenergi
Flis, bioolja, fjärrvärme
Inköp el för elhandel
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på materiella anläggn. tillgångar
Nedskrivning materiella anläggn.tillg.

-22 605
0
-31 751
-49 749
-70 205
-71 378
-64 516
-1 792

-21 674
0
-32 027
-66 608
-77 114
-64 917
-60 362
-5 082

-22 605
-5 866
-31 751
0
-66 224
-71 378
-63 628
-1 792

-21 674
-7 588
-32 027
0
-73 519
-64 917
-59 482
-3 000

-311 996

-327 784

-263 244

-262 207

41 123

40 315

36 999

37 168

Nettoomsättning
Avgår energiskatt
Aktiverat arbete för egen räkning
Anslutningsavgifter
Övriga rörelseintäkter

Not 2
Not 2

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Not 2

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
Ränteintäkter Kungälvs kommun kortfristiga
Övriga ränteintäkter

113
0
113

238
1
239

86
0
86

225
1
226

-7 626
-9
-7 635

-6 813
-35
-6 848

-6 834
-9
-6 843

-6 132
-35
-6 167

Summa resultat från finansiella poster

-7 522

-6 609

-6 757

-5 941

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

33 601

33 706

30 242

31 227

Not 8

Årets skatt

Not 9

0
-7 190

0
-5 510

-20 162
-2 157

-14 996
-3 393

26 411

28 196

7 923

12 838

Finansiella kostnader
Räntekostnader Kungälvs kommun långfr utlåning
Övriga räntekostnader

Årets resultat

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2020-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Distributionsanläggningar elnät
Gatljusanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Fjärrvärmeanläggningar
Opto- och telenät
Vindkraftverk
Solceller
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos koncernföretag

Not 10
Not 11
Not 12
Not 13
Not 14
Not 15
Not 16
Not 17
Not 18
Not 19

Not 20
Not 21

17 102
2 270
501 075
51 364
32 361
185 902
198 331
15 142
3 058
1 006 605

8 700

8 100

2019-12-31

17 675
2 270
471 137
37 735
30 529
173 293
177 441
10 700
15 856
9 500 3 232
929 168

2020-12-31

2019-12-31

17 102
2 270
501 075
51 364
32 361
185 902
198 331
0
0
988 405

17 675
2 270
471 137
37 735
30 529
173 293
177 441
0
0
910 080

0
152
0

10 000
152
45 000

10 000
152
45 000

1 006 757

929 320

1 043 557

965 232

8 453

9 944

8 448

9 894

27 002
186

31 328
6

27 002
158

31 328
0

7 366
8 411
0
66 745
109 710

9 094
4 444
0
67 290
112 162

7 366
7 576
0
60 250
102 352

9 094
4 196
0
61 331
105 949

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager; råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Fordran på Kungälvs kommun
Övriga fordringar
Fordran på koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Moderbolaget

0
152
0

7 200

Summa anläggningstillgångar

Not 22

Likvida medel

0

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

10 700

118 163

122 106

110 800

115 843

1 124 920

1 051 426

1 154 357

1 081 075

2020
37,2 Mkr

2016
28,3 Mkr

9 500
8 100

Koncernen

8 700

7 200

ANTALET SOM
ANSLUTER SIG TILL
STADSNÄTET ÖKAR
VARJE ÅR.

2017
39,3 Mkr

2019
34,8 Mkr

2018
37,9 Mkr
12

Kungälv Energi

INVESTERINGAR I
STADSNÄTET PER ÅR.
Kungälv Energi
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BAL ANSRÄKNING

K A S S A F LÖDE S A N A LY S

Balansräkning forts. Not 1

Kassaflödesanalys
Not

EGET KAPITAL & SKULDER

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget

2019-12-31

2020-12-31

Not

2019-12-31

Eget kapital

Rörelseresultat före finansiella poster

Aktiekapital
Annat eget kapital inkl årets resultat

25 000

25 000

322 722

309 149

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 250 000 aktier à kvotvärde 100 kr
Reservfond

25 000
70 066

25 000
70 066

Summa bundet eget kapital

95 066

95 066

Fritt eget kapital
Årets resultat

7 923

12 838

Summa fritt eget kapital

7 923

12 838

Summa eget kapital
OBESKATTADE RESERVER
Avskrivning utöver plan

347 722

334 149

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital & skulder

310 873

287 352

310 873

287 352

52 579
66 631

48 176
61 598

52 579
0

48 176
0

119 210

109 774

52 579

48 176

461 000

459 000

461 000

459 000

461 000

459 000

461 000

459 000

51 516
0
94 928
40 449
0
10 095

37 531
332
53 893
44 579
0
12 168

46 356
0
121 734
40 449
9 022
9 355

32 600
332
86 511
44 579
4 688
9 933

196 988

148 503

226 916

178 643

1 124 920

1 051 426

1 154 357

1 081 075

Not 25

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Skuld till Kungälvs kommun
Övriga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

107 904

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet;
Avskrivningar anläggningstillgångar
Nedskrivning anläggningstillgångar
Förändring avsättning pensioner
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not 26

Not 27

9 191

Moderbolaget

202 0

2019

202 0

2019

41 123

40 315

36 999

37 168

64 516
1 792
4 403
111 834

60 362
5 082
1 330
107 089

63 628
1 792
4 403
106 822

59 482
3 000
1 330
100 980

113
-7 673

239
-6 848

86
-6 881

226
-6 105

-7 560
104 274

9 593
-5 879
95 101

-846
4 520
5 317
-9 595
99
-505

1 479
4 106
425
13 756
19 243
39 009

-820
4 520
8 444
-6 778
3 765
9 131

133 224

99 975

139 036

104 232

-143 745
0

-107 509
0

-143 745
0

-106 831
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-143 745

-107 509

-143 745

-106 831

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering av skuld
Koncernkredit
Utbetald utdelning

125 000
-123 000
21 359
-12 838

90 000
-75 000
-4 676
-2 790

125 000
-123 000
15 547
-12 838

90 000
-75 000
-9 611
-2 790

10 521

7 534

4 709

2 599

Årets kassaflöde

0

0

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

0

0

Förändring varulager
Förändring kundfordringar
Förändring övriga kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder

1 524
6 743
4 106
-2 983
13 985
12 318
28 950

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Avyttring materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not 10

-6 609
100 480

9 191

-6 795
100 027

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Not 24
Not 9

Summa avsättningar
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga lån via Kungälvs kommun

102 989

Not 23

Summa obeskattade reserver
AVSÄTTNINGAR
Avsatt till pensioner
Uppskjuten skatteskuld

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Koncernen

7 412

8 300

9 593

8 300
7 412
6 743

ANTAL
ELHANDELSKUNDER
SEDAN 2016.
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Kungälv Energi

6,7 Gwh

6,9 Gwh

6,2 Gwh

6,3 Gwh

7,1 Gwh

ELPRODUKTION
FRÅN VINDKRAFT
SEDAN 2016.
Kungälv Energi
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NOTER

NOTER

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).				
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.
Intäkterna redovisas när produkten/tjänsten har levererats till
kunden eller när elcertifikat och utsläppsrätter har erhållits. Det
inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas
till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.			
Uppdragsinkomster för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt
när arbetet är väsentligen fullgjort.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Koncernredovisningen omfattar dotterbolag där moderbolag innehar
mer än 50% av rösterna. Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden.
				
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11,
vilket innebär att värderingen sker utifrån anskaffningsvärde.				
				
Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindningar
(säkringsredovisning) Avtal om ränteswapar skyddar mot ränteförändringar vilket är närmare beskrivet i förvaltningsberättelsen. Genom
säkringarna erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som
redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader.					
		
Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om säkringsredovisningen förfaller,
säljs, avvecklas eller löses in eller säkringsrelationen inte längre
uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från
en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i
resultaträkningen.					
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. I anskaffningsvärdet
för egentillverkade anläggningstillgångar ingår förutom material			
o externa kostnader även direkt lön o sociala avg samt skälig del av
indirekta kostn. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande repa
ration och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst
respektive realisationsförlust för avyttring av en anläggningstillgång
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används.		
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:		
Byggnader		
Distributionsanläggningar elnät		
Gatljusanläggningar		
Inventarier, verktyg och installationer		
Fjärrvärmeanläggningar, kulvert		
Fjärrvärmeanläggningar, övrigt		
Opto- och teleanläggningar		
Vindkraftverk, grund och väg		
Vindkraftverk, transformator o elansl		
Vindkraftverk, verket		
Solcellsfält		

20-50 år
30-35 år
5-35 år
3-15 år
30 år
20-50 år
5-20 år
50 år
35 år
25 år
25 år

Ägarförhållanden
Kungälv Energi AB är av Kungälvs kommun,orgnr 212000-1371,
helägt bolag.
16

Kungälv Energi

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade		
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.
			
Aktiverat arbete för egen räkning avser tid nedlagd av egen personal
avseende projekt vilka har bokförts såsom investering.					

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 		
årsredovisningslagen.		

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.

Bedömningar och uppskattningar
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i
framtiden eller som har någon betydande effekt på redovisade belopp i
denna årsredovisning.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inte annat anges.
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet med avdrag för inkurans med 2,5%.			
Avsättningar görs för pensioner samt för uppskjuten skatt. Se not 24
resp not 9.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företaget har förmånsbestämda planer och företaget har därmed en
förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande
och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att
avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk).
				
Låneutgifter
I Kungälv Energi har inga låneutgifter aktiverats vid tillverkning/utveckling
av anläggningstillgångar. I Kungälv Närenergi har låneutgifter under
byggnationstiden av vindkraftverk aktiverats i anskaffningskostnaden.		
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.				
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt
till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas
i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller
transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas
även skatteeffekten i eget kapital.				
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som
är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.				
			
Likvida medel
Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem.
Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kreditvolymer avtalats.
Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig skuld
till Kungälvs kommun.			
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderbolaget
som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan. 			
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner
i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår		
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.
Eventuella koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas.
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.			

Not 5 Personal
Antal anställda, med fördelning
på kvinnor och män uppgår till

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen,
inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.		

Not 2 Nettoomsättning

Koncernen
2020

Intäkter elproduktion värmeverket

Moderbolaget

2019

2020

2019

122 465 120 554 122 465 120 554
9 396

8 136

9 396

8 136
1 400

16

1 400

16

1 263

2 047

1 263

2 047

Intäkter värmeleveranser

81 064

88 369

81 064

88 369

Intäkter stadsnätsverksamhet

36 929

31 765

36 929

31 765

Försäljning elhandel

49 125

63 683

0

0

1 191

2 106

0

0

4 658

5 339

0

0

Intäkter utsläppsrätter

Intäkter vindkraft
Solceller
Totalt

306 109 323 399 251 134 252 271

2020

2019

2020

2019

20 517

25 826

20 517

25 826

Fjärrvärmeleveranser

3 137

7 635

3 137

7 635

Stadsnätssverksamhet

11 205

2 835

11 205

2 835

Entreprenadverksamhet

2 142

873

2 142

872

Elhandel

4 577

4 158

0

0

Vindkraft

-418

-879

0

0

Solceller

-36

-131

0

0

41 123

40 315

36 999

37 168

Totalt

82

81

- Styrelse och VD

1 608

1 568

- Övriga anställda

43 187

40 640

Totala löner och ersättningar

44 795

42 208

Sociala avgifter enligt lag o avtal

13 427

13 317

Pensionskostnader

9 094

5 955

Varav pensionskostnad styrelse o VD

1 065

833

samt personalförsäkringar

2 301

1 471

Övriga personalkostnader

1 761

1 966

71 378

64 917

Summa personalkostnader

Avtal om avgångsvederlag
För avtal med VD gäller en uppsägningstid om 12 månader för 			
bolagets del med rätt att skilja VD från hans befattning med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Avgångsvederlag
utgår om VD sägs upp av annan anledning än grovt avtalsbrott med
8 mån från uppsägningstidens utgång. Ersättning under uppsägnings
tiden eller tid för avgångsvederlag skall jämkas om VD erhåller
annan anställning.			
Not 6 Avskrivning materiella anläggningstillgångar
Moderbolaget

2020

2019

2020

885

842

885

842

26 098

24 597

26 098

24 597

Gatljusanläggningar

2 440

1 644

2 440

1 644

Invent, verktyg o installationer

6 064

5 760

6 064

5 760

Fjärrvärmeanläggningar

13 331

12 998

13 331

12 998

Opto- och telenät

Byggnader
Distributionsanläggningar elnät

2019

14 809

13 639

14 809

13 639

Vindkraft

714

714

0

0

Solceller

174

166

0

0

64 516

60 360

63 628

59 480

Totalt

År 2020 har nedskrivning gjorts med 1,5 Msek avseende fiberinvesteringar
slutförda under 2020 efter bedömning av framtida kassaflöden. År 2020
har också nedskrivning gjorts med 292 tsek avseende laddinfrastruktur
investeringar efter bedömning av projektets framtida kassaflöde.		
Nedskrivning av projekt Dalen avseende etablering omfattande två vindkraftverk har gjorts med upparbetade kostnader på 2 082 Tsek år 2019.
År 2019 gjordes en nedskrivning med 1,5 Msek av fiberinvesteringar 		
slutförda år 2019 efter bedömning av framtida kassaflöden.			

Moderbolaget
Av årets intäkter avser 0,7% (0,8% 2019) försäljning till koncern
företag. Av rörelsekostnaderna avser 2,7% (3,7% 2019) inköp från
koncernföretag.				
Not 4 Övriga externa kostnader
I övriga externa kostnader ingår ersättningar till revisionsföretag
enligt följande:
Koncernen

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

192

191

158

127

KPMG, rev.verks utöver rev.uppdr

62

54

62

54

Ernst & Young, rev.verks utöver rev.
uppdr

35

0

35

0

289

245

255

181

Totalt

61

Totalt

Not 7 Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

KPMG, revision

63

Koncernen

Rörelseresultatet fördelar sig på
rörelsegrenar enligt följande:
Transitering el

20

- Män

Löne- o avkastn.skatt

Nettoomsättningen fördelar sig
på rörelsegrenar enligt följande:

Transiteringsintäkter elenergi

2019

19

Löner och ersättningar för

Not 5,7,8,12,13,14,15,16,17,18,22 avser även koncernen.

Intäkter gatljus

2020

- Kvinnor

Not 8 Bokslutsdispositioner (mb)

Avskrivningar utöver plan

2020

2019

23 521

17 475

Mottaget koncernbidrag

-3 359

-2 479

Totalt

20 162

14 996

Kungälv Energi
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NOTER

Noter

forts.

Not 9 Skatt på årets resultat

Not 14 Gatljusanläggningar
Koncernen

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

Aktuell skatt

2 157

3 393

2 157

3 393

Uppskjuten skatt

5 033

2 117

0

0

7 190

5 510

2 157

3 393

33 601 33 706

10 081

16 231

Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt ber enl gällande skattesats

2 157

3 473

2 157

3 473

11

11

11

11

-11

-91

-11

-91

Uppskj skatt avs obesk res

5 033

2 117

0

0

Redovisad skattekostnad

7 190

5 510

2 157

3 393

Skatt av ej avdragsg kostn
Skatt hänf till tidigare år

Ingående anskaffningsvärde

41 423

26 044

Årets anskaffningar

16 069

15 379

Ingående anskaffningsvärdevärde

Utgående ack. anskaffningar

57 492

41 423

Årets anskaffningar

Ingående ack. avskrivningar

-3 687

-2 043

Årets avskrivningar

-2 440

-1 644

Utgående ack. avskrivningar

-6 127

Utgående planenligt restvärde

51 364

Årets investeringar

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

316

991

316

991

0

0

0

0

Distributionsanläggningar elnät

56 036 49 008

56 036

49 008

Gatljusanläggningar

16 069 15 379

16 069

15 379

Byggnader
Mark

Invent, verktyg och installationer

8 183

3 882

8 183

3 882

Fjärrvärmeanläggningar

25 941

2 735

25 941

2 735

Stadsnät

37 200 34 836

37 200

34 836

Vindkraft

0

0

0

0

Pågående arbeten, vindkraft

0

257

0

0

0

421

0

0

Pågående arbeten, solcellsfält

143 745 107 509 143 745 106 831

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

2019

61 643

60 652

316

991

Utgående ack. anskaffningar

61 957

61 643

Ingående ack. avskrivningar

-43 967

-43 125

Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Taxeringsvärde byggnad

-885

-842

-44 854

-43 967

17 102

17 675

7 506

19 057

Not 12 Mark

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

2020

2019
2 270

0

0

Utgående ack. anskaffningar

2 270

2 270

Utgående planenligt restvärde

2 270

2 270

241

241

Taxeringsvärde mark

2019

796 958

751 191

Årets anskaffningar

56 036

49 008

Försäljningar och utrangeringar

-3 795

-3 241

Utgående ack. anskaffningar

849 199

796 958

Ingående ack. avskrivningar

-325 823

-304 467

3 795

3 241

Ingående anskaffningsvärde

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Kungälv Energi

-26 098

-24 597

-348 126

-325 823

501 075

471 137

0

0

0

0

0

Utgående ack. anskaffningar

3 398

3 398

0

0

Ingående ack. avskrivningar

-166

0

0

0

-3 687

Årets avskrivningar

-174

-166

0

0

37 735

Utgående ack. avskrivningar

-340

-166

0

0

3 058

3 232

98 421

8 183

3 882

-1 750

0

Utgående ack. anskaffningar

108 736

102 303

Ingående ack. avskrivningar

-71 777

-64 517

Försäljningar och utrangeringar

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2019

2020

2019

Dotterföretag Kungälv Närenergi AB,
säte i Kungälv, 556805-6641, 50 000 aktier
Kapitalandel & rösträttsandel: 100%

0

-6 064

-5 760

-76 091

-70 277

-292

-1 500

Direktägda andelar i Värmek (intresseorg.)

32 361

30 529

Net West

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2019

496 435

493 700

25 941

2 735

522 376

496 435

-323 141

-310 143

-13 331

-12 998

-336 472
185 902

-323 141
173 293

Upplupna värmeavgifter
Uppl intäkt certifikat elprod,utsläppsrätter

10 000

10 000

2019

10

142

142

Kortfr del långfr skuld

152

152

Lev.skuld

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

2020

2019

283 954

249 118

37 200

34 836

Utgående ack. anskaffningar

321 154

283 954

Ingående ack. avskrivningar

-106 513

-91 374

-14 809

-13 639

-121 322

-105 013

-1 500

-1 500

198 331

177 441

Utgående ack. avskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående planenligt restvärde
Not 18 Vindkraft
Koncernen

Utgående ack. anskaffningar
Ing ack. Avskrivningar/nedskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. Avskrivningar/nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående planenligt restvärde

2020

2019

10 975

11 325
3 086

Upplupen bredbandsdebitering

1 759

1 459

Upplupen elhandelsdebitering

8 207

9 965

0

0

Förutbet kostn bränsle fjärrvärme

461 000

459 000

0

0

0

40 000

461 000

459 000

Totalt

10

38 941

Försäkringar

40 000

Långfristigt lån via

2020

2 224

Upplupen gatljusdebitering

Totalt

Not 26 Kortfr skuld Kungälvs kommun

37 990

Upplupen elnätsdebitering

2019

Totalt

Övrigt långfristigt lån

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

2020
Efter 5 år
Kungälvs kommun

Not 21 Andelar i intresseföretag (mb)

Underhållsavtal vindkraftverk
Not 17 Opto- och telenät

Not 25 Långfristiga skulder

Not 20 Andelar i koncernföretag (mb)

1 750

2020

Avser intjänade KPA-pensioner under åren 1992-2019. Den avgifts
bestämda ålderspensionen avseende år 2020, 2 023 Tkr, utbetalas
under år 2021 och har bokförts som kortfristig skuld. Fr o m 1998
betalas delar av den årliga pensionskostnaden till Pensionsvalet. 			
KPA-pensioner före år 1992 är skuldförda hos Kungälvs kommun 			
som också har gått i borgen för bolagets pensionsutfästelse.		

Nedan anges del av långfristig skuld som förfaller till betalning		
senare än fem år efter balansdagen.

Not 16 Fjärrvärmeanläggningar

Årets anskaffningar
2020

0

102 303

Ingående anskaffningsvärde
Not 13 Distributionsanläggningar elnät

2020

2019

Årets avskrivningar

2 270

2019
3 398

2020

Ingående ack. avskrivningar
2020

2020

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

Utgående ack. anskaffningar
Not 11 Byggnader

Moderbolaget

3 398

Utgående planenligt restvärde

Årets anskaffningar

Koncernen

Not 24 Avsatt till pensioner
Koncernen

2019

Ingående anskaffningsvärde
Not 10 Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Not 19 Solceller
2020

Uppskjuten skatt är 21,4% av obesk res i BR 66 631 år 2020 (61 598 år 2019).
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NOTER

Koncernen

Moderbolaget

2020

2019

2020

0

0

0

0

962 20 638

962

20 638

Koncernkonto

74 290

Totalt

94 928 53 893 121 734

2019

52 931 101 096 85 549
86 511

Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkonto
system. Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kredit
volymer avtalats. Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas
som kortfristig skuld till Kungälvs kommun.			

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

627

0

Koncernen

2020

3 321

888

Upplupen lön

1 005

2019
497

0

261

Semesterlöneskuld

2 163

1 810

Solcellsanläggningar till kunder

670

516

Sociala avgifter

976

725

Övriga poster

972

849

Upplupen räntekostnad

514

552

66 745

67 290

Elcertifikat

748

2 060

Markersättning

142

1 222

2 263

1 829

Summa
Moderbolaget
Upplupna värmeavgifter
Uppl intäkt certifikat elprod,utsläppsrätter
Upplupen elnätsdebitering
Upplupen bredbandsdebitering
Upplupen gatljusdebitering

2020

2019

10 975

11 325

2 224

3 086

37 990

38 941

1 759

1 459

Energikostnad
Uthyrning solpaneler solcellsfält
Solcellsanläggningar till kunder
Övriga poster
Summa

792

897

7

1 149

1 485

1 427

10 095

12 168
2019

0

0

Adm tjänster Kungälv Närenergi

2 098

2 857

Moderbolaget

2020

Försäkringar

3 321

888

Upplupen lön

1 005

497

0

261

Semesterlöneskuld

2 163

1 810

Förutbet kostn bränsle fjärrvärme

2020

2019

40 978

40 721

0

257

40 978

40 978

Markersättning

-25 123

-22 327

Energikostnad

-714

-714

-25 837

-23 041

0

-2 082

15 142

15 856

Övriga poster
Summa

1 883

2 515

60 250

61 332

Not 23 Obeskattade reserver (mb)

Sociala avgifter

976

725

Upplupen räntekostnad

514

552

Nätförluster
2020

2019

Ackumulerad skillnad mellan

0

1 018

2 263

1 829

915

974

Övriga poster

1 522

2 531

Summa

9 355

9 933

bokförda avskrivningar och
avskrivningar utöver plan

310 873

287 352

Kungälv Energi
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NOTER

Noter

Revisionsberättelse

forts.

Not 28 Ställda säkerheter
2020

2019

3 829

4 457

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Till bolagsstämman i Kungälv Energi AB, org. nr 556083-2064

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret identifierade.		

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

Not 31 Förslag till vinstdisposition

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Kungälv Energi AB för år 2020.

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Kungälv Energi AB har ett borgensåtagande såsom för egen skuld för 			
samtliga Kungälv Närenergi ABs förpliktelser gentemot Skellefteå Kraft
AB och Skellefteå Kraft Energihandel AB. Upptaget belopp är skulder
per 31/12.			

Balanserat resultat

0

Årets resultat

7 923

kronor

7 923

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna 		
utdelas 7 923 000 kr.		

Not 29 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2020

2019

Ordinarie styrelseledamöter

7

7

Varav kvinnor

0

0

Arbetstagarrepresentanter inkl. suppleanter

4

4

(VD o affärsområdeschefer)

7

7

Varav kvinnor

3

3

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Antalet ledande befattningshavare

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Antal styrelsemöten har varit 8 st i Kungälv Energi AB och 5 st i 			
Kungälv Närenergi AB. Genomsnittlig närvaro vid mötena har varit 90% i
Kungälv Energi respektive 91% i Kungälv Närenergi. Utvärdering av VDs
och styrelsens arbete har gjorts enligt i bolagen gällande rutiner. VD har
varit sekreterare vid styrelsemötena. VD har haft möten med bolagets
lekmannarevisorer löpande under året.			

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställ
ande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.

Kungälv den 22 februari 2021

Fredrik Gullbrantz
(Styrelsens ordförande)

Michael Karlsson
(Styrelsens vice ordförande)

Nalle Johansson

Lars Eriksson

Peter Harrysson

Roberth Österman

Pierre Syrén

Joel Thorén
(Arbetstagarrepresentant)

Sven Hansson
(Arbetstagarrepresentant)

Hans Larsson-Ljungblad
(VD)
Min revisionsberättelse har lämnats den

Johan Rasmusson (Auktoriserad revisor)

Vår granskningsrapport har lämnats den

Anita Dentén				
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Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina utta
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern
inte längre kan fortsätta verksamheten.
– utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
– inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovis
ningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Kungälv Energi AB för år 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lena Schandorff

Kungälv Energi
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Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

FÖR VA LT NING S BE R ÄT T E L S E

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

VERKSAMHET
Kungälv Närenergis verksamhetsidé är att producera och bedriva
handel med energi.
Elhandel
Elhandelsverksamheten startades år 2010. Marknadsfokus är
på Kungälv kommuns invånare. Ökningen av marknadsandelen
har varit fortsatt stadig under året. All el som säljs är fossilfri,
antingen från egen produktion eller köpt med ursprungs
märkning.

MILJÖ
All el som säljs är fossilfri, dels från egen produktion i vind
kraftverk och i det biobränsleeldade värmeverket, dels köpt
med ursprungsmärkning.
RESULTAT OCH INVESTERINGAR
Bolagets resultat efter finansiella poster är 3 359 tkr för år 2020
(2 479 tkr år 2019). Investeringarna för år 2020 har varit 0 kr
(678 tkr för år 2019).

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad
i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.

Kungälv den 23 februari 2021

Lena Schandorff
		
Lekmannarevisor			

Anita Dentén
Lekmannarevisor

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
Finansiering av bolagets verksamhet har skett genom upplåning
via Kungälvs kommun. Soliditeten är 16,1% (15,5% år 2019). Likviditeten i bolaget skapas via ett med Kungälvs kommun gemensamt
koncernkonto (tillsammans med moderbolaget Kungälv Energi AB).
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Elhandelsrisker
Riskerna för vår elhandelsverksamhet avseende fastprisavtal är
volymrisken, till stor del beroende av avvikelser från normal väderlek, samt även profilrisken, det vill säga kundens framtida användning av el som avviker från historisk användning av el. Elhandeln
bedrivs i enlighet med fastställd riskpolicy. Bolaget samarbetar
med Skellefteå Kraft såsom partner och elhandeln sker i deras
handelssystem Skepool, där bolagets alla fasta avtal säkras.
Risker för vindkraftsverksamheten
Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och
elcertifikat samt vindförhållanden.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSK APSÅRET
Året 2020 har varit ett mycket speciellt år för oss och alla andra
i hela världen. Coronapandemin har haft stor påverkan på hela
samhället.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Solceller
Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans
med samarbetspartners startades upp under år 2018 och har växt
kraftigt sedan starten.

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2020

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för
anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
föreligger inte.

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Närenergi AB,
556805-6641, får härmed avge årsredovisning för år 2020, vilket är
bolagets elfte räkenskapsår.

Vindkraft
Kungälv Närenergi äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder
om Kode, vilket togs i drift 2014.

februari 2021

Lekmannarevisorerna i Kungälv Energi AB
Till bolagsstämman i Kungälv Energi AB, org.nr 556083-2064
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har
utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Förvaltningsberättelse
Kungälv Närenergi AB

Året 2020 var även speciellt på andra sätt, temperaturen var
extremt hög under året som har minskat energiförbrukningen
hos kunderna och även elpriserna var extremt låga.
Utvecklingen av elhandelsverksamheten går enligt bolagets plan.
Ökningen av marknadsandelen har varit fortsatt stadig under året
och följer vår långsiktiga plan. Totalt antal kunder vid årets slut
var 9 593, en ökning med 402 kunder. Försåld volym var 156 GWh
(158 GWh år 2019).
Vindkraftverket, Solrosen, har under året producerat 7,1 GWh vilket
är 0,1 GWh under budgeterad volym (6,3 GWh produktion år 2019).
Vi har tecknat ett nytt fullserviceavtal för vårt vindkraftverk. Avtalet
gäller åren 2020–2035.
Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit fortsatt
stort bland våra kunder. Försäljningen av solceller till företag och
privatpersoner uppgick till 40 solcellspaket under år 2020.
FRAMTIDA UTVECKLING
Ett omfattande arbete för bolaget och alla andra som verkar
i Kungälvs kommun kommer att vara att söka möjligheter att
producera lokal förnybar energi.
Fokus för elhandelsverksamheten kommer 2021 att vara på att
öka antalet elhandelskunder med bibehållen marginal.
Solcellskoncept med försäljning av solcellslösningar till
konsument och företag fortsätter att marknadsföras under 2021.
Under 2021 införs ett nytt solcellsstöd.
Vi kommer att fortsätta engagera oss i elbilar och infrastruktur
för laddning av elfordon. Vi kommer till exempel lansera ett
koncept för hemmaladdning för elbilar under 2021.
FÖRÄNDRING AV EGET K APITAL
Aktie- Balanserat Aktieägar- Årets Totalt
kapital
resultat
tillskott resultat
Belopp vid årets ingång

5 000

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma

5 004

0

0 10 004

0

0

0

0

0

0

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

5 000

5 004

0

0 10 004

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BALANSERAD VINST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den
balanserade vinsten, 5 003 669 kr, överförs i ny räkning.

Kungälv Energi
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R E S ULTAT R Ä K NING

BAL ANSRÄKNING

Resultaträkning Not 1, 2

Balansräkning Not 1
Not

2020

2019

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Avgår energiskatt

62 053

81 588

Anläggningstillgångar

Summa rörelsens intäkter

62 053

81 588

Materiella anläggningstillgångar
Vindkraftverk
Solcellsfält

-49 749
-7 292
-888
0

-66 609
-8 870
-880
-2 082

Summa anläggningstillgångar

-57 929

-78 441

4 124

3 147

27
-792
0

13
-681
0

Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Fordran koncernföretag
Fordran Kungälvs kommun
Upplupna intäkter

-765

-668

3 359

2 479

-3 359
0
0

-2 479
0
0

RÖRELSENS KOSTNADER
Inköp av kraft
Övriga externa kostnader
Avskrivning materiella anläggn.tillgångar
Nedskrivning materiella anläggn.tillgångar

TILLGÅNGAR

Not 3
Not 4
Not 5

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter/kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella intäkter/kostnader

Not

Resultat efter finansiella poster

Not 9
Not 10

15 142
3 058

15 856
3 232

18 200

19 088

5

50

28
835
9 022
26 806
9 548
46 244

6
248
4 688
32 618
10 491
48 101

0

0

64 444

67 189

Aktiekapital
50 000 aktier à kvotvärde 100 kr

5 000

5 000

Summa bundet eget kapital

5 000

5 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Aktieägartillskott

5 004
0
0

5 004
0
0

Summa fritt eget kapital

5 004

5 004

10 004

10 004

Obeskattade reserver
Avskrivning utöver plan

487

487

487

487

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager

Not 6

Summa resultat från finansiella poster

2020-12-31 2019-12-31

Not 11
Not 12
Not 13

Likvida medel
Summa tillgångar
EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital

Bokslutsdispositioner
Årets skatt
Årets resultat

Not 7
Not 8

Bundet eget kapital

Faktaruta / elhandel
2020

2019

2018

2017

2016

Antal kunder
Såld volym

9 593
156

9 191
158

8 300
122

7 412
105

6 743
95 GWh

Årets resultat före skatt o disp.

4 604

4 171

1 358

2 217

1 390

Tkr

Summa eget kapital

Faktaruta / vindkraft
2020

2019

2018

2017

2016

Elproduktion
Årets investeringar
Resultat
Nedskrivning/Återföring nedskr/Nedskr fordran

7,1
0
-1 210
0

6,3
0,3
259
-2 082

6,2
0
1 085
0

6,9
0,02
-8 116
0

6,7 GWh
0,02 Mkr
-9 996 Tkr
2 000 Tkr

Summa obeskattade reserver
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till koncernföretag

45 000

45 000

Årets resultat före skatt o disp.

-1 210

-1 823

1 085

-8 116

-7 996

Summa långfristiga skulder

45 000

45 000

5 160
0
3 793

4 931
0
6 767

8 953

11 698

64 444

67 189

Tkr

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skuld koncernföretag
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital & skulder
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Not 14
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NOTER

NOTER

Noter

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 3 Övriga externa kostnader

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).			
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.			

I övriga externa kostnader ingår ersättning till revisionsföretag enligt
följande:

Intäkterna redovisas när elen eller solpanelerna har levererats till
kunden eller när elcertifikaten har erhållits.			
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Dokumenterade säkringar av elterminer (säkringsredovisning)
Avtal om elterminer skyddar bolaget avseende prisrisk på bolagets
ingångna fasta elavtal.			
Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om säkringsredovisningen förfaller,
säljs, avvecklas eller löses in eller säkringsrelationen inte längre
uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från
en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i
resultaträkningen.		
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt. 			
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 			
inget annat anges.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggn.tillg redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången. Tillgångarna skrivs av systematiskt
o linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Vindkraftverk skrivs
av på 50 år för grund och väg, 35 år för transformator och elanslutning
samt 25 år på själva vindkraftverket. Solcellsfält skrivs av på 25 år.

KPMG, revision

Not 10 Solcellsfält

2020

2019

24

64

421
3 398

-166

0

-174

-166

-340

-166

3 058

3 232

2020

2019

Vindkraftverk

714

714

Solcellsfält

174

166

Totalt

888

880

Not 5 Nedskrivning materiella anläggtillg
2020

2019

Vindkraftverk

0

2 082

Totalt

0

2 082

Nedskrivning av projekt Dalen år 2019 p g a Mark- och miljödomstolens
beslut att förbjuda etablering av anmäld verksamhet omfattande två 		
vindkraftverk i Dalen.		
Not 6 Finansiella intäkter/kostnader

Ränteintäkter
Räntekostnader

Utgående planenligt restvärde

2020

2019

27

13

-792

-681

2020

2019

8 207

9 965

Solcellsanläggningar till kunder

670

516

Underhållsavtal vindkraftverk

627

0

44

10

9 548

10 491

Upplupen eldebitering

Övrigt
Summa

Not 14 Uppl kostn o förutb int

Not 11 Övriga fordringar

Momsfordran
Övriga fordringar
Summa

2020

2019

835

201

0

47

835

248

Elcertifikat
Konsulttjänster från moderbolag

2020

2019

26 806

32 618

Summa

26 806

32 618

Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem.
Mellan Kungälvs kommun och Kungälv Energi/Närenergi har interna
kreditvolymer avtalats.

2 404
204

Uthyrning solpaneler solcellsfält

792

897

7

1 149

Solcellsanläggningar till kunder

Not 16 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Totalt

kronor

-3 359

-2 479

-3 359

-2 479

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen
inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Not 8 Skatt på årets resultat
2020

2019

0

0

2020

Aktuell skatt

2019

Uppskjuten skatt

0

0

Skatt på årets resultat

0

0

Redovisat resultat före skatt

0

0

Skatt ber enl gällande skattesats

0

0

Skatt avs ej avdragsg kostn

0

0

Skatt hänf till tidigare år

0

0

Redovisad skattekostnad

0

0

			

Årets anskaffningar
Utgående anskaffningsvärde
Ing ack. avskrivningar/nedskrivningar
Årets avskrivning
Årets nedskrivning
Utg. ack. avskrivningar/nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2020

2019

40 978

40 721

0

257

40 978

40 978

-25 123

-22 327

-714

-714

0

-2 082

-25 837

-25 123

15 142

15 856

5 003 669
0
5 003 669

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den balanserade 		
vinsten 5 003 669 kr, överförs i ny räkning.		

Kungälv den 22 februari 2021

Fredrik Gullbrantz
(Styrelsens ordförande)

Michael Karlsson
(Styrelsens vice ordförande)

Nalle Johansson

Lars Eriksson

Peter Harrysson

Roberth Österman

Pierre Syrén

Hans Larsson-Ljungblad
(VD)

Not 9 Vindkraftverk

Ingående anskaffningsvärde

53
6 767

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret identifierade.		

Balanserat resultat

-668

6
3 793

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Övriga finansiella intäkter
-765

2 060

142

Summa

Koncernkonto

2019

748
2 098

Övrigt

Not 12 Fordran Kungälvs kommun

2020

Markersättning

Årets resultat

Totalt

Kungälv Energi

0
3 398

Utg. ack. avskrivningar

Min revisionsberättelse har lämnats den

Johan Rasmusson (Auktoriserad revisor)

Vår granskningsrapport har lämnats den

Anita Dentén				
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2019
2 977

Årets avskrivning

Avgivet koncernbidrag

Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% (0%) av
inköpen och 11% (12%) av försäljningen till andra företag inom koncernen.
Av övriga externa kostnader motsvarar 29% (30%) tjänster köpta av
K. Energi AB.			

Utgående anskaffningsvärde

2020
3 398

Årets avskrivningar enligt plan

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med
årsredovisningslagens indelning.			

Bedömningar och uppskattningar				
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder
i framtiden eller som har någon betydande effekt på redovisade belopp
i denna årsredovisning.				
			
Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Årets anskaffningar

Not 13 Uppl intäkter o förutb kostn

Not 4 Avskrivning materiella anläggtillg

Not 7 Bokslutsdispositioner

Ägarförhållanden				
Kungälv Närenergi AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB, vilket
är helägt av Kungälvs kommun, 212000-1371.				
Bolaget har inga anställda. Inga löner eller ersättningar har utgått.
All personal är anställd i moderbolaget Kungälv Energi AB. Ingen
ersättning till styrelsen har utgått.

Ingående anskaffningsvärde

Ing ack. avskrivningar

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat görs en
prövning av nedskrivningsbehov.			

Låneutgifter
Låneutgifter under byggnationstiden av vindkraftverk har aktiverats i
anskaffningskostnaden.			

forts.

Lena Schandorff
Kungälv Energi
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RE V ISIONSBER ÄT T EL SE

RE V ISIONSBER ÄT T EL SE

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kungälv Närenergi AB, org. nr 556805-6641

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kungälv Närenergi AB
för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Kungälv Närenergi ABs finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till Kungälv Närenergi AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kungälv
Närenergi AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
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Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls
enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentlig
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
– utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Kungälv Energi

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till Kungälv Närenergi AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Malmö den

2021

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna i Kungälv Närenergi AB
Till bolagsstämman i Kungälv Närenergi AB, org.nr 556805-6641
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2020
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har
utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad
i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för
anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
föreligger inte.

Lena Schandorff
		
Lekmannarevisor			

Kungälv den 23 februari 2021

Anita Dentén
Lekmannarevisor

Kungälv Energi
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Styrelsen

FREDRIK GULLBRANTZ
Född 1969. Styrelsens
ordförande sedan maj 2019.
Fyraårig teknisk utbildning,
maskin. Utbildning inom
ekonomi, statsvetenskap och
psykologi. Mångårig erfarenhet
från bolagsstyrelseuppdrag,
däribland ledamot i Kungälv
energi 2003–2007.

MICHAEL K ARLSSON
Född 1981. Styrelsens vice
ordförande sedan maj 2019.
Civilingenjör Teknisk Fysik &
Elektroteknik, Linköpings
Universitet. Forsknings- och
Innovationschef, LumenRadio AB.
Erfarenhet från ledningsgruppsarbete i bolag, och mångårig
erfarenhet inom IoT inom
industri och fastigheter.

LARS ERIKSSON
Född 1946. Ledamot av
styrelsen sedan maj 2019.
Studerat till optiker. Arbetat
som optiker samt VD för bolag
inom optik, samt olika befattningar inom marknadsföring och
försäljning. Även varit verksam
som lärare inom arbetsmiljö
och säkerhet.

NALLE JOHANSSON
Född 1974. Ledamot av
styrelsen sedan maj 2019.
Studerat främst inom natur
vetenskapliga ämnesområdet
med ett särskilt intresse för
strålningsfysik och farliga
ämnen. Arbetar nu på BRP
Systems med projektledning
och molntjänster.

PIERRE SYRÉN
Född 1975. Ledamot av
styrelsen sedan november 2019.
Arbetat som butikschef inom
hemelektronik. Är nämndeman
i Tingsrätten och Förvaltningsrätten i Göteborg.
Arbetar idag som koordinator.

ROBERTH ÖSTERMAN
Född 1964. Ledamot av styrelsen
sedan maj 2019.Mångårig erfarenhet
från styrelseuppdrag från andra
kommunägda bolag, bransch
organisationer och eget aktiebolag.
Numera yrkesverksam i närområdet
inom räddningstjänsten.

JOEL THORÉN
Född 1996. Arbetstagar
representant i styrelsen från
SEKO. Montör, anställd 2016.
Utbildning El- och energiprogrammet Mimers Hus.
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SVEN HANSSON
Född 1974. Arbetstagar
representant i styrelsen från
Ledarna. Driftingenjör fjärrvärme,
anställd 2011. Tidigare anställd
på Ringhals, Vattenfall AB.

PETER HARRYSSON
Född 1970. Ledamot av
styrelsen sedan maj 2019.
Studerat vid Chalmers Tekniska
Högskola, Sjökapten.
Även studerat ekonomi och
juridik. Har även varit chef
för Räddningstjänsten i
Göteborgs SW distrikt.
Idag befälhavare på ett av
Stena Lines passagerarfartyg.

MARIA LASSING MALM
Född 1968.
Ekonomichef
Anställd 2008.
Civilekonom, Växjö Universitet.
Tidigare anställning:
PwC 1995-2008, Auktoriserad
revisor, senior manager.

HENRIK K ARLSSON
Född 1973.
Affärsområdeschef Elnät.
Anställd 2015.
Högskoleingenjör, elkraft och
värmeteknik
Tidigare anställningar:
Fortum Distribution AB,
Vattenfall Eldistribution AB.

LISA TEGBORG DEIJ
Född 1971.
Affärsområdeschef Stadsnät.
Anställd 2013.
Fil. mag. Medie- och Kommunika
tionsvetenskap, Uppsala Universitet
Master of Business Administration,
European University, Barcelona
Tidigare anställningar: Idevio,
UPC Broadband, Telenor AS, Nordic
Satellite Broadcasting, Europeiska
Kommissionen, Exportrådet.

K ARIN ALMGREN
Född 1969.
Affärsområdeschef Entreprenad.
Anställd 2017.
Gymnasieingenjör elkraft.
Fil.kand Ekonomi, Handels
högskolan i Göteborg.
Tidigare anställningar:
ingenjör, kvalitetschef samt
avdelningschef inom
koncernen Göteborg Energi.

LARS ANDERSSON
Född 1963.
Marknadschef.
Anställd 2010.
Gymnasieingenjör elkraft.
Marknadsekonom.
Tidigare anställningar:
Marknadskommunikationschef
SAKAB, Försäljningschef
Sydkraft EcoPlus AB,
Försäljningschef Hem El.

HANS LARSSON-LJUNGBLAD (VD)
Född 1957.
Anställd 2007.
Civilingenjör, Chalmers
Tekniska Högskola.
Tidigare anställningar: Fortum
Distribution AB lokalnätschef
Västkusten, VD för Gislaved Energi AB,
VD för Gislaved Energiring AB,
VD för Bredband i Gislaved Gnosjö AB,
Administrativ chef Varberg Energi AB.
Övriga uppdrag: Delägare i Ljungblad
Pedagogik HB.

Revisorer

Lekmannarevisorer

Ordinarie
JOHAN RASMUSSON
Auktoriserad revisor
KPMG

Utsedda av Kungälvs kommun.

Ersättare
JERKER STENQVIST
Auktoriserad revisor
KPMG

OLA THORSON
Född 1974.
Affärsområdeschef Värme.
Anställd 2014.
Civilingenjör, Chalmers Tekniska
Högskola.
Tidigare anställningar:
Avdelningschef, WSP Sverige AB.
VD (och konsult), S.E.P.
Scandinavian Energy Project AB.
Handläggare, Energimyndigheten

Ordinarie
ANITA DENTÉN
LENA SCHANDORFF
Ersättare
CHRISTINA CARLSSON
BJÖRN BROGREN
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Din drivkraft alldeles runt hörnet.
Box 515, 442 15 Kungälv. Besöksadress: Byggmästaregatan 5.
Tel: 0303-23 93 00.
info@kungalvenergi.se, www.kungalvenergi.se
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Stiftelsen Kungälvsbostäder
Org nr 853300-0579
Årsredovisning för räkenskapsåret 2020
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen
Kungälvsbostäder får härmed avge följande årsredovisning
för verksamhetsåret 2020. Stiftelsen Kungälvsbostäder är
ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar
bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun. Stiftelsen
Kungälvsbostäder bildades 1949 av Kungälvs kommun som
tillsköt kapital och har till ändamål enligt stadgarna att
”såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Kungälvs kommun
förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för
upplåtande av hyresbostäder”.
Kungälvsbostäder är anslutet till Sveriges Allmännytta
(bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga
kommula och privata bostadsföretag i Sverige) och Fastigo
(Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation) samt HBV
(Husbyggnadsvaror HBV förening).
STYRELSE, REVISORER OCH LEDNING
Kungälvs kommun utser styrelse, ordförande och revisorer.
Stiftelsens styrelse utser vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter.
Styrelsens sammansättning:
Styrelse
Ordinarie ledamöter
Jane Bredin, ordförande
Leif Hasselgren, vice ordförande
Birgitta Jähnke
Björn Karmark
Cecilia Olsson
Mike Höglund
Torbjörn Kvarefelt
Sekreterare
Karolina Tolic
Revisorer
Ordinarie
Johan Rasmusson, auktoriserad revisor
Björn Brogren, lekmannarevisor
Christina Carlsson, lekmannarevisor
Suppleant
Anita Dentén, lekmannarevisor
Lena Schandorff, lekmannarevisor
Verkställande direktör och ledning
Bettina Öster Tunberg, VD
Anders Ljung, projektchef
Camilla Solbacken, ekonomichef
Johan Ygdenheim, förvaltningschef
Linda Winstedt, kommunikations- och marknadschef
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VERKSAMHET
Kungälvsbostäder är den största hyresvärden i Kungälv
idag med 2 812 lägenheter samt 137 kommersiella lokaler i
ett varierat bostadsbestånd. För att styra verksamheten har
företaget sin Affärsplan som sträcker sig mellan 2019-2022.
Affärsplanen fastställs och revideras årligen av styrelsen. För
att uppnå målen i affärsplanen tar ledningsgruppen årligen
fram en ettårig verksamhetsplan.
Vision
Kungälvsbostäders vision är att vara med och bygga ett
Kungälv där alla kan leva och bo tillsammans, genom att
skapa en trygg och trivsam vardag för hyresgäster och övriga
kommuninvånare. ”Ett Kungälv där alla kan leva och bo.
Tillsammans.”
Löfte
Kungälvsbostäders varumärkeslöfte är det man lovar att
leverera. ”Kungälvsbostäder ska förvalta och utveckla
Kungälv med människan i fokus. Tillsammans ser vi till att
skapa en trygg och trivsam vardag i Kungälv.”
Värdegrund
Kärnvärdena är värderingar som ska inspirera och vägleda medarbetarna i allt de säger och gör. De är grunden
för hur man agerar och kommunicerar, vad som gör
Kungälvsbostäder unika och vilken nytta hyresgästerna har
av det. Kungälvsbostäders kärnvärden fungerar som ledstjärnor och skapar ordet HEM - Hjärta, Energi och Mod.
Mål
Kungälvsbostäder har två primära mål: nöjda hyresgäster
och engagerade medarbetare. Kungälvsbostäder finns till
för sina hyresgäster, befintliga och blivande. Medarbetarna
är företagets viktigaste verktyg för att nå nöjda hyresgäster
och därför är det viktigt att de är motiverade, engagerade
och trivs på jobbet. Målet är 85 % nöjda hyresgäster och 85 %
engagerade medarbetare till 2022.
Strategier
För att nå sina övergripande mål till 2022 har Kungälvs
bostäder delat in sina strategier i fyra fokusområden med
delmål kopplade till varje område. De strategiska fokusområdena är:
• Kunden i centrum
• Hållbart fastighetsbestånd
• Trygg och god arbetsmiljö
• Med hjärtat i Kungälv

Kunden i
centrum

Vi utgår från kundperspektivet i alla lägen och
påminner oss själva om för vem vi finns till.
Vi ökar vår tillgänglighet och främjar
hyresgästdialogen.

Vi arbetar efter en långsiktig renoveringsplan med
målsättningen att ha ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbara fastigheter.

Nöjda
hyresgäster

Hållbart
fastighets
bestånd

Vi uppfyller vårt åtagande i Sveriges Allmännyttas
klimatinitiativ där vi ska vara fossilfria år 2030 samt
ha minskat vår energiförbrukning med 30 % mellan
åren 2007 och 2030.
Vi arbetar aktivt med vår fastighetsportfölj för att
nå en god balans i beståndet genom nyproduktion,
renovering, förädling och anskaffning/avyttring.

Engagerade
medarbetare

Vi arbetar för ökad delaktighet och ökat
medarbetarinflytande.

Trygg & god
arbetsmiljö

Vi lever efter vår värdegrund: hjärta, energi och
mod, och devisen ”Vi är ETT företag” för att stärka
gemenskapen och känslan av att tillsammans
skapar vi trivsel.
Vi utvecklar vårt ledarskap.

Med hjärtat
i Kungälv

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Kungälvsbostäder är organiserade i fyra team inom områdena förvaltning, projekt, ekonomi samt kommunikation
och marknad.
Medelantalet anställda vid 2020 års utgång var 36 stycken
(33), varav andelen kvinnor 42 % (43). Anställda personer
vid årets slut var 38 (37) varav 21 (21) tjänstemän och 17
(16) kollektivanställda. Ökningen av antalet anställda beror
på en tillfällig resursförstärkning inom förvaltningen.
Medelåldern hos medarbetarna uppgick till 44 år.
Kungälvsbostäders medarbetare är företagets viktigaste
verktyg för att nå målet nöjda kunder därför ligger fokus
på att skapa en trygg och god arbetsmiljö där medarbetarna
erbjuds delaktighet och inflytande över sin arbetssituation
och känner engagemang för sitt uppdrag. Under 2020 har
Kungälvsbostäder haft en hälsosatsning. Samtliga anställda
som önskade genomförde en Hälsoprofil med efterföljande
aktiviteter. Aktiviteternas syfte var att förutom att inspirera till en hälsosammare livsstil och ett friskare och aktivare Kungälvsbostäder, bidra till att skapa gemenskap och
förbättra samarbetet mellan teamen. Hälsoprofilen var en
kartläggning över medarbetarnas hälsa som användes som
underlag i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsoprofilen
genomfördes före pandemin men de tänkta efterkommande

Vi tar vårt allmännyttiga ansvar, med hjärtat i
Kungälv.
Vi samarbetar aktivt med olika aktörer i Kungälv
såsom kummun och andra myndigheter, näringsliv
och föreningsliv.

aktiviteterna kunde inte genomföras i den utsträckning som
var tänkt. Därför fortsätter hälsosatsningen under 2021.
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortgått
under 2020.
Kungälvsbostäder arbetar med ett utvecklingsprogram
för ledarskapet, medarbetarskapet och medarbetarkommunikationen för att stärka vår gemenskap och skapa förutsättningar för en bättre och trivsammare arbetsmiljö genom
ökat engagemang.
För att veta att Kungälvsbostäder är på rätt väg mäts
medarbetarengagemanget enligt ett Engagemangsindex. I
oktober 2020 var resultatet 68 av 100. Målet är 85 år 2022.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2020
Trots Coronavirusets spridning under 2020 har
Kungälvsbostäders verksamhet i stor utsträckning kunnat
bedrivas normalt. De påverkningar som verifierats är att
processen med hyresgästdialogerna gällande hyresförhandlingarna inför stamrenoveringen på Ivar Claessons gata
13–17, Floragatan 7–13 och Trollhättevägen 9–15 skjutits
fram och hyres
förhandlingarna på Lärkgatan 1–19 har
dragit ut på tiden. Den tänkta lönerevisionen 1 april blev
istället 1 november på grund av att förhandlingarna mellan
parterna centralt dragit ut på tiden. Kungälvsbostäder har
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2020 tog vi våra första ladd-stolpar för elbilar i bruk.
Kungälvsbostäder är med i Allmännyttans klimatinitiativ
där målet är att vara fossilfria till år 2030 och att minska
energianvändningen med 30% mellan åren 2007 och 2030.

6

Kungälvsbostäder – Tillsammans skapar vi trivsel

erbjudit hyresreduktion till lokalhyresgäster som berättigats statliga bidrag. Vidare har Kungälvsbostäder erhållit
stöd för nedsättning av arbetsgivaravgifter. Spridningen av
coronaviruset har inte påverkat Kungälvsbostäders resultat
och ställning väsentligt.
Kungälvsbostäder är med i Allmännyttans klimatinitiativ
vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är
att Sveriges allmännyttiga bostadsbolag skall vara fossilfria
senast år 2030 och att energianvändningen skall minska med
30 % mellan 2007–2030. Under 2020 har Kungälvsbostäder
fortsatt utbyggnaden av nya styrsystem för värme, AI- styrning i undercentraler, nya styrsystem för frånluftsventilation
i Fontin, Östra Centrum och Gula Komarken. Arbetet med
att byta ut 2-glasfönster till 3-glasfönster samt byte till mer
energieffektiva beslysningsarmaturer i trapphus och källare
har fortsatt under året. I områdena Ulvegärde, Fontin och
Komarken installerades laddstolpar för eldrivna fordon.
Under året färdighetställdes andra etappen av projektet
förtätning i eget bestånd. Totalt har Kungälvsbostäder sedan
fem år tillbaka tillskapat 20 lägenheter genom ombyggnation av befintliga utrymmen. Att genomföra ombyggnationer i befintliga fastigheter har visat sig vara dyrt och skapar
ingen bra boendemiljö för de som bor i fastigheterna under
ombyggnadstiden. Därmed har Kungälvsbostäder idag inga
planer på ytterligare förtätningar i befintliga fastigheter.
2020 är första året som Kungälvsbostäder har bedrivit
skötsel av yttre miljö i egen regi hela året. Större underhålls
åtgärder har skett i vår utemiljö såsom rabatter, lekplats,
plattläggning, och asfaltering. Satsningen på utemiljö har
ökat nöjdheten hos våra hyresgäster gällande skötsel av
rabatter med 9 procentenheter från 63 % 2019 till 72 % 2020.
Övriga större underhållsåtgärder som färdigställdes under
året var PLU (planerat lägenhetsunderhåll) på Tvetgatan,
renovering tvättstuga, fönsterbyte, takbyte och dränering.
Under 2020 utredde Kungälvsbostäder en ny modell för
inre underhåll som innebar ett mer hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Beslut togs att inte ändra modell då det utifrån ett miljö- och kostnadsperspektiv inte är försvarbart.
Under 2020 fortsatte arbetet med att se över arbetssättet i kundtjänst. Två fysiska kundtjänster slogs ihop till en
gemensam kundtjänst, telefon- och besökstider har utökats
och fler tjänster kan utföras digitalt på vår hemsida. En
gemensam kundtjänst har resulterat i att Kungälvsbostäder
tar emot fler telefonsamtal själva och nöjdheten bland våra
hyresgäster har ökat under 2020 i samtliga kategorier såsom
tillgänglighet (4 %), bemötande (2 %) och serviceinriktad
(2 %).
Kungälvsbostäder har under 2020 arbetat med att hitta ett
gemensamt arbetssätt för att tillsammans komma åt olovliga
andrahandsuthyrningar för att på sikt minska antalet lägenheter där kontraktsinnehavaren inte bor och öka antalet
kontrakt som fördelas via bostadskön. Totalt har 17 kontrakt
sagts upp på grund av oriktiga kontraktsförhållanden.
Arbetet med digitalisering fortsätter. Under 2020 implementerades digital signering av hyreskontrakt. Digitalisering
kring leverantörsfakturor har redan implementerats men
från och med 2020 kan även Kungälvsbostäder fakturera
digitalt.

FINANSFÖRVALTNINGEN
Kungälvsbostäder omfattas inte av Lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag, men verksamheten bedrivs
på likartat sätt som de företag som omfattas av denna lagstiftning. I lagen står bland annat att ”bolagen ska driva sin
verksamhet enligt affärsmässiga principer”. Det innebär
bland annat noggranna ekonomiska analyser och kalkyler
innan beslut fattas. Till stöd för att leva upp till dessa krav
har Kungälvsbostäder tagit fram styrdokumenten; finanspolicy, projekt- och investeringspolicy, finansiellt styrkort och
långsiktig prognosmodell.
Finansiellt styrkort
Att äga och förvalta fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till kapital är en förutsättning för att
kunna renovera, förvalta, bygga och på annat sätt utveckla
fastigheterna. Därför är det viktigt för företaget att aktivt
arbeta med sina finanser. Kungälvsbostäder är finansierat
genom lånat och eget kapital. Enligt Kungälvsbostäders
finansiella styrkort är de finansiella målen för 2020 att
direktavkastningen skall uppgå till lägst 6,8 %, belåningsgraden skall som högst uppgå till 65 %, avkastning på eget
kapital bör uppgå till 4 %, soliditeten 32,9 % och likviditetsreserven skall minst vara 50 Mkr. Det finansiella styrkortet
ingår som en del i Kungälvsbostäders finanspolicy.
Finanspolicyn
Kungälvsbostäders finanspolicy fastställs årligen av styrelsen. Det är Kungälvsbostäders och styrelsens målsättning
att finansverksamheten ska säkerställa bolagets behov av
kapital till lägsta kostnad för att bedriva verksamheten.
Likviditetsreserven ska ge handlingsfrihet att genomföra
beslutade investeringar och fullgöra betalningsförpliktelser.
Under 2020 har 383 Mkr av lånen omförhandlats och 19 Mkr
amorterats.
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i Kungälvsbostäders skuldportfölj används finansiella
derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de
riktlinjer och ramar som är fastställda i Kungälvsbostäders
finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas
från de enskilda lånen. Detta ger Kungälvsbostäder möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och
bättre möta förändringar på räntemarknaden.
För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränte
swapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 595 Mkr
(690), varav 100 Mkr (100) är forwardswapar. Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 16,1 Mkr (15,6) i avtalen.
Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/
intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid.
Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (så
kallad ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället
valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om
respektive ränteswapavtal kvarstår till och med sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande
elimineras.
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Finansiellt styrkort
Soliditet

34 %

Mål:

32,9 %

Belåningsgrad
Mål:

61,5 %

(32,1)

(62,5)

≥ 65 %

Likviditetsreserv 63 Mkr
Mål:

50 Mkr

Direktavkastning

7,7 %

Mål:

≤ 6,8 %

Avkastning på eget kapital
Mål:

(60)

(7,7)

5,5 %

≤4%

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN
Förvaltningsfastigheter
Kungälvsbostäder har 2 812 lägenheter. Bostädernas yta uppgår till 180 192,4 kvm och lokalernas yta till 20 249,9 kvm.
Fastighetsvärdering
Förvaltningsfastigheters inklusive pågående ny- och ombygg
nationers bokförda värde på bokslutsdagen uppgick till
1 118 Mkr och marknadsvärdet 2 741 Mkr. Fastigheterna har
värderas externt under 2019 - 2020 av Newsec. Under 2019
värderades 20 % av beståndet externt och 2020 värderades
80 % externt. Hela fastighetsbeståndet värderas årligen i
Datschas värderingsprogram.
Fastighetsprojekt
Den totala investeringsvolymen för fastighetsprojekten
uppgick till 68 Mkr och nettoinvesteringarna 36 Mkr. Under
2020 färdigställdes 30 projekt med en total investeringsvolym om 45 Mkr varav 16 Mkr avsåg förtätning i eget bestånd
och 29 Mkr aktiverat underhåll. Per bokslutsdagen var 21
projekt med en upparbetad investeringsvolym om 23 Mkr
påbörjade men ännu ej färdigställda.
Skulder och likvida medel
Likvida medel uppgick till 63 Mkr (60) och Kungälvsbostäders
skulder till kreditinstitut uppgick till 682 Mkr (701).
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KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN
Resultat efter skatt för 2020 uppgick till 23,5 Mkr (9,1). Resultat
efter finansförvaltningen uppgick till 21,6 Mkr (17,4 Mkr).
Hyresintäkter
Nettoomsättningen uppgick till 231,6 Mkr (220,8) varav
hyresintäkter bostäder 199,2 Mkr (193,6) och lokaler 14,8
Mkr (14,8). Hyresintäkterna för bostäder ökade med 5,6 Mkr,
2,9 %. Förändringen jämfört med föregående år berodde
främst på ökade intäkter för årets generella hyreshöjningar.
Hyresnivån för lägenheter uppgick i genomsnitt till 1 110 kr/
kvm (1 085). Årets hyresförhandlingar resulterade i en differentierad hyreshöjning för bostäder med en genomsnittlig
höjning på 2,25 % (2) från 1 mars 2020.
Driftskostnader och driftnetto
Inre fastighetsskötsel, yttre miljö förutom snöröjning och
enklare underhåll utförs i egen regi. Städning av trapphus
och gemensamma utrymmen utförs på entreprenad av GE
Bäst Service AB. Snöröjning utförs på entreprenad av PEAB.
Driftkostnader uppgick till 88,5 Mkr (87,6).
Driftskostnader per kvm uppgick till 442 kr/kvm (437).
Taxebundna avgifter för värme, el, vatten och renhållning
uppgick till 45,2 Mkr. Fastighetsskötsel uppgick till 19,5 Mkr
och fastighetsadministrationskostnaderna till 18,2 Mkr. I
fastighetsadministrationskostnaderna ingår personalkostnader med 9,5 Mkr, kostnader för underhåll av egna lokaler
med 1 Mkr, arvoden till tekniska konsulter vilka uppgick till
0,9 Mkr, befarade och konstaterade kundförluster vilka uppgick till 0,7 Mkr samt kostnader för IT vilka uppgick till 3 Mkr.
Fjärrvärmeförbrukningen i beståndet uppgick till 113,6
kWh/kvm vid årets utgång. Vattenförbrukningen uppgick

till 1,45 m3/kvm och elförbrukningen till 16,74 kWh/kvm.
Underhållskostnader för det löpande underhållet uppgick
till 34,2 Mkr (29). Ökningen från föregående år berodde
främst på högre kostnader för måleri till följd av fler skadade
lägenheter, högre kostnader för underentreprenörer som
åtgärdat akuta fel i bostäder samt åtgärder för värmesystem.
Kostnaderna för det planerade underhållet uppgick till 15,8
Mkr (14,4), varav 8,5 Mkr på inre underhåll och 7,3 Mkr på
yttre underhåll.
Skatter
Redovisad skatt uppgick till -0,9 Mkr (- 10,4). Av skattekostnaden utgick 0,6 Mkr (-10,4) av uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt
värde hänförligt till förvaltningsfastigheter. Aktuell skatt
uppgick till -0,3 Mkr (0). Kungälvsbostäder omfattas förutom av aktuell skatt även av kostnader för mervärdesskatt,
för vilken fastighetsbranschen har begränsad avdragsrätt,
samt fastighetskatt och personalrelaterade skatter och avgifter. Från och med den 1 januari 2019 infördes en ny skatteregel som kortfattat innebär att ränteavdragen begränsas till
30 % av skattemässigt EBITDA samt att bolagsskatten minskas i två etapper från 22 procent 2018 till 21,4 procent 2019
- 2020 och 20,6 procent 2021. För Kungälvsbostäder har de
nya ränteavdrags-begränsningarna inneburit att 13 Mkr (1)
av 14 Mkr (15) av räntenettot är skattemässigt avdragsgillt.
KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt
58 Mkr (58). Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till -36 Mkr (-97) och utgjordes av investeringar i
befintliga fastigheter -35 Mkr och inventarier med -1 Mkr.
Investeringar i fastigheter gav därmed investeringsverksamheten en likvidförändring med -35 Mkr (-94). Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till -19 Mkr (55 Mkr),
vilket förklaras av amortering av lån. Kungälvsbostäders likvida medel vid årets slut uppgick till 63 Mkr (60). Sammantaget
gav rörelsen därmed en ökning av likvida medel med 3 Mkr.
STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRETS GÅNG
Styrelsens viktigaste uppgifter är att fatta beslut i strategiska
frågor och behandla ärenden av väsentlig betydelse för
Kungälvsbostäder.
Under 2020 hade styrelsen, utöver löpande kontakter,
sju protokollförda möten samt en arbetsdag tillsammans
med företagsledningen. Arbetsdagens fokus var långsiktig
strategi för ett hållbart fastighetsbestånd. För projekt som
överstiger 10 Mkr fattas beslut i styrelsen. Projektbeslutet
som fattades under året avsåg stambyte på Fontinvägen 4–10
i Fontin. Övriga beslut som fattades var att säga upp avtalet
mellan Kungälvsbostäder och Notarieängens kooperativa
hyresgästförening för att möjliggöra att fastigheten kan
övergå till att förvaltas av Kungälvsbostäder i sin helhet.
Beslut fattades även gällande en rad styrande dokument
såsom bland annat arbetsordning för styrelsen, vd-instruktion, riskbedömningsavsnittet i affärsplanen 2019 - 2022,
finanspolicy, projekt och investeringspolicy, uthyrnings
policy, och attest-och utbetalningsinstruktion.

VÄSENTLIGA RISKER
Kungälvsbostäders verksamhet är naturligt exponerad för
risker som måste hanteras. Ansvaret för att det upprättas
ändamålsenliga och effektiva system för riskhantering ligger
på styrelsen. De väsentliga riskerna hanteras och utvärderas
i den årliga affärsplanen och uppföljning sker löpande av
utfallet. Under 2020 har Kungälvsbostäder fortsatt arbetet
med att hantera samt minimera möjliga riskfaktorer. De
identifierade väsentliga risker som kan påverka verksamheten på lång och kort sikt är uppdelade i de tre kategorierna;
omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker.
Omvärldsrisker
Omvärldsrisker är främst kopplade till risker utanför
verksamheten som exempelvis förändrade marknadsförutsättningar. Det är risker som styrelse och ledning har liten
möjlighet att påverka i ett kortare perspektiv men måste ta
hänsyn till i verksamhetens strategiska utveckling. Följande
omvärldsrisker har identifierats:
Hyressättningsmodellen i Sverige
Hyressättnings-, och förhandlingsmodellen i Sverige är
förlegad. De årliga hyreshöjningarna följer ej kostnadsutvecklingen, vilket på sikt medför att Kungälvsbostäders
ekonomiska resurser riskeras att utarmas. Åtgärd är att
påbörja hyresförhandlingen tidigare på året samt följa den
tidplan som är framtagen mellan Sveriges Allmännytta,
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. En annan
åtgärd är att ta fram en förhandlingsstrategi.
Hyressättning – Långdragna hyresförhandlingsprocesser
av stamrenoveringsprojekt
Risk att vi inte når vårt mål med 200 antal renoverade lägenheter till 2022 då hyresförhandlingar för stamrenoveringar
är långdragna processer. Åtgärd är att hårdare styrning av
projekt.
Inköp - Konjunkturförändring
Risk att vi får en eftersläpning i vårt underhåll då det skett
en inbromsning av nyproduktion, vilket medfört fler överprövningar i LOU upphandlingar. Åtgärd är att säkerställa
upphandlingarna genom att oberoende part ser över upphandlingarna innan publicering.
Verksamhetsrisker
Verksamhetsrisker är risker kopplade till verksamheten
samt till kostnader och intäkter i verksamheten. Följande
verksamhetsrisker har identifierats:
Fastighetsbeståndet
Fastighetsbeståndet består till stor del av äldre fastigheter med bristfälligt underhåll. Risken är att det bristfälliga underhållet leder till ökade underhållskostnader för
organisationen men även påverkar varumärket negativt
samt att hyresgästerna blir missnöjda vilket leder till att
Kungälvsbostäder inte når sina långsiktiga mål gällande
nöjda hyresgäster. Åtgärd är att styrelsen tar fram en långsiktig strategi för fastigheterna och att förvaltningen tar
fram välgrundade beslutsunderlag.
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Inre fastighetsskötsel
Pandemin Covid-19 begränsar vår möjlighet att utföra
åtgärder i lägenheterna. Om pandemin fortsätter under en
längre tid är risken att Kungälvsbostäder inte når målet med
85 % nöjda hyresgäster. Åtgärden är att en krisgrupp är etablerad sedan våren 2020 som bevakar pandemins utveckling
och anpassar riktlinjer och kommunikation löpande.

Refinansieringsrisk
Risk att Kungälvsbostäder inte kan refinansiera sina lån när
så önskas eller ta upp nya lån när behov uppstår eftersom
både Kungälvs kommun och Kungälvsbostäder står inför
stora investeringsbehov, vilket begränsar Kungälvsbostäder.
Åtgärden är att aktivt arbeta med ekonomistyrning samt täta
dialoger kring framtida lånebehov med Kungälvs kommun.

IT-struktur
I takt med att antal medarbetare har ökat i kombination
med ökade krav på digitalisering har Kungälvsbostäders
IT-struktur inte följt utvecklingen. Företagets driftstörningar blir allt mer omfattande och frekventa. Risken är dels
att målet 85 % engagerade medarbetare inte nås på grund
av den försämrade arbetsmiljön samt dels ökad risk för systemfel samt brist i IT-säkerheten. Åtgärd är att IT-leverantör
upphandlades hösten 2020. Under våren 2021 implementeras ny IT-leverantör.

Ekonomiskt hållbara fastigheter
Risk att vi inte uppfyller vår målsättning, ekonomiskt
hållbara fastigheter efter stamrenovering. Risken uppstår
på grund av att vi inte erhåller den hyresutveckling som vi
behöver. Kombinerat med ökade drift-, och produktionskostnader. Åtgärden är att utreda möjlighet till bruksvärdes
prövning av fastigheter före renovering. Vara aktiva med att
följa utvecklingen i samhället gällande teknik och strategier
för renovering av fastigheter. Samt bevaka eventuella ändrade statliga bidrag för renoveringar.

Trygg och god arbetsmiljö
Pandemin Covid-19 har påverkat arbetsmiljön för samtliga
medarbetare. Samtliga har behövt ställa om sitt arbetssätt
och flertalet medarbetare arbetar på distans och möjligheten
till att träffas fysiskt har begränsats. Gemensamma aktiviteter för hela företaget har inte kunnat genomföras. Så länge
pandemin fortgår ökar risken att Kungälvsbostäder inte når
målet för engagerade medarbetare. Åtgärden är att företaget
fortsätter arbete med engagemangsprogrammet som påbörjades 2019.

UTSIKTER INFÖR 2021
För att öka medarbetarengagemanget, stärka gemenskapen
och skapa förutsättningar för en bättre och trivsammare
arbetsmiljö fortsätter Kungälvsbostäder att arbeta med
utvecklingsprogram för ledarskapet, medarbetarskapet och
medarbetar-kommunikationen.
Kungälvsbostäder fortsätter arbetet med klimatinitiativet
genom att prioritera driften av ett antal undercentraler
för att säkerställa optimal verkningsgrad och funktion.
Kungälvsbostäder ser över sophantering och optimerar
hämtningsfrekvenser. En ny upphandling för drivmedel
medför att Kungälvsbostäder under 2021 kommer övergå till
miljövänligt drivmedel för den egna fordonsparken.
I januari startar entreprenaden för stambytet på Fontinvägen
4–10. Parallellt fortsätter hyresgästdialogen på Lärkgatan
1–19 där stambytet startar i slutet av året. Ambitionen är
fortsatt hyresgästdialog och hyresgästgodkännande/ hyresförhandling på Ivar Claessons gata 13–17, Floragatan 7–13 och
Trollhättevägen 9–15.
Kungälvsbostäder arbetar vidare med en långsiktig
strategi för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart
fastighetsbestånd. Detta sker genom detaljplanearbete för
att skapa nya fastigheter, förädling av befintliga fastigheter
samt arbete med avyttringsmöjligheter för att finansiera
kommande renoveringar och nyproduktioner.
Hyresförhandlingarna mellan Kungälvsbostäder och
Hyresgästföreningen angående 2021-års hyresnivåer pågår
fortfarande.

Uthyrning till Kooperativ hyresrättsförening
Kungälvsbostäder hyr ut två av sina fastigheter till Kooperativa
hyresrättsföreningar. Föreningarna ansvarar för det löpande
inre underhållet samt att vara ajourförda och följa de lagar
och regler som gäller. Risken är att de boende i föreningen
inte är införstådda i sitt ansvar och att fastigheterna på
sikt står inför renoveringsbehov utan att föreningen har
finansiella resurser. Risken är därmed att fastigheterna på
sikt inte blir välmående samt att efterkommande hyresgäster belastas med ett eftersatt underhåll. Åtgärd är att
föra täta kontakter och dialoger med föreningens styrelse.
Under 2020 har Kungälvsbostäder sagt upp kontraktet för
ett av kooperativen. Kontraktet löper ut under 2021 och
planen är att Kungälvsbostäder skall ta över förvaltningen
av hela fastigheten under våren 2021. Beslut gällande andra
Kooperativet kommer att ske under 2021.
Ekonomiska och finansiella risker
Med finansieringsrisk avses risken att inte kunna tillgodose
behovet av nytt kapital, vilket är en nödvändig resurs i verksamheten. De finansiella riskerna som identifierats är:
Ekonomiska resurser
Ett stort renoveringsbehov i kombination med krav på
nyproduktion kan innebära en risk att de likvida medlen
utarmas och belåningsgraden ökar. Åtgärd är att fokusera
på Finans-, och investeringspolicy samt löpande arbeta med
företagets 10-års prognos.
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VINSTDISPOSITION
Stiftelsen får inte dela ut av realisationsvinster. Följande
medel finns disponibla.
Styrelsen beslutar att:
Av förfogande stående vinstmedel

293 587 958

Överföres i ny räkning

293 587 958

Under året har ett omfattande arbete genomförts kring
Kungälvsbostäders långsiktiga strategi för ett hållbart
fastighetsbestånd. Samtliga fastigheter har analyserats ur
både ett ekonomiskt och förvaltningsmässigt perspektiv.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2020

2019

2018

2017

2016

221 939

215 659

211 297

200 198

197 229

9 632

5 176

3 969

4 339

8 409

231 571

220 835

215 266

204 537

205 638

RESULTATRÄKNING
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

				
Driftskostnader

-88 516

-87 644

-86 900

-82 504

-80 000

Underhållskostnader

-50 938

-43 716

-44 471

-45 289

-35 247

Fastighetsskatt

-5 563

-5 429

-5 651

-5 034

-5 065

Driftöverskott

86 554

84 046

78 244

71 710

85 326

Avskrivningar fastigheter

-39 054

-39 620

-37 301

-34 465

-33 411

Centrala adm. kostn.

-12 244

-11 850

-11 035

-10 599

-8 337

-278

-15

-1 714

29 630

26 631

41 864

Resultat vid försäljning av fastighet
Resultat före finansförvaltning

35 256

32 576

				
Resultat vid försäljning av värdepapper
Ränteintäkter

		
1 959
556

72

40

64

51

Räntekostnader

-14 256

-15 221

-18 177

-19 278

-19 389

Finansnetto

-13 700

-15 149

-18 137

-17 255

-19 338

21 556

17 427

11 493

9 376

22 526

2 885

2 123

329

-1 326

351

-897

-10 434

-2 959

-882

-5 183

23 543

9 116

8 863

7 168

17 694

Resultat efter finansförvaltning
Bokslutsdispositioner
Skatt
Resultat efter skatt

				

BALANSRÄKNING
Anläggningsfastigheter
Övr. anläggningstillgångar
Övr. omsättningstillgångar
Kassa, bank & korta placeringar
Summa tillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder
Summa eget kapital & skulder
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1 121 454

1 125 080

1 068 765

1 048 876

966 246

63

64

63

63

73

8 775

9 301

7 956

6 181

7 561

62 652

59 648

43 541

55 090

57 725

1 192 944

1 194 093

1 120 262

1 110 210

1 031 605

401 442

377 899

368 783

359 919

352 751

4 691

7 576

9 698

10 028

8 702

39 115

38 499

28 065

26 063

27 119

682 000

701 000

646 000

646 000

566 000

65 696

69 119

67 717

68 200

77 033

1 192 944

1 194 093

1 120 262

1 110 210

1 031 605

2020

2019

2018

2017

2016

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflöde, löpande verksamheten

58 458

57 791

45 953

31 787

64 309

Kassaflöde, investeringsverksamheten

-36 454

-96 654

-57 502

-114 422

-72 894

Kassaflöde, finansverksamheten

-19 000

55 000		

80 000

-23 807

3 004

16 107

-11 549

-2 635

-32 392

Likvida medel årets början

59 648

43 451

55 090

57 725

90 117

Likvida medel årets slut

62 652

59 648

43 451

55 090

57 725

Årets kassaflöde

FINANSIELLT STYRKORT
7,7

7,7

7,4

7,1

9,0

Belåningsgrad %

Direktavkastning %

61,0

62,5

60,5

61,7

58,7

Soliditet %

34,0

32,1

33,6

33,1

34,9

5,5

4,6

3,1

2,6

6,4

62 652

59 648

43 541

55 090

57 725

2,1

2,3

2,8

3,2

3,4

Avkastning på eget kapital %
Likviditet, tkr

ÖVRIGA NYCKELTAL		
Genomsnittsränta %

2,7

2,8

2,7

2,5

4,1

Driftkostnader kr/kvm

Avkastning på totalt kapital %

442

437

434

419

406

”aktiverat” underhåll i balansräkningen kr/kvm

225

459

430

751

185

Underhåll kr/kvm

254

218

222

230

179

Fjärrvärmeförbrukning kWh/kvm

114

117

123

134

131

Vattenförbrukning m3/kvm

1,45

1,39

1,33

1,38

1,37

Elförbrukning kWh/kvm

16,7

17,7

18,0

17,7

19,3

DEFINITIONER
Direktavkastning:
Driftsöverskott i procent av fastigheternas genomsnittliga
bokförda värde.

Soliditet:
Eget kapital inklusive skatteeffekt av obeskattade reserver i
procent av balansomslutningen

Genomsnittsränta:
Räntekostnader i procent av genomsnittliga räntebärande
skulder inkl. kommunal borgensavgift med 0,3 %.

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansförvaltningen i procent av genomsnittligt
eget kapital inkl. 78,6 % (78,6) av obeskattade reserver.

Belåningsgrad:
Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde
inkl. pågående ny- och ombyggnationer.

Avkastning på totalt kapital:
Resultat före finansförvaltning plus ränteintäkter i procent
av genomsnittlig balansomslutning
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Den totala investeringsvolymen för fastighetsprojekt
uppgick till 68 miljoner kronor, det innebar bland
annat nytt tak på fastigheten på Olserödsgatan 49.
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RESULTATRÄKNING
NOT

2020

2019

Hyresintäkter

2

221 939

215 659

Övriga rörelseintäkter

3

9 631

5 176

231 570

220 835

4, 5

-88 516

-87 644

6

-50 938

-43 716

FASTIGHETSRÖRELSEN

Nettoomsättning
Driftskostnader
Underhåll

Fastighetsskatt		
-5 563
-5 429
Driftsöverskott
Avskrivningar

7, 8, 9

Resultat fastighetsrörelsen
Centrala administrationskostnader

10, 11, 12

Resultat före finansförvaltningen

86 553

84 046

-39 054

-39 620

47 499

44 426

-12 244

-11 850

35 255

32 576

FINANSFÖRVALTNINGEN

Ränteintäkter		
556
72

Räntekostnader		
-14 256
-15 221
Summa finansförvaltning		

-13 700

-15 149

Resultat efter finansförvaltningen		

21 555

17 427

2 885

2 123

-897

-10 434

23 543

9 116

Bokslutsdispositioner

13

Skatt

14

Årets vinst
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BALANSRÄKNING
NOT

2020 -12-31

2019-12-31

Förvaltningsfastigheter

8

1 095 267

1 089 295

Inventarier och installationer

9

3 654

3 801

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

Pågående ny- och ombyggnationer

15

22 533

31 984

1 121 454

1 125 080

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar

16

Summa anläggningstillgångar

63

64

1 121 517

1 125 144

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar			
Hyresfordringar

131

205

Kundfordringar

208

319

Aktuella skattefordringar

3 557

3 802

Övriga kortfristiga fordringar

17

372

432

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

4 507

4 543

		
8 775
9 301

16

Kassa och bank		

62 652

59 648

Summa tillgångar		

1 192 944

1 194 093
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NOT

2020 -12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Grundfond		
4 787
4 787

Reservfond		
97 913
97 913

Konsolideringsfond		
5 154
5 154

		
107 854
107 854
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		
Årets vinst

270 045

260 929

23 543

9 116

		
293 588
270 045
401 442

377 899

19

4 691

7 576

20

39 115

38 499

Summa avsättningar		

39 115

38 499

Summa eget kapital		

OBESKATTADE RESERVER
AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld

SKULDER
Långfristiga skulder
Fastighetslån

21, 22, 23, 24
25

432 000

299 000

Summa långfristiga skulder		

432 000

299 000

250 000

402 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

22, 25

Leverantörsskulder		
17 448
16 950
Övriga kortfristiga skulder

26

18 400

18 516

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

29 848

33 653

Summa kortfristiga skulder		

315 696

471 119

Summa eget kapital och skulder		

1 192 944

1 194 093
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
GRUNDFOND RESERVFOND KONSOLIDERNOT				 INGSFOND

BALANSERAT
RESULTAT

ÅRETS
RESULTAT

5 154

260 929

9 116

4 787

97 913

Vinstdisposition

-

-

-

9 116

-9 116

Årets resultat		

-

-

-

-

23 543

4 787

97 913

5 154

270 045

23 543

Eget kapital 2020-01-01

Eget kapital 2020-12-31

GRUNDFOND
Grundfonden avser medel som Kungälvs kommun tillfört Stiftelsen utgörande 1 % av förvaltat fastighetskapital. Medlen
tillfördes vid nybyggnation fram t om 1992 enligt då gällande bostadsfinansieringsförordning.
KONSOLIDERINGSFOND
Avsättningar gjorda åren 1984-1986 enligt förordningen (1983:974) om statligt stöd vid förbättring av bostadshus (s k ROT).
Allmännyttiga bostadsföretag skulle göra en avsättning motsvarande minst 2% av fastighetskapitalet för bostäder som var
äldre än 10 år för att vara berättigade till räntebidrag för förbättringsåtgärderna.
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KASSAFLÖDESANALYS
2020

2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster

35 256

32 576

Avskrivningar

38 359

37 857

1 722

2 419

572

147

-16 197

-15 174

-37

-340

59 675

57 485

764

-1 080

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-1 981

1 356

Summa förändring av rörelsekapital

-1 217

276

Kassaflöde från den löpande verksamheten

58 458

57 761

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-36 454

-96 654

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-36 454

-96 654

-

55 000

Övriga ej likvidpåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN		

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upptagna lån		
Amortering av skuld

-19 000

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-19 000

55 000

3 004

16 107

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

59 648

43 541

Likvida medel vid årets slut

62 652

59 648

62 652

59 648

62 652

59 648

LIKVIDA MEDEL		
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare til�lämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2012:1.
INTÄKTER
Hyresintäkter bokförs linjärt över leasingperioden baserat
på villkoren i leasingavtalet. Hyresintäkter bokförs i den
period de avser.
ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Åtskillnad förs mellan Centrala administrationskostnader
och Fastighetsadministration. Centrala administrationskostnader är kostnader för övergripande funktioner och
arbetsuppgifter i företaget. Fastighetsadministration är
administrativa kostnader som ingår i arbetet inom drift och
underhåll inklusive service till hyresgästerna. Fastighets
administration ingår i driftskostnader.
SKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det
finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver
LEASINGAVTAL
Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Kungälvs
bostäder är att betrakta som operationella leasingavtal sett
ur ett redovisningsperspektiv. Tomträttsavtal är också att
betrakta som ett operationellt leasingavtal ur ett redovisningsperspektiv. Tomträttsavgälden redovisas som kostnad
för den period den avser. Det finns även ett mindre antal
leasingavtal av ringa omfattning där Kungälvsbostäder
är leasingtagare. Även dessa leasingavtal är operationella
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leasingavtal och avser främst kopieringsmaskin, personbil
och dylikt. Betalningar som görs under leasingperioden
kostnadförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av
tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet
om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs
inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer
av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Bostäder/ Kommersiella fastigheter
Stomme och grund.. .............................................................. 100 år
Stomkompletteringar/innerväggar.............................. 30-50 år
Stammar (värme, sanitet) VS. . ....................................... 25-50 år
El.. ................................................................................................. 40 år
Inre ytskikt och vitvaror....................................................... 15 år
Fasad..................................................................................... 30-50 år
Fönster........................................................................................ 50 år
Köksinredning......................................................................... 30 år
Yttertak. . ..................................................................................... 40 år
Ventilation................................................................................. 25 år
Transport (ex. hiss)................................................................. 25 år
Styr och övervakning............................................................. 15 år
Restpost (ex. Aptus, gårdshus)...................................... 20-50 år
Markanläggningar.................................................................. 20 år
Övriga materiella anläggningstillgångar
För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan,
beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras
på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat,
görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,

skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring
bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och
återföringar av nedskrivningar avseende förvaltningsfastigheter under avsnitt avskrivningar.
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som
dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp
eller har en kortare återstående löptid än tre månader från
anskaffningstidpunkten.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i Kungälvsbostäder utgörs av lön,
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och
sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning
Ersättningar efter avslutad anställning
I Kungälvsbostäder förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar Kungälvsbostäder fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon
legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare
även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Kungälvsbostäders resultat belastas för kostnader i takt med
att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.
LÅNEUTGIFTER
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av
anläggningstillgångar.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna
i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån
anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga
fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder,
låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas
i balansräkningen när Kungälvsbostäder blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR SAMT ÖVRIGA
FORDRINGAR
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta
som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde
och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i
efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
AKTIER OCH ANDELAR
Ett bolag redovisas som intresseföretag när Kungälvsbostäder
direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.
Andelar i intresseföretag redovisas i balansräkningen till
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Koncern
redovisning upprättas inte med hänvisning till ÅRL 7:3a.
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det
belopp som ska återbetalas.
DERIVATINSTRUMENT SOM INGÅR I
SÄKRINGSREDOVISNING
Kungälvsbostäder utnyttjar så kallade ränteswapar för att
hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till
rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras
förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade
posten, liksom även Kungälvsbostäders mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen.
Kungälvsbostäder dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida
de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner
i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka
förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade
posterna.

Kungälvsbostäder – Tillsammans skapar vi trivsel

21

DOKUMENTERADE SÄKRINGAR AV RÄNTEBINDNING
(SÄKRINGSREDOVISNING)
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar mot ränteförändringar.
Genom säkringen erhåller Kungälvsbostäder en fast ränta och
det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten
Räntekostnader.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedömer Kungälvsbostäder om det
finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om
värdenedgången bedöms vara bestående.

SÄKRINGSREDOVISNINGENS UPPHÖRANDE
Säkringsredovisningen avbryts om
• säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses
in, eller
• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för
säkringsredovisning.
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts
i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

DERIVATINSTRUMENT DÄR KRITERIER FÖR
SÄKRINGSREDOVISNING INTE ÄR UPPFYLLDA
Kungälvsbostäder har för närvarande inga derivat som inte
uppfyller kriterierna för säkring. Derivatinstrument som är
ingångna före övergången till K3 redovisas i enlighet med
äldre rekommendationer i enlighet med kapitel 35.
KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH
FINANSIELL SKULD
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då
legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett
nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
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EGET KAPITAL
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med
årsredovisningslagens indelning.
OBESKATTADE RESERVER
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är
hänförlig till reserverna.

NOT 2

HYRESINTÄKTER

Bostäder

2020

2019

200 028

195 453

Lokaler

17 424

16 305

Garage

2 262

1 915

P-platser

5 866

5 135

420

403

226 000

219 211

Övriga hyresintäkter
Hyresintäkter brutto		
Avgår hyresbortfall outhyrda objekt Bostäder

-899

-1 859

Lokaler

-2 580

-1 299

Garage

-422

-193

P-platser

-160

-201

Hyresbortfall brutto		

-4 061

-3 552

Hyresintäkter netto		

221 939

215 659

Framtida minimihyresintäkter, som ska erhållas avseende
icke uppsägningsbara hyresavtal avseende bostäder:
50

48

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

-

-

Förfaller till betalning senare än fem år

-

-

Förfaller till betalning inom ett år

		
50
48
Framtida minimihyresintäkter, som ska erhållas avseende
icke uppsägningsbara hyresavtal avseende lokaler:
Förfaller till betalning inom ett år

13 857

11 403

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

19 622

17 588

1 557

6 185

35 036

35 176

2019

2018

985

858

Förfaller till betalning senare än fem år

NOT 3

ÖVRIGA INTÄKTER

Parkeringsavgifter
Övriga intäkter

8 647

4 318

Summa

9 632

5 176
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NOT 4

DRIFTSKOSTNADER

Fastighetsskötsel

2020

2019

-19 502

-20 517

Riskkostnader

-1 061

-904

Uppvärmning

-18 157

-20 162

Vatten

-11 736

-9 061

Elavgifter

-10 251

-8 219

-5 023

-5 373

-854

-841

Ersättningar till HGF

-451

-777

Hyres-, kundförluster, inkassokostnader

-896

-513

-18 166

-18 713

-2 419

-2 564

-88 516

-87 644

2020

2019

Renhållning
Kabel-TV

Fastighetsadministration
Övrigt
Summa

NOT 5

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år

5 489

3 874

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

2 552

3 941

8 041

7 815

5 365

3 441

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

I Kungälvsbostäders redovisning utgörs den operationella leasingen till största del av inomhussensorer som mäter
klimatet i lägenheterna för att kunna optimera värmen och spara energi. Denna leasing löper på 3 år, därefter förlängs
avtalstiden automatiskt 12 mån åt gången till uppsägning görs. Övrig del av leasingen avser hyrd kontorsutrustning
samt bilar. Avtalet om hyra av kontorsutrustning löper på 3-4 år med möjlighet att förlänga med ytterligare 1 år. Avtalet
om hyra bil löper på 3-5 år.

NOT 6

UNDERHÅLL

2020

2019

Löpande underhåll

-34 223

-28 890

Planerat underhåll

-15 837

-14 356

Skadegörelse

-878

-470

-50 938

-43 716

2020

2019

-34 178

-35 118

Upp- och nedskrivningar

-1 086

-1 085

Markanläggningar

-3 790

-3 416

-39 054

-39 619

Summa

NOT 7

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

Förvaltningsfastigheter

Summa
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NOT 8

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

2020

2019

1 467 093

1 386 048

-2 968

-4 325

BYGGNADER
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets försäljningar och utrangeringar
Årets investeringar

31 748

85 369

1 495 873

1 467 092

Ingående avskrivningar		

-474 300

-443 508

Årets avskrivningar		

-33 543

-33 784

Årets försäljningar och utrangeringar		

2 333

2 991

-505 510

-474 301

Ingående ackumulerade nedskrivningar		

-91 183

-92 247

Årets avskrivningar på nedskrivningar		

1 064

1 064

-90 119

-91 183

Ingående ackumulerade uppskrivningar

91 083

93 231

Årets avskrivning på uppskrivet belopp

-2 151

-2 149

88 932

91 082

Utgående planenligt restvärde, byggnader

989 176

992 690

Redovisat skattemässigt restvärde för fastigheter

789 792

791 793

71 815

65 305

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående ackumulerade uppskrivningar

MARKANLÄGGNINGAR
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets investeringar

13 278

6 510

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

85 093

71 815

Ingående ackumulerade avskrivningar

-23 267

-19 852

Årets avskrivningar

-3 790

-3 416

-27 057

-23 268

58 036

48 547

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

48 057

48 057

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

48 057

48 057

Utgående planenligt restvärde, mark

48 057

48 057

Utgående planenligt restvärde förvaltningsfastigheter

1 095 267

1 089 295

Taxeringsvärde, byggnad

1 551 194

1 538 594

726 086

726 086

Summa

2 277 280

2 264 680

Beräknat marknadsvärde, förvaltningsfastigheter

2 740 541

2 495 000

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde, markanläggningar
MARK

Taxeringsvärde, mark
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Fastigheternas marknadsvärdering har uförts i Datschas värderingsprogram. Indatan till värderingen i Datscha bygger
på faktiska hyresintäkter samt schabloner avseende drift och underhållskostnader. Efter individuell prövning har värden
justerats om behov föreligger. Under 2020 har 80 % av fastighetsbeståndet värderats av externt värderingsinstitut,
Newsec. För de fastigheter där extern värdering utförts 2020 har marknadsvärdet enligt Newsec medräknats i stället för
marknadsvärdet enligt Datscha.

NOT 9

INVENTARIER OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärden

2020

2019

17 124

22 049

879

2 712

Årets förändringar
- Inköp		
- Försäljningar och utrangeringar		

-

-7 637

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 003

17 124

Ingående avskrivningar		

-13 323

-20 303

-

7 637

Årets förändringar
- Försäljningar och utrangeringar		
- Årets avskrivningar

-1 026

-657

-14 349

-13 323

Utgående planenligt restvärde, inventarier och installationer

3 654

3 801

NOT 10 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

2020

2019

Administrationskostnader

-12 244

-11 850

Summa

-12 244

-11 850

NOT 11 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

2020

2019

Revisionsuppdrag, KPMG

-164

-135

Arvode till kommunstyrelsens valda lekmannarevisorer

-13

-12

Biträde till lekmannarevisorer, Ernst & Young

-28

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

Biträde till lekmannarevisorer

-

-9

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, Övriga tjänster, Grant Thornton

-

-36

Skatterådgivning, Grant Thorton
Summa
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-73

-20

-278

-212

NOT 12 MEDELANTALET ANSTÄLLDA/LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR
OCH SOCIALA AVGIFTER

2020

2019

36

33

-kvinnor

15

14

-män

21

19

7

7

-kvinnor

3

3

-män

4

4

Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

1

1

1

1

-1 389

-1 330

Medelantalet anställda
varav

Styrelseledamöter
varav

varav
-kvinnor
Löner och andra ersättningar
Styrelsen och verkställande ledamot eller liknande (varav tantiem o dyl)
Övriga anställda

-16 376

-15 045

Summa

-17 765

-16 375

-5 424

-5 590

Sociala avgifter enligt lag och avtal

-1 917

-1 777

-25 106

-23 742

NOT 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2020

2019

Upplösning av periodiseringsfond

2 842

2 494

Pensionskostnader (varav för styrelse och vd 322 (281))
Summa
Vid uppsägning från bolagets sida har nuvarande vd rätt till lön i 12 månader.

Återföringar/avskrivningar över plan

43

-371

Summa

2 885

2 123

NOT 14 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2020

2019

Aktuell skatt

-282

-

Uppskjuten skatt

-615

-10 434

Skatt på årets resultat

-897

-10 434

Redovisat resultat före skatt

24 440

19 551

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 21,4% (21,4%)

-5 230

-4 184

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-495

-3 420

Skatteeffekt skattemässiga justeringar fastigheter

-829

2 185

Skatteeffekt av underskott

5 336

-5 336

321

330

-897

-10 434

Övriga poster
Redovisad skattekostnad
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NOT 15 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT
AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde

2019

31 984

29 921

Årets anskaffningar

42 192

94 469

Omfört till byggnad

-31 748

-85 369

Omfört till markanläggningar

-13 278

-6 510

Omfört till kostnad

-6 617

-527

Utgående anskaffningsvärde

22 533

31 984

2020

2019

Grundavgifter i två (två) lägenheter BRF Millestolpe

23

23

Andelar i intresseföretag

41

41

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

64

64

2020

2019

371

431

1

1

372

432

2020 -12-31

2019-12-31

NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR

NOT 17 ÖVRIGA FORDRINGAR
Momsfordran
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda försäkringspremier

-

11

24

16

15

24

Övriga poster

4 468

4 492

Summa

4 507

4 543

2020 -12-31

2019-12-31

541

583

Periodiseringsfond, tax 2015

-

2 842

Periodiseringsfond, tax 2016

682

682

Periodiseringsfond, tax 2018

2 937

2 937

Periodiseringsfond, tax 2019

531

531

4 691

7 575

NOT 19 OBESKATTADE RESERVER
Avskrivningar över plan

Summa
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NOT 20 UPPSKJUTEN SKATT
Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.
Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjuten skatteskuld.
2020

2019

Byggnader

39 115

38 499

Summa

39 115

38 499

2020 -12-31

2019-12-31

Uppskjuten skatteskuld anläggningstillgångar

NOT 21 EVENTUALFÖRBINDELSER
Övriga ansvarsförbindelser

329

269

Summa

329

269

NOT 22 LÅNESKULDERNAS FÖRFALLOSTRUKTUR
Kungälvsbostäder arbetar både med traditionell lånebindning samt med derivatinstrument, s k ränteswapar.

Skulder som förfaller inom 1 år

2020

2019

250 000

402 000

Skulder som förfaller 1-5 år från balansdagen

432 000

299 000

Summa

682 000

701 000

2020 -12-31

2019-12-31

- Fastighetsinteckningar

79 522

79 522

Summa ställda säkerheter

79 522

79 522

NOT 23 STÄLLDA SÄKERHETER
För egna avsättningar och skulder
Avseende Skuld till kreditinstitut:

NOT 24 VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVATINSTRUMENT SOM ANVÄNDS FÖR SÄKRINGSÄNDAMÅL
Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:
2020

2019

-

1 166

-16 117

-16 741

Kontrakt med positiva verkliga värden:
Ränteforwardswap
Kontrakt med negativa värden
Ränteswapar		

Ytterligare information beträffande säkringsredovisningen återfinns i avsnittet finans i förvaltningsberättelsen.
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NOT 25 LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID
ÅR

LÅNEBELOPP

GENOMSNITTLIG RÄNTA, %

ANDEL AV LÅN, %

2021

362 000

1,68

53

2022

110 000

2,29

16

efter 2023

210 000

0,88

31

Summa

682 000

1,98

100

2023

NOT 26 KORTFRISTIGA SKULDER
Insatser i Notarieängens kooperativa hyresrättsförening och Fontinbergets kooperativa hyresrättsförening bokförs som
kortfristiga skulder då dessa kan behöva återbetalas inom 90 dagar.
2020

2019

Ingående insatser i Notarieängens kooperativa hyresrättsförening

4 653

4 653

Inbetalda insatser i Kooperativa hyresrättsföreningen Fontinberget

12 184

12 118

Uttagna insatser under året

-1 182

-3 388

Insatta insatser under året

-1 182

3 388

Utgående insatser i kooperativa hyresrättsföreningen

16 837

16 837

Övrigt

1 563

1 679

18 400

18 516

2020 -12-31

2019-12-31

Förutbetalda hyresintäkter

18 816

18 915

Upplupna räntekostnader

4 873

6 814

425

354

Summa

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

NOT 28 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTATET

134

111

5 600

7 459

29 848

33 653

2020

2019

270 045

260 929

23 543

9 116

293 588

270 045

293 588

270 045

293 588

270 045

Stiftelsen får inte dela ut realisationsvinster. Följande medel finns disponibla:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Kungälvsbostäder,
org. nr 853300-0579
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Kungälvsbostäder för år 2020. Stiftelsens årsredovisning
ingår på sidorna 3–31 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredo
visningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att
likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
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uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat
och ställning.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Kungälvsbostäder år 2020.
Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Kungälv den 25 februari 2021

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Björn Brogren
Förtroendevald revisor

Christina Carlsson
Förtroendevald revisor

Kungälvsbostäder – Tillsammans skapar vi trivsel

33

Fastighetsförteckning
Fastighetsbeteckning

Adress

Värde- Bostäder
år yta, kvm

Hyra
kvm

Antal
lgh

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

3

5 rok

6 rok

Utfl*
frekv

Lokal
antal

Lokal
yta

Tax.
värde

BOSTADSFASTIGHETER KUNGÄLVS CENTRUM
Blåsippan 1

Ivar Claessons gata 7A-C

1952

1621

1024,8

28

9

9

7

7,1%

2

104,5 17453

Blåsippan 2

Ivar Claessons gata 9A-C

1954

1591

1190,9

31

10

17

4

12,9%

0

0 16400

Blåsippan 3

Ivar Claessons gata
11A-B

1954

1181

1077,7

25

13

5

7

32,0%

2

38,7 13414

Blåsippan 4

Ivar Claessons gata 13-17,
Floragatan 7-13

1958

3474

1047,5

59

11

33

14

1

16,9%

2

101 38178

Blåsippan 5

Trollhättevägen 9-15

1957

2029,5

1043,6

35

2

30

2

1

17,1%

0

0 23019

Blåsippan 6

Trollhättevägen 7A-C

1955 1306,54

1106,7

27

9

18

18,5%

2

31,8 15041

Blåsippan 7

Trollhättevägen 5A-C

1982

951,2

1040,8

15

9

4

2

Köpmannen 2

Torggatan 1A-C

1956

870,5

1005,7

12

1

4

3

3

Köpmannen 3

Torggatan 3A-D

1953

1780

1265,6

39

14

20

Köpmannen 4

Torggatan 5A-D, 7

1953

1754,5

1255,3

39

15

20

Centrum 2

Torggatan 6

1994

1852,5

1235,1

29

8

Sadelmakaren 10

Ivar Claessons gata 14,
Floragatan 3-5

1984

5123,1

1141,7

78

2

Stenbock 15

Rådmansgatan 41-43

1990

475,2

1170,4

10

Stenbock 22

Parkgatan 1A-B

1981

744

1063,9

12

4

Rhodin 12

Rådmansgatan 28

1988

1048

1189,6

16

2

Rhodin 17

Rådmansgatan 26

1988

1043,5

1189,6

16

2

Claes Brun 9

Rådmansgatan 33

1989

1034,6

1173,3

16

Claes Brun 11

Gamla Gärdesgatan
22A-C

1989

719,6

1248,5

Claes Brun 12

Gamla Gärdesgatan
20A-C

1989

721,8

Landsfiskalen 17

Gamla Gärdesgatan
26A-C

1983

Landsfiskalen 18

Gamla Gärdesgatan
24A-D

Borgmästar
ängen 3

Kristinedalsgatan 21,
Ytterbyvägen 15

0,0%

3

144 11013

0,0%

11

804,5 16976

5

17,9%

3

111 23111

4

15,4%

3

255 24524

15

6

6,9%

2

211,5 30061

43

26

7,7%

3

462 62996

1

7

0,0%

2

48

8

0,0%

3

71 10223

8

6

25,0%

0

0 15400

8

6

0,0%

1

7,5 15400

3

7

6

6,3%

0

0 15000

16

8

8

12,5%

0

0 10935

1202,7

14

4

8

2

0,0%

0

0 10753

775,1

1077,1

13

1

10

2

0,0%

1

92 10939

1989

1047,8

1222,1

22

8

14

27,3%

1

20 15600

1962

795

955,8

11

18,2%

3

574,6 14157

Notarieängen 3 (nya) Rökgatan 1-3

2006

802

1213**

14

Notarieängen 3

Rökgatan 5 A-F

1988

346,9

1216,0

6

Kyrkan 2

Gamla Torget 4

1990

251,5

1145,4

3

Kronan 2

Vendergatan 2-12

2017

3819,5

2104,8

71

10

3

6

1

1

7221

8

6

14,3%

0

0 11005

2

1

3

0,0%

0

0

4368

1

1

1

0,0%

2

234

4389

33

20

14

4

23,9%

3

365,2 97699

BOSTADSFASTIGHETER FONTIN, FRIDHEM, MUNKEGÄRDE, OLSERÖD, HÅLTET
Lärken 1

Lärkgatan 1-19

1958

7221

1070,2

123

28

35

51

3

6

35,8%

2

102 81112

Lärken 2

Fontinvägen 4-10A-B

1959

4971,5

1057,0

82

15

18

43

3

3

53,7%

2

17,5 53455

Lärken 4

Dämmevägen 2A-C

2019

1206

1613,1

27

9

18

1

56 20819

Lärken 5

Dämmevägen 4A-B

1990

1825

1209,5

24

8

8

8

12,5%

0

0 23400

Asken 10

Fontinvägen 3-7

2011

2776

1362**

38

11

21

6

5,3%

0

0 42600

Kungsljuset 8

Tvetgatan 269-273

1974

4854

982,5

74

3

52

19

10,8%

0

0 50800

Tegelkremlan 1

Nunnegårdsgatan 2-6

1981

3659,5

1051,5

44

1

11

21

11

18,2%

3

370 41763

Olsgärdet 1,
småhus

Olserödsgatan 13-21,
25-27, 31-37, 41-47

1989

1284

1116,8

15

9

6

6,7%

0

0 19047

Olsgärdet 1

Olserödsgatan 11, 23, 29,
39, 49

1989

6327,5

1058,1

87

61

26

9,2%

0

0 72000

Mården 2

Illergatan 4-74

2002

4446

1285,9

52

8

20

13,5%

0

0 61700

3,7%

24

* Kallhyra, ** Kooperativ hyresrätt, *** Parkeringsgarage
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Fastighetsbeteckning

Adress

Värde- Bostäder
år yta, kvm

Hyra
kvm

Antal
lgh

1 rok

Utfl*
frekv

Lokal
antal

Lokal
yta

Tax.
värde

8

5,8%

0

0

66419

5

16,7%

0

0

16954

4

15,0%

0

0

26241

14,8%

0

0

23800

2 rok

3 rok

4 rok

22

22
7
12

5 rok

6 rok

BOSTADSFASTIGHETER, ULVEGÄRDE, ULLSTORP
Palsternackan 1

Ulveskogsgatan 1-103

1991

4368,5

1092,7

52

Rädisan 1

Ulveskogsgatan 100-122

1991

1271

1027,9

12

Tomaten 1

Ulveskogsgatan 6-30,
78-82, 92-98

1991

1786,5

1075,9

20

4

Tomaten 1

Ulveskogsgatan 32-76,
84-90

1991

1987,5

1111,0

27

27

Brynosten 15

Grepvägen 415-449

2007

1132,8

1324,0

18

6

6

6

11,1%

0

0

16762

Brynosten 31

Grepvägen 367-371A-F

2008

1057,1

1476,3

17

6

6

5

5,9%

1

75,7

17423

Brynosten 93

Grepvägen 370-378A-F

2010

1807,2

1486,9

26

6

10

10

23,1%

0

0

29800

Äggosten 33

Plogvägen 167-185

2007

654

1324,0

10

2

4

4

30,0%

0

0

9687

Äggosten 34

Prejelvägen 141-163

2007

755,2

1324,0

12

4

4

4

16,7%

0

0

11043

38

84

10

8

2 14,7%

14

39

8

7

1 20,0%

1

BOSTADSFASTIGHETER KOMARKEN
Storken 1

Anders Prästgatan
1-7, Klostergatan 2-8,
Gråbrödragatan 1-7, 2-12,
14-28

1963 11794,5

995,1

211

Storken 3

Kastalagatan 1-9

1967

3474

947,6

55

Storken 4

Kastalagatan 10-24,
Vikingagatan 1, 2, 4A-F,
Kongahällagatan 1-7

1963 11830,5

962,0

184

2

73

88

8

12

1 10,3%

12

733 122420

Rapphönan 1

Ingegatan 1-21, Trekungagatan 2-22

1965

11121

1068,8

165

13

60

80

9

3

11,5%

4

135 123054

Orren 14

Solhultsgatan 8

2014

2426,1

1798,8

48

1

43

4

20,6%

2

Orren 14

Kongahällagatan 8088A-B, 90-120

1969

19373

966,0

290

50

50

165

25

14,1%

7

577 205567

Orren 16

Kongahällagatan 2-28,
30-38A-B

1971

21710

968,5

321

61

60

170

30

8,7%

2

286 230000

10

10,0%

0

0

11137

69

505 124149
137

412,3

35534

51618

BOSTADSFASTIGHETER KODE, ROMELANDA, YTTERBY, MARSTRAND
Solberga-Bräcke
1:42-51

Smaragdvägen 10-28

1974

675

Guntorp 2:13

Smaragdvägen 3A-L

1985

776

1068,2

12

8

4

0,0%

0

0

8340

Guntorp 1:126

Turmalinvägen 2-16

2010

843

1469,0

12

6

6

8,3%

0

0

9675

Tyfter 1:96

Hemvägen 14-36

1977

825,6

807,7*

12

6

6

16,7%

0

Högen 4

Skolvägen 10-40

1999

1098

1108,8*

16

6

8

2

Magasinet 3

Runängsgatan 7A-D

2013

1873,5

1548,5

28

7

Marstrand 6:149

Kaponjärsvägen 15-49

2017

1053,6

1966,3

18

TOTALT BOSTADSFASTIGHETER

852,2*

10

179 423,4 1 109,2 2 799

4

417

9

8

14

4

1040

1076

219

43

0

4923

12,5%

0

13444

3,6%

0

31400

33,3%

0

30000

4 14,7%

100

7 082,8 2 221 361

AFFÄRS- OCH SPECIALFASTIGHETER
Blåsippan S:1 ***

1986

0

0

0

0

755

Lärken S:1 ***

1973

0

0

0

0

1206

1

22

0

Perrongen 1-7

Västra Porten 4

2002

309 1558,7

5

5

0,0%

Köpmannen 5

Nytorget

1966

0

0

4 1518,5

11042

Fröhlich 16

Uddevallavägen 1

1981

0

0

9

25200

Fröhlich 4

Rådmansgatan 40

1

286

0

Guntorp 2:13

Kodevägen 33

1985

0

0

3

351

8340

Sparven 1

Vikingagatan 1

1982

0

0

4

3240

16200

Storkebo

Anders Prästgatan 9

0

0

4

210,6

0

Orren 13

Kongahällagatan 122

0

0

4

414

1516

Rödhaken 20

Nordmannatorget

0

0

7

4525

0

TOTALT AFFÄRSOCH SPECIALFASTIGHETER

598

11

37 13 353,1

64259

TOTALT FASTIGHETER

289 1286,1

1968

6

180 021 1110,2 2 810

6

0

11

0,0%

0

0

0

417 1051 1076

219

43

0

0,0%

4 14,6%

2786

137 20 435,9 2285620
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Hej!
Välkommen till Kungälvsbostäder.
Tillsammans skapar vi trivsel.
Som allmännyttigt bostadsbolag är vi med och utvecklar ett växande
Kungälv med människan i fokus där vi vill skapa bra boenden för alla.
Vi erbjuder alla typer av hem. I och utanför stadskärnan, moderna
nybyggen och gammaldags charm, lägenheter och radhus. Eftersom
vi är Kungälvs största hyresvärd, är det både självklart och viktigt för
oss att bidra till att utveckla hela staden. Därför samarbetar vi med det
lokala näringslivet, föreningslivet och kommunen. I grunden handlar
det om att vi vill ge våra hyresgäster förvaltning och service, men också
mjukare värden som omtanke, trygghet och trivsel. Då vi är en stiftelse
går hela vår vinst till att skapa trygga och vackra utemiljöer, driva hållbar,

Målet är ett Kungälv där alla kan leva och bo. Tillsammans.

Box 698, 442 18 Kungälv
Telefon: 0303-23 98 50
E-post: info@kungalvsbostader.se
www.kungalvsbostader.se
Organisationsnummer: 853300-0579

PLENT YMORE.SE

långsiktig renovering och bygga nya sköna hem.

2020
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Hej!

Uppfräschning
inne och ute
på Illergatan.

Balkongkonserter och
rabattkuponger. Extra
omtanke i svåra tider.

Nya kundtjänsten
uppskattas.

Hej!
Välkommen till Kungälvsbostäder.
Tillsammans skapar vi trivsel.
Som allmännyttigt bostadsbolag är vi med och utvecklar ett växande
Kungälv med människan i fokus där vi vill skapa bra boenden för alla.
Vi erbjuder alla typer av hem. I och utanför stadskärnan, moderna nybyggen
och gammaldags charm, lägenheter och radhus. Eftersom vi är Kungälvs största
hyresvärd, är det både självklart och viktigt för oss att bidra till att utveckla
hela staden. Därför samarbetar vi med det lokala näringslivet, föreningslivet
och kommunen. I grunden handlar det om att vi vill ge våra hyresgäster
förvaltning och service, men också mjukare värden som omtanke, trygghet
och trivsel. Då vi är en stiftelse går hela vår vinst till att skapa trygga och vackra
utemiljöer, driva hållbar, långsiktig renovering och bygga nya sköna hem.
Målet är ett Kungälv där alla kan leva och bo. Tillsammans.
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2020

76%

i korthet

nöjda hyresgäster

Varje år mäter vi hur nöjda våra hyresgäster är. 2020 nådde
vi vårt mål på 76 % nöjda eller mycket nöjda.

BOSTADSFAKTA
Antal lägenheter:

2 812 st
Genomsnittshyra:

5 915 kr

• Vi har sedan 2011 mätt kundnöjdheten löpande
• Samtliga hushåll får enkäten en gång per år
• 80 % väljer att svara postalt och 20% via webben
• 39 % av våra hyresgäster svarar
• Enkäten innehåller cirka 50 frågor och möjlighet att
skriva kommentarer

Genomsnittlig storlek:

3 rok, 64 kvm

2741
miljoner

17804

samtal togs emot av vår
kundtjänst under 2020

9
av 10
tycker det är lätt
att felanmäla

Våra fastigheters
marknadsvärde

34 % 61% 5,5%
soliditet

belåningsgrad

avkastning
eget kapital

BankID
2020 gjordes

45 141

inloggningar
med bank-id på
Mina sidor.

4
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www.kungalvsbostader.se

63%

sökande i snitt
per lägenhet

av besöken på vår hemsida
görs med mobilen

17

411

33%

omflyttningar

uppsagda för olovlig
andrahandsuthyrning

görs via dator

297

Sedan den nya lagstiftningen
angående olovlig andrahandsuthyrning trädde i kraft i oktober
2019 har vi lagt ner mycket
arbete på att komma åt detta.

lägenheter
förmedlades
via bostadskön

1710

28 074

gånger

registrerade i
bostadskön

har instruktionsfilmerna om
Mina sidor visats.

Rabatter

Gräsmattor

2018

56%

59%

2019

63%

70%

2020

Det är för övriga hyresgästers
trygghet och för att lägenheterna ska fördelas via
bostadskön.
56 utredningar angående oriktiga
hyresförhållanden har lett till
uppsägning av 17 lägenheter,
som istället kunnat hyras ut via
bostadskön.

72% 78%

Andel nöjda eller mycket nöjda hyresgäster

2020 var andra säsongen som vi skötte utemiljön
i egen regi. Två miljövärdar och tio säsongsanställda trädgårdsarbetare har rensat rabatter,
klippt gräsmattor, beskurit träd och buskar och
på andra sätt tagit hand om vår utemiljö.

7

nya
lägenheter

En del av vårt uppdrag är att bidra
till kommunens ansvar för bostadsförsörjningen genom att skapa fler
hyresrätter. De senaste åren har
vi skapat 20 nya bostäder genom
ombyggnad av lokaler – de flesta av
dem outhyrda. 2020 färdigställde vi
sju nya lägenheter på detta sätt.
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2020 var utmaningarnas år.

Men nu ser vi framåt.
Att 2020 blev ett exceptionellt år är väl knappast någon
överdrift. Alla påverkades vi av pandemin. Även om man
inte blev sjuk, så påverkade viruset livet för oss alla på ett
sätt som varit svårt att föreställa sig. Förhoppningsvis ser vi
nu ljuset i tunneln och kan fokusera mer på framtiden igen.
– Det har varit ett märkligt år, lärorikt
men inget jag vill uppleva igen, säger VD
Bettina Öster Tunberg. Den stora utmaningen
för såväl ledning som medarbetare har varit att
både hålla smittan borta och verksamheten
igång. Men alla har gjort ett fantastiskt jobb och
så här långt kan jag konstatera att vi lyckats väl
med båda sakerna.
Höjt servicebetyg
Det verkar också som hyresgästerna är nöjda
med vårt agerande under pandemin. Trots en del
inskränkningar i vår tillgänglighet, fick servicen
höjt betyg i årets kundnöjdhetsmätning. Vi har

också försökt lätta upp tillvaron och visa lite
omtanke genom balkongkonserter, rabatthäften
och ljudboksabonnemang. Lokalhyresgäster
som förlorat en stor del av sina intäkter har fått
hyresrabatter.
Mötesplatsen Kontakten, som drivs av
Kungälvsbostäder, Kyrkornas Omsorgscentrum
i Kungälv och Kungälvs Kommun, har
varit extra viktig under pandemin. Här har
Kungälvsbostäder bidragit med bland annat en
ny, större lokal.
Det långsiktiga arbetet fortsätter
Även om pandemin varit i fokus, har vi kunnat

”Vi har också försökt lätta upp tillvaron och visa lite omtanke genom
balkongkonserter, rabatthäften
och ljudboksabonnemang.”
/ Bettina Öster Tunberg, VD Kungälvsbostäder
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Idéskiss över hur
Nytorgstaden
kan se ut vid
Uddevallavägen
och den gamla
bussterminalen.

lägga tid och kraft på våra långsiktiga utmaningar. Många av de 77 fastigheterna är byggda
på 50-, 60- och 70-talet och i behov av omfattande renovering.
– Att planera detta arbete är styrelsens och
ledningens kanske viktigaste uppgift de närmaste åren, säger Bettina Öster Tunberg. 2019
skaffade vi oss en överblick över våra områden
och 2020 har vi gått vidare med bland annat
fastighetsanalyser.
Alla fastigheter har analyserats utifrån ett
kostnadsperspektiv. Är de lönsamma och om
inte – vad krävs för att göra dem lönsamma? Har
vi rätt upplåtelseformer och passar fastigheterna
in i vårt framtida bestånd? Hur ska vi renovera
hållbart ur såväl ekonomisk som miljömässig
synvinkel?
– Det är frågor som analysen gett svar på,
säger Bettina Öster Tunberg. Vi har nu ett bra
beslutsunderlag, som hjälper oss att göra rätt
prioriteringar.
En renoveringsprocess är lång, det brukar
handla om cirka tre år från beslut till igångsättning. Innan arbetet startar, måste till exempel
alla hyresgäster godkänna åtgärderna i deras
lägenheter. Det kan även bli aktuellt med evakuering till en ersättningslägenhet under renoveringen. I vissa fall kommer hyresgästen att
få välja tapeter, färgsättning och olika typer av
tillval.
Fontinvägen 4-10 med 81 lägenheter är den
renovering som är aktuell 2021. Här startade
själva byggarbetena vid årsskiftet. Näst på tur
står Lärkgatan i Fontinområdet och därefter
Blåsippan 4-5 i Östra Centrum, där en förstudie
pågår.
– Att renoveringarna kommer att påverka
hyresgästerna är ofrånkomligt, säger Bettina
Öster Tunberg. Men att döma av Fontinvägen
verkar det som de flesta är nöjda med hur vi löst

Kungälvsbostäder är den största fastighetsägaren
i området, vilket ger oss stora möjligheter att vara
med och påverka både våra egna fastigheter och
utformningen av centrala Kungälv.

det hela. Och när allt är klart kan de ju se fram
emot att få flytta in i en ny, fräsch lägenhet.
Ett nytt utvecklingsområde
Men framtiden handlar inte bara om renovering. I januari 2021 undertecknades ett samverkansavtal mellan Kungälvsbostäder, HSB och
Kungälvs Kommun om utveckling av en helt ny
stadsdel – Nytorgstaden.
2019 antog kommunstyrelsen ett planprogram för området. Det anger att Nytorgstaden
ska bli en urban del av centrala Kungälv med en
blandning av bostäder, kontor och verksamheter.
Längs med Uddevallavägen, som blir en promenadvänlig boulevard, kommer det att växa
fram en blandstad, som knyter samman gamla
centrum med det nya Kongahälla.
– Med sitt centrala läge, storlek och karaktär
har området stora utvecklingsmöjligheter, säger
Bettina Öster Tunberg. Kungälvsbostäder är den
största fastighetsägaren i området, vilket ger
oss stora möjligheter att vara med och påverka
både våra egna fastigheter och utformningen av
centrala Kungälv. Ett åtagande som stämmer väl
överens med vårt uppdrag att vara en aktiv part
i utvecklingen av hela Kungälv.
Kungälvsbostäder – Tillsammans skapar vi trivsel
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Tummen upp för
nya kundtjänsten
I januari 2020 slogs Kungälvsbostäders två kundmottagningar
samman till en enda på Kongahällagatan 120 i Komarken. Tanken
var att underlätta för hyresgästerna och förbättra service och tillgänglighet genom utökade öppettider samt mer kunskap samlad på
ett och samma ställe.

Linda Winstedt och Jovanna Rosenberg

”Det är roligt att våra hyresgäster är så nöjda
med bemötandet från kundtjänst. Mina
arbetskamrater lyckas göra ett bra jobb trots
att vi har en så knepig situation.”
/ Linda Winstedt, kommunikations- och marknadschef Kungälvsbostäder
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Men den nya kundtjänsten hann knappt
komma igång, förrän pandemin slog till och
vi var tvungna att införa begränsningar genom
att endast tillåta bokade besök. Varje besök måste
alltså bokas i förväg och som besökare måste
man vara helt symtomfri. Kundtjänsten har
coronaanpassats med bland annat plexiglasskydd
i receptionen och antalet besökare är begränsat
till en åt gången.
Trots att det inte blev riktigt som vi tänkt,
verkar hyresgästerna uppskatta förändringen.
– I våra regelbundna kundnöjdhetsmätningar
har vi sett hur betygen för tillgänglighet, service och bemötande ökat år från år, säger Linda
Winstedt, kommunikations- och marknadschef
på Kungälvsbostäder. I år hade vi nog väntat
oss oförändrade eller sjunkande siffror, men
blev glatt överraskade när det visade sig vara
tvärtom. Trots inskränkningarna tycker våra
hyresgäster att servicen förbättrats.
En förklaring är att hyresgästerna nu upptäckt
att de flesta ärenden kan klaras av digitalt på
Mina Sidor. I samband med sammanslagningen
av kundmottagningarna infördes möjligheten
att signera hyreskontrakt eller uppsägning med
bank-id, det vill säga utan ett fysiskt besök på
kontoret.
Vi vet att många vill kunna sköta sina ärenden
och få information när det passar. Något som
blivit än mer tydligt i Coronatider. Därför arbetar

Kundtjänsten samlad på ett ställe. Fr. v. Erika Mojar, Camilla Bergelin, Jovanna Rosenberg, Ylva Alm och Åsa Brantebäck.

RESULTAT
NÖJD-KUND-UNDERSÖKNINGEN
GÄLLANDE KUNDTJÄNST
2019 2020
Tillgänglighet

78

81

Serviceinriktade

80

81

Bemötande

82

83

Felanmälan, lätt att anmäla

88

90

”Trots att det
inte blev riktigt
som vi tänkt,
verkar hyresgästerna uppskatta
förändringen.”

vi för att förbättra och utveckla funktioner på
Mina Sidor.
För att hjälpa hyresgästerna komma igång
med Mina Sidor har Kungälvsbostäder gjort
korta instruktionsfilmer som ligger på hemsidan.
Huvudbudskapet är ”Kundtjänst när det passar
dig” och visar hur man loggar in med bank-id,
gör felanmälan, ställer sig i kö för lägenhet eller
p-plats, kollar sina hyresavier, säger upp ett
hyresavtal med mera.
Ytterligare en förklaring till det goda betyget i
mätningen är det faktum att kundtjänstmedarbetare och uthyrare nu finns på samma ställe. Det
gör att informationsöverföringen mellan medarbetarna fungerar smidigare, vilket vi tror kunderna

märker genom snabbare handläggning.
– Tidigare fanns de två uthyrarna som hade
hand om hyresfrågor på Uddevallavägen medan
de tre kundtjänstmedarbetarna, som hanterade
felanmälan, nyckelärenden med mera fanns på
Kongahällagatan. För många hyresgäster blev
det oklart vart man skulle vända sig, inte minst
om man hade två olika ärenden.
Kungälvsbostäders nöjd-kund-undersökning görs
löpande och varje månad får en tolftedel av
hyresgästerna enkäten i brevlådan. Närmare
38 % svarade på enkäten de senaste 12 månaderna. Trots att färre felanmälningar kunnat
åtgärdas under Coronapandemin har betyget
fortsatt att stiga och jämfört med andra liknande
bolag ligger vår kundtjänst över rikssnittet.
– Det är roligt att våra hyresgäster är så nöjda
med bemötandet från kundtjänst. Mina arbetskamrater lyckas göra ett bra jobb trots att vi har
en så knepig situation. Vi kommer att göra vårt
bästa för att våra hyresgäster ska vara nöjda med
oss även i framtiden, avslutar Linda Winstedt.

Kungälvsbostäder – Tillsammans skapar vi trivsel
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Vi tog reda på vem
på Kungälvsbostäder
som är sponsringsansvarig och mejlade till
Linda Winstedt, som
svarade direkt och
bjöd in oss till ett möte
Några av eldsjälarna bakom futsal-laget. Fr. v. Ahmed, Berin, Nimer och Lukas

Inget att göra?
Starta ett futsal-lag.
Vad gör man på vintern när utomhusträningen ligger nere och vill
göra mer än bara hänga runt? Jo, startar ett futsal-lag. Det är precis
vad några 17-åriga killar i Kungälv gjorde hösten 2020.
— De flesta av oss bor i Komarken och
spelar fotboll i Kareby eller FC Komarken,
säger Nimer, en av initiativtagarna. När utomhusträningen tog slut i höstas blev det tomt. Vi
ville ha något vettigt att göra, helst inomhus och
med fotbollsanknytning. Futsal var ju klockrent, tyckte vi.
Problemet var bara att det inte fanns något
futsal-lag för deras årsklass (-03) i Kungälv, så de
frågade klubbarna om inte någon av dem kunde
starta ett lag.
— Visst kan vi det, fick de till svar av Parker
Aye, en av eldsjälarna på FC Komarken. Fast
klubben har inga pengar att bidra med till hallhyra och andra omkostnader. Men kan ni bara
ordna en sponsor, så är det inga problem.

Kontaktade Kungälvsbostäder
Tillsammans med Parker satte de sig ner och diskuterade tänkbara sponsorer. Kungälvsbostäder
är en av FC Komarkens sponsorer – kanske
kunde de tänka sig att stödja en sådan här satsning? Parker gav killarna i uppdrag att kontakta
Kungälvsbostäder för att presentera och sälja in
sin idé.
— Jag kunde förstås gjort det åt dem, säger
Parker. Men min filosofi är att vill man uppnå
något, så får man också jobba för det. Det räcker
inte att förlita sig på att någon annan gör jobbet.
Lyckas man sedan nå sitt mål stärks självförtroendet och man växer som människa.

Kungälvsbostäder – Tillsammans skapar vi trivsel
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Hjärtat i Kungälv
Sponsringen av futsal-laget är ett exempel
på hur Kungälvsbostäder arbetar som aktiv
part i samhället.
— Vårt engagemang sträcker sig utanför hemmets väggar, säger Linda. I vår roll som allmännytta
arbetar vi tillsammans med andra samhällsaktörer för att stärka de goda krafterna i Kungälv och
på så sätt skapa en trygg och trivsam stad att bo och leva i. För oss handlar det bland annat om att
genom sponsring bidra till att Kungälv har ett rikt föreningsliv. Kungälvsbostäder är, och ska vara,
en viktig och aktiv part i Kungälv efter våra förutsättningar.

Sagt och gjort
– Vi tog reda på vem på Kungälvsbostäder som
är sponsringsansvarig och mejlade till Linda
Winstedt, som svarade direkt och bjöd in oss till
ett möte, berättar Nimer. Ahmed och jag gick dit
och presenterade våra idéer och vad vi behövde
hjälp med.
— Jag imponerades över deras initiativförmåga, säger Linda. Det är nog inte alla 17-åringar
som skulle ta mod till sig och kontakta ett företag för att be om sponsring. De berättade vad
de ville göra och gick hem igen för att snickra
vidare på sina tankar och göra en budget.
Kungälvsbostäder vill bidra till ett aktivt föreningsliv i Kungälv för framförallt ungdomar.
Villkoren för sponsring är att verksamheten är
öppen för alla och att den på något sätt är till
nytta för hyresgästerna. Futsal-laget uppfyllde
villkoren, så det blev grönt ljus och i oktober
drog laget igång som en del av FC Komarken.

Parker Aye gav
killarna i uppdrag
att kontakta
Kungälvsbostäder
för att presentera
och sälja in sin idé.
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Mycket träning men inga matcher
Laget består av 13 killar, som tränar varje onsdag- och torsdagkväll i Mimershallen. Tyvärr
har pandemin satt käppar i hjulet, genom att det
inte blivit några matcher än. Däremot väldigt
mycket träning, men i december var det stopp
även för detta, ett stopp som fortfarande gäller
när vi ses i januari.
Vad är det då för skillnad att spela futsal jämfört med fotboll?

En variant av fotboll

— Futsal är mycket mer fysiskt, säger Ahmed.
Planen är mindre och det är färre spelare på
plan. Inte så olikt handboll faktiskt.
Följts åt sedan femman
Parker och killarna i fotbollslaget har följts åt
sedan de gick i femte klass. Nu går de andra årskursen på gymnasiet.
— Det började med att jag såg tendenser till
dåligt beteende hos en del här i området där vi
bor, säger Parker. Jag talade med ungdomarna
och föräldrarna och startade ett projekt i skolan
som handlade om machokultur och mobbing.
Sedan dess har Parker fungerat som mentor
och coach åt dem. De har gjort en massa saker
tillsammans, till exempel besökt idrottsevenemang och gjort andra utflykter. Det finns till och
med ett ”kontrakt” mellan killarna och Parker
som går ut på att de ska klara gymnasiet.
— Det går jättebra för dem, säger Parker. De
har stora drömmar och höga mål. Jag är stolt
över dem och vad vi åstadkommit tillsammans.

Futsal skapades 1930 av Juan Carlos Ceriani i
Uruguay. Namnet kommer från en sammansättning av de spanska och portugisiska orden för
fotboll; Futbol/Futebol och det spanska ordet för
hall Sala.
Det är en variant av fotboll, som spelas inomhus,
men är inte detsamma som inomhusfotboll. En
futsalboll är en storlek mindre än en vanlig fotboll
och har dämpad studs för spel inomhus.
Matchtiden är 2×20 minuter effektiv tid och
planen 40x20 meter. Målet har samma storlek som
ett handbollsmål (3x2 meter).
Varje lag består av en målvakt och fyra utespelare
samt högst nio avbytare.
Första VM i futsal arrangerades i Sao Paulo,
Brasilien 1982. 1989 blev sporten en del av FIFA:s
organisation. Futsal spelas över hela världen, där
länder som Spanien, Brasilien och Portugal toppar
rankingen. I Sverige finns 150 000 registrerade
utövare, ett antal som växer stadigt.

Källa: Wikipedia
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Tillsammans går det
lättare i svåra tider
– När pandemin drog igång på allvar i våras, väcktes tanken hos
oss, om hur vi skulle kunna ge våra hyresgäster extra omtanke
under den svåra tid vi såg framför oss. En tid när många ofrivilligt
tvingas isolera sig, kanske inte vågar gå ut och inte bör träffa nära
och kära.
Det säger Lina Lindström, ombyggnadssamordnare och ansvarig för Kungälvs
bostäders omsorgsprojekt med aktiviteter för
att förgylla vardagen hos hyresgästerna det
märkliga året 2020.
– Erika Mojar, Andreas Lindberg och jag
bildade en projektgrupp och bad våra kollegor
om idéer vad vi skulle kunna göra, fortsätter
hon. Vad skulle våra hyresgäster uppskatta?
Det kom in många förslag och från dessa
utvecklades två aktiviteter till att börja med;
balkongkonserter och rabattkuponger hos
Kungälvsbostäders lokalhyresgäster.

trygghetsboende och i ett av husen i Östra
centrum på musik, sång och dans av elever
från Kungälvs kulturskola. Från sina balkonger
kunde hyresgästerna njuta av blåsorkestern
Kungälvs Unga Blåsare och av unga dansare
från kulturskolan.
– Det blev väldigt uppskattat, säger Lina.
Hyresgästerna bänkade sig på sina balkonger
och många sjöng med. Dessutom kom många
andra boende i området ut och slog sig ner på
gräsmattorna för att lyssna. Vi hade fantastiskt
väder, så det blev två fina och minnesvärda
kvällar på alla sätt.

Balkongkonserter med dans på
trygghetsboendet
Under två varma försommarkvällar i maj
och juni bjöds de boende på Solhultsgatans

Rabattkuponger som midsommarhälsning
Lagom till midsommar fick alla hyresgäster ett
häfte med rabattkuponger, som gällde året ut
hos flera av Kungälvsbostäders lokalhyresgäster.

Vi började med
balkongkonserter och
rabattkuponger hos
Kungälvsbostäders
lokalhyresgäster.
Projektgruppen hos Kungälvsbostäder:
Lina Lindström, Andreas Lindberg och
Erika Mojar
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Fullsatt. På balkonger och gräsmattor njöt
publiken av musik- och dansföreställningarna.
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– Vi ville stötta caféer, frisersalonger,
tandläkarmottagningar, pizzerior och
andra verksamheter i Kungälv. Risken
finns ju annars att det inte kommer att
finnas några små lokala aktörer kvar
här, när pandemin är över. I häftet
fanns tretton rabattkuponger som har
uppskattats av både företagarna och
hyresgästerna.

lyssna på hur många ljudböcker de
vill gratis under en månad, säger Lina.
Vi tänkte detta skulle passa de flesta
åldersgrupper, unga som äldre. Många
var ensamma och isolerade under helgerna och på det här sättet fick de tillgång till böcker och skön läsning, utan
att behöva besöka varken bokhandel
eller bibliotek.

Ljudböcker istället för Luciatåg
Projektgruppen hade planerat ett Lucia
tåg med tillhörande konsert, men fick
tänka om när pandemin tog fart igen.
Efter nya tips från kollegorna blev det
istället en månads gratis ljudboks
abonnemang för alla hyresgäster.
– Vi gjorde ett avtal med BookBeat,
som innebar att hyresgästerna kunde

Extra service på trygghetsboendet
På trygghetsboendet Solhultsgatan i
Komarken har pandemin förändrat
vardagen radikalt. Här finns 34 lägenheter och de boende har blivit i stort
sett helt avskärmade från yttervärlden.
Ewa Ottosson är Kungälvsbostäders
trygghetsvärd här och hennes jobb har
blivit väldig annorlunda. Hon träffar

”...en gång i
veckan beställer
jag matkassar,
som jag hämtar
och levererar till
Solhultsgatan.”
/

Ewa Ottosson, trygghetsvärd på
Kungälvsbostäder

inte hyresgästerna längre, utan håller sig i bakgrunden och servar dem på distans.
– Nästan ingen av de boende går ut och handlar, så en gång i veckan beställer jag matkassar,
som jag hämtar och levererar till Solhultsgatan.
Jag ordnar priser till bingo och frågesporter
och inför julen pyntade jag gemensamhets
lokalen och dukade fram till Luciaglöggen, som
Kungälvsbostäder bjöd på. Eftersom de boende
blivit som en egen grupp, som har minimal

kontakt med omvärlden, gör jag allt sådant
arbete när ingen annan är i lokalen.
I somras ordnades utegympa på boendet, som
flyttade in i september. Innegympan blev dock
kortvarig, när de nya restriktionerna trädde i
kraft. Men den har fortsatt i mindre skala med
en av de boende som ledare.
Ewa menar att en positiv sak som hänt, är att
gemenskapen på trygghetsboendet stärkts.
– Det har kommit många egna initiativ från
hyresgästerna. Här ordnas nu gemensamma
aktiviteter som bakning, filmkvällar, pussel,
bingo och frågesport. Men det känns konstigt
att inte själv delta, utan vara mer eller mindre
osynlig, säger hon.
Hjälp med hyran
Många verksamheter har fått det tufft med kraftigt minskade intäkter. För att hjälpa dem överleva krisen har regeringen utformat stöd i form
av hyresrabatter. Flera av Kungälvsbostäders
lokalhyresgäster har fått hyresrabatter – rabatter
som Kungälvsbostäder i sin tur får kompensation för från staten.
Även privathyresgäster, som fått det svårt med
hyran på grund av till exempel arbetslöshet har
fått hjälp i form av uppskov eller delbetalning.
Väldigt uppskattat
– Folk har hört av sig på olika sätt, så vi förstår
att aktiviteterna blivit väldigt uppskattade.
Konserterna har spridit glädje, rabatthäftet
hjälpt både hyresgäster och näringsidkare och
ljudböckerna gett stora och små läsupplevelser.
2021 hoppas vi vaccineringen ska ge oss ett mer
normalt år, slutar Lina.

Kungälvsbostäder – Tillsammans skapar vi trivsel
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Tandvårdsgruppen

Växer med Kungälv
Det kunde börjat bättre. När kontraktet på den större lokalen
var undertecknat, slog coronan till. Patienterna avbokade och
man tvingades deltidspermittera personal. Med andra ord ingen
vidare tajming, när Tandvårdsgruppen skulle förverkliga sina
expansionsplaner.

”...när Kungälv
växer ökar
också behovet
av tandvård.”

– Vi hade egentligen inget akut behov av
större lokaler. Men om vi inte slog till när
vi fick chansen, skulle vi bli tvungna att flytta
hela kliniken om något år – ett projekt som
skulle bli både dyrare och mer arbetskrävande.
Det säger Morgan Swärd, tandläkare och
en av fyra delägare till Tandvårdsgruppen i

Tandläkare Morgan
Swärd, en av delägarna
i Tandvårdsgruppen
Kungälv.
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Kungälv. Och visst var det nervöst innan kunderna började återvända igen under sommaren
och hösten.
Rabattkupongerna gav nya kunder
– Nu är beläggningen i stort sett normal, fortsätter Morgan. Tack vare rabattkupongerna,
som Kungälvsbostäder delat ut till sina hyresgäster, har vi även fått en hel del nya kunder. Den
stora skillnaden mot innan pandemin är att det
blivit mycket vanligare med sena avbokningar.
Folk är uppenbarligen duktiga på att följa
råden och stannar hemma vid minsta tecken på
förkylning.
Fler behöver tandvård
Tankarna på större lokaler hade funnits i flera
år, för när Kungälv växer ökar också behovet
av tandvård. Om Tandvårdsgruppen ville vara
med och erbjuda sina tjänster till en växande
befolkning, behövdes helt enkelt plats för att
expandera.
– Vi fick veta att vår granne lampbutiken
tyckte de hade för stor lokal, så vi frågade
Kungälvsbostäder om vi kunde överta delar av
den, säger Morgan.
Sedan dröjde det ett tag, men när butiken
bestämde sig för att flytta gick det fort.
– Hösten 2019 kom vi överens om att
Tandvårdsgruppen skulle överta en tredjedel
av butikslokalen och i januari skrev vi kontrakt, berättar Johan Ygdenheim, förvaltningschef. Resten av lokalen övertogs av Emilianos
Högtidskläder.
Ombyggnadsarbetena började i mars och efter
sommaren var det mesta färdigt. I första etappen
färdigställdes personalrum och behandlings
rum i den nya delen. Därefter gick man vidare
i gamla delen, rev ut lunchrummet och byggde
nya behandlingsrum.

Tack vare rabattkupongerna, som
Kungälvsbostäder delat
ut till sina hyresgäster,
har vi även fått en hel
del nya kunder.
Om- och tillbyggnaden omfattade bland annat nya behandlingsrum.

Utrymmen att växa i
Med den nya lokalen fick Tandvårdsgruppen
ytterligare 250 kvm till de befintliga 450. Det
har tillkommit fler behandlingsrum, ett vilrum
för patienter som behöver lugnande behandling
samt större sterilrum. Dessutom har det tillkommit nya personalutrymmen.
Varje kvadratmeter är inte utnyttjad ännu. Av
de elva behandlingsrummen är ett fortfarande
oinrett och kommer att vara så tills man anställt
ytterligare tandläkare. Morgan och hans kollegor är väldigt nöjda med slutresultatet samt
med samarbetet med Kungälvsbostäder, som de
tycker varit lyhörda för tandläkarmottagningens önskemål.
– Inte minst personalutrymmena har blivit
ett riktigt lyft, säger Morgan. Vi har till exempel
fått ett rymligt lunchrum med utsikt över gatan.
Dessutom har vi fått tillgång till en lastkaj, där
vi kan ta emot varuleveranser.
En av de största
Tandvårdsgruppen i Kungälv startade redan på

80-talet i det gamla kommunhuset. När Morgan
började 2007 fanns kliniken i en före detta
lägenhet.
– Det var riktigt trångt, minns han. Så efter ett
par år flyttade vi till de nuvarande lokalerna på
Uddevallavägen, mittemot gamla busstationen.
Det är ett bra läge, lätt att hitta och lätt att ta
sig till.
Tandvårdsgruppen är en av de större tandläkarmottagningarna på Västkusten med 20
medarbetare; sex tandläkare, tio tandsköterskor,
två tandhygienister, en receptionist och en
ekonomiansvarig.
– Eftersom vi har många tandläkare med
olika specialiteter kan vi också erbjuda ett brett
utbud av tandvård för både barn och vuxna,
säger Morgan. Förutom de vanliga, regelbundna
kontrollerna utför vi tandkirurgi, estetisk tandvård och tandreglering för att nämna några
exempel. Och med de nya, större lokalerna känner vi oss redo att ta emot både gamla och nya
Kungälvsbor.

TANDVÅRDSGRUPPEN
I KUNGÄLV
6 tandläkare
10 tandsköterskor
2 tandhygienister
1 receptionist
1 ekonomiansvarig
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Uppfräschning inne och ute.

Ny lekplats och renoverade
lägenheter på Illergatan.
För de boende på Illergatan i
Håltet blev hösten händelserik.
Både inne- och utemiljön fick
sig en rejäl uppfräschning –
lägenheter renoverades och
området fick en helt ny lekplats.
Här finns 52 lägenheter i naturnära enoch tvåvåningsradhus. De byggdes 2000,
så tiden var mogen för ett mer omfattande periodiskt underhåll. Men låt oss börja med lekplatsen. Den ligger på en grönyta, som inramas
av de låga husen och är lättillgänglig för alla i
området. Här kan barnen leka tryggt medan
föräldrarna har god uppsikt över sina små. Efter
många års utomhusaktiviteter började lekplatsen
bli lite sliten och redskapen behövde förnyas.
För att ta reda på hur de boende ville ha sin lekplats gjorde vi en enkät i mars 2019.
Bort med sanden och på med gummiasfalt
– Vi fick in många olika idéer och synpunkter
på hur den nya lekplatsen skulle se ut och vad
den skulle innehålla, säger Pernilla Niklasson,
förvaltarassistent på Kungälvsbostäder. Något,
som nästan alla var ense om, var att ta bort
sanden och ersätta den med mjuk gummiasfalt.
Ett annat starkt önskemål var skydd mot katter
som gärna använde sandlådan som toalett.
Hyresgästerna önskade sig också nya lekredskap,
bland annat en studsmatta.
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Anders Ljung, projektchef och
Pernilla Niklasson, förvaltarassistent

Genom enkäten fick vi in många
olika idéer och synpunkter på hur
den nya lekplatsen skulle se ut och
vad den skulle innehålla.
/ Pernilla Niklasson
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Klar hösten 2020
En ny lekplats budgeterades för 2020 och lagom
till höstlovet var den färdig. Den är på ca 200
kvadratmeter och mer av en aktivitetsplats än
den gamla. De flesta av hyresgästernas önskemål
kunde uppfyllas, men tyvärr inte studsmattan.
– En berghäll gjorde att vi inte kunde ha en
nergrävd studsmatta och en flyttbar på ben var
inte aktuellt ur säkerhetssynpunkt, säger Anders
Ljung, projektchef hos Kungälvsbostäder. Men
annars finns det mesta som kompisgunga, klättertorn, rutschkana med mera. Och en sandlåda
med kattlock.
Uppfräschade lägenheter
Ett annat större projekt på Illergatan var periodiskt underhåll (PLU) av de 52 lägenheterna. Det
påbörjades efter semestern och de flesta lägenheterna var klara lagom till jul. Periodiskt underhåll
innebär nya ytskikt som tapeter, målning av köksoch garderobsluckor, lister och tak samt slipning
av golv och innertrappor. Mycket slitna golv byts
istället för att renoveras. När man gör periodiskt
underhåll beror på hur sliten lägenheten är, men
det vanliga är vart 15:e – 20:e år.
Hyresgästen får möjlighet att välja tapet och
kulör på det som ska målas, men inom vissa
ramar.

Lekplatsen är på ca 200 kvadratmeter
och mer av en aktivitetsplats än den
gamla och de flesta av hyresgästernas
önskemål kunde uppfyllas.
– Vill hyresgästen gå utanför ramarna, finns
risk att nästa hyresgäst tycker det är för extremt.
Då får den som flyttar ut betala kostnaden för att
återställa, säger Anders Ljung.
Corona-pussel för hantverkarna
Normalt sett tar varje lägenhet en till två veckor
att åtgärda och den som bor där behöver inte
flytta ut. Den här renoveringen blev dock lite
speciell. Istället för att komma till lägenheter,
där de boende är borta på dagarna, fick nu hantverkarna samsas med hemarbetande vuxna och
skolungdomar med distansundervisning. Inte
helt lätt om man dessutom vill hålla smittsäkert
avstånd.
– Hantverkarna har skött detta väldigt bra,
säger Ander Ljung. De har varit flexibla och
pusslat ihop det hela på ett bra sätt. De har också
varit noga med både handsprit och munskydd.

Hyresgästen får möjlighet att välja
tapet och kulör på det som ska
målas, men inom vissa ramar.
/

Anders Ljung, projektchef
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Energieffektivisering

det osynliga miljöarbetet
Sopsortering, laddstolpar och nya fönster är exempel på miljöåtgärder som syns och som involverar hyresgästerna på olika sätt.
Men en stor del av Kungälvsbostäders miljöarbete sker i det tysta,
nere i dolda källarutrymmen och rörledningar under mark. Vi
talar om energieffektivisering, som är en ständigt pågående jakt
på energitjuvar och möjligheter att utnyttja energin bättre.
Fossilfritt 2030
Kungälvsbostäder arbetar enligt Allmännyttans
klimatinitiativ, som startade 2018 och är ett
gemensamt upprop för att minska utsläppen
av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga
bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år
2030 och att energianvändningen ska minska
med 30 procent.
Mindre energi och bättre inneklimat
2017 påbörjades ett omfattande arbete i Östra
centrum, som färdigställdes 2019. Det omfattade ett nytt styr- och reglersystem med temperaturgivare i lägenheterna samt installation av
fjärrvärmecentraler i varje hus. Tidigare kom
värmen från två stora områdescentraler och
distribuerades i kulvertar ut till husen med stora
energiförluster som följd.
– Vad vi gjort nu är att vi lagt grunden
för riktigt effektiv energianvändning, säger
Johan
Ygdenheim,
förvaltningschef
på
Kungälvsbostäder. Nu återstår fintrimning av
systemet för att nå vårt mål på 20-30% energibesparing. Vi har redan sett hur energikostnaderna minskat, men kan ännu inte säga mer

VATTEN, total förbrukning, m3 /BOA+LOA m2

exakt hur nära målet vi är.
Med det nya systemet förbättras även inneklimatet i lägenheterna. Det blir jämnare temperatur och alla hus tillförs lika mycket värme. I det
gamla systemet hände det att värmen inte riktigt
räckte ända fram till husen som låg längst bort
från centralen.

”...en stor del av
Kungälvsbostäders
miljöarbete sker i det
tysta, nere i dolda
källarutrymmen och
rörledningar under
mark.”
/ Johan Ygdeheim, förvaltningschef
på Kungälvsbostäder

Dragfria fönster och nya tak
Ett flerårigt projekt är utbyte av gamla tvåglasfönster av trä mot moderna isolerglasfönster.
Gamla träfönster har ofta blivit lite sneda och
håller inte tätt. Värmen läcker ut och det blir
dragigt i lägenheten.
– Vi har gjort fönsterbyten på Ivar Claessons
Gata i Östra centrum. Detta arbete pausade vi
under året för att göra resten i samband med
kommande stambyte i två av husen om några år.
Att tilläggsisolera gamla fasader är också en
vanlig åtgärd för att spara energi. Men det passar
inte alla hus, menar Johan.
– De här husen har fina tegelfasader i gott
skick och är svåra att tilläggsisolera på ett bra
sätt. Men fönsterbytet kommer dock att göra
väldigt gott ur energisparsynpunkt.

FJÄRRVÄRME, total förbrukning,

FASTIGHETSEL, kWh/m2

kWh/BOA+LOA m2, normalårskorrigerad
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Äldre tak kan också vara energitjuvar. Under
2020 byttes ett tak i Olseröd, men 2021 växlas
takten upp och fem tak kommer att bytas i Östra
Centrum.
LED-belysning betalar sig snabbt
Belysning som är tänd i onödan är ett exempel
på energislöseri. Därför installeras fortlöpande
sedan flera år tillbaka närvarostyrd LEDbelysning i gemensamma utrymmen som trapphus, källargångar, cykelrum mm. Detta görs i
samband med andra planerade insatser, som tex
målningsarbeten.
– Vi har gått igenom nästan hela beståndet nu,
säger Johan Ygdenheim. Det är en enkel, billig
och miljösmart åtgärd som betalar sig snabbt.
Laddstationerna i drift
Elbilar och laddhybrider ökar snabbt i samhället
och därmed också behovet av laddmöjligheter i
våra bostadsområden. Vi har fått förfrågningar
och önskemål om laddningsstationer i flera
områden och har valt ut tre av dessa: Östra
Centrum, Ulvegärde och Övre Komarken.
Under hösten har vi satt upp en laddningsstation
i vart och ett av dessa. Stationerna är dubbla, det
är alltså sammanlagt sex parkeringsplatser som
utrustats med infrastruktur för laddning. De
har satts upp i samarbete med Kungälv Energi
och är till för både hyresgäster och besökare.
– I takt med att elbil och laddhybrid blir ett
realistiskt alternativ för allt fler människor,
måste vi som bostadsbolag vara med och bidra
med en bra infrastruktur. För finns det ingen
laddmöjlighet hemma blir det ju svårt att byta
från bensin till el. Det här ett första steg för
att fler ska kunna gå över till elbil. Under 2021
kommer laddstationerna att utvärderas innan vi
beslutar om fortsatt utbyggnad.
Återvinning på paus
Ett återvinningsprojekt som drog igång i
början av 2020 var textilåtervinning i samarbete med Björkåfrihet. Varje soprum fick ett

Tre dubbla laddningsstationer togs i bruk under 2020

återvinningskärl för kläder till återvinning och
second hand. Bakgrunden var en sopanalys
som visade att en oväntat stor del av avfallet var
textilier.
Den så kallade plockanalysen visade att av
519 kg sopor var 29 kg textil, det vill säga hela
5,5 procent. Textilier har en stor miljöpåverkan
eftersom stora mängder råvaror, energi, vatten
och kemikalier används i produktionen. Därför
är det viktigt att textilierna återanvänds så
många gånger som möjligt, helst i närområdet.
Men att det ser ut så här är inte ovanligt.
Tester som gjorts av Avfall Sverige i samarbete
med olika universitet, visar att vi slänger cirka
12 kg textilier per person och år. Ungefär hälften
återanvänds, men den andra hälften slängs.
– Det är stora volymer som hamnar i förbränningen, så här finns mycket att göra, säger
Magnus Nilsson på Björkåfrihet. Tidigare försök som gjorts med andra fastighetsägare visar
att det som lämnas i det egna soprummet är
av högre kvalitet än det som slängs i offentliga
containrar, och det är sällan som skräp läggs i
återvinningskärlen.
– Tyvärr satte Covid-19 käppar i hjulet för
oss, säger Johan Ygdenheim. Textilierna kunde
helt enkelt inte hanteras på ett smittsäkert sätt.
Samma sak med planen att installera kompostkärl i köken, eftersom vi försöker begränsa hantverkarbesök i lägenheterna så mycket det nånsin
går. Men vi hoppas kunna starta upp igen så
snart förutsättningarna ändras.

Elbilar och laddhybrider ökar
snabbt i samhället
och därmed också
behovet av laddmöjligheter i våra
bostadsområden.

Kungälvsbostäder – Tillsammans skapar vi trivsel

25

Kungälvs största
hyresvärd
Vi bildades 1949 av Kungälvs kommun som en stiftelse och är i dag
den största hyresvärden i Kungälv med strax över 2 800 lägenheter och
kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd. Vårt utbud innefattar
allt från centralt belägna flerfamiljshus och miljonprogramsområden till
enplanshus av villakaraktär, radhus i ytterområden och ett höghus i centrum. Vårt mål är att skapa bra hem för alla som bor och lever i Kungälv.
Centrum
I centrum har vi ett varierat bestånd, med
flerfamiljshus i äldre stadsbebyggelse, ett
höghus från 90-talet samt en fastighet
i Kungälvs nyaste bostadsområde Konga
hälla. I centrum finns även ett flertal fastig
heter med lägenheter öronmärkta för
personer som har fyllt 65 år.
Fontin
I Fontin bor du granne med naturen men
ändå på promenadavstånd från stads
kärnan. Här har vi närmare 300 lägenheter
i fyra flerbostadshus samt ett kooperativ.
Fridhem
I bostadsområdet Fridhem finns både
hyresrätter, bostadsrätter och radhus. I
området finns förskola, skola, ett antal
lekplatser, grönyta för lek, två boulebanor,
tennisbana samt fotbollsplan.
Munkegärde & Ulvegärde
På Nunnegårdsgatan i Munkegärde har vi
43 lägenheter i tre fyravåningshus. Husen
ligger nära både skola och förskola. Strax
norr om dessa ligger Ulvegärde, med 111
lägenheter i ett barnvänligt småhusområde.
Olseröd & Håltet
I Olseröd finns hyresrätter, bostadsrätter,
radhus och friliggande villor. Vårt område
består av både högre flerfamiljshus och
radhus. I området finns både förskola och
skola. På Illergatan, i Håltet strax intill,
finns 52 lägenheter i naturnära radhus på
både ett och två plan.
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Ullstorp
I Ullstorp har vi tre områden med 83
lägenheter i flerbostadshus i två plan. Här
finns naturen runt husknuten men ändå
är det nära till stadens service. Området
består av hyresrätter, bostadsrätter och
friliggande villor.
Komarken
På Komarken finns nästan hälften av vårt
bestånd. Här har vi bostäder i flerbostadshus på 3–6 våningar samt Kungälvs
enda trygghetsboende. I närområdet finns
både bostadsrätter, radhus och villor samt
förskola, skola och fritidsgård. I Nedre
Komarken och delar av Gula Komarken
bor man nära Kungälvs nya resecentrum
och shoppingcenter.
Gula Komarken
Söder om Kongahällagatan, i det område
som kallas Gula Komarken, har vi 445
lägenheter på 1–6 rum och kök. Området
är mycket populärt tack vare dess närhet
till stadens centrala delar, goda kommunikationer och låga hyresnivåer.
Kode & Romelanda
I ytterområdena Kode och Romelanda har
vi ett mindre antal lägenheter, majoriteten av dem ämnade för den som fyllt
65 år. Husen ligger naturnära men ändå
på bekvämt avstånd till centrum och
kommunikationer.
Ytterby
I Ytterby har vi två områden med totalt 44
lägenheter. Båda områdena ligger centralt
och nära kommunikationer, service och
affärer.

Marstrand
På Hareslätt, Marstrand, har vi 18 lägenheter i naturnära trähus på två våningar.
Området består förutom av våra hyresrätter
av bostadsrätter och villor.
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Årsredovisning
för räkenskapsåret

Vill du ta del av Kungälvsbostäders
ekonomiska årsredovisning?
Kontakta vår kundtjänst:
Telefon: 0303-23 98 50
Mail: info@kungalvsbostader.se

Hej!
Kom
och var
med!

Välkommen

PLENT YMORE.SE

Hem
ljuva
hem

Box 698, 442 18 Kungälv / Tel: 0303-23 98 50 / info@kungalvsbostader.se / www.kungalvsbostader.se

Bohus Räddningstjänstförbund
Direktionen
Kommunfullmäktige i Ale kommun
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Bohus
Räddningstjänstförbund, nedan kallat Borf, (organisationsnummer 222000-3004) och dess
direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi har biträtts av PwC, som avgivit följande rapporter/ utlåtanden. Dessa är:
•

Utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31

•

Årsredovisning 2020

Utöver ovanstående har vi även genomfört en grundläggande granskning av verksamheten
vilket bland annat omfattar samtliga protokoll och handlingsplaner för 2020 samt
fortlöpande kontakter med förbundsledning och verksamheten. Väsentliga områden i vår
granskning har varit förbundets arbete med intern styrning och kontroll.
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Bedömning och uttalanden

• Vi bedömer sammantaget att direktionen i Bohus Räddningstjänstförbund i
allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
• Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
• Balanskravet uppfylls för år 2020 (finansiellt mål).
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kungälv den 23 februari 2021

Christina Carlsson

Irene Hellekant

Bilaga: De sakkunnigas rapport avseende årsredovisning 2020

Kopia för kännedom
Revisorerna i Ale kommun
Revisorerna i Kungälvs kommun
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Årsredovisning 2020

Ordföranden har ordet
För lång tid framöver kommer vi säkert att minnas 2020 som ett mycket speciellt år. Ett år som nog
ingen av oss ens i våra fantasier kunde tänka sig att vi skulle få uppleva. Att nationers gränser
stängdes, att all flygtrafik i världen plötsligt upphörde och att vi slutade att ta i hand då vi hälsade på
varandra. Den farsot och pandemi som drabbat oss har inneburit stora konsekvenser för alla i våra
samhällen och naturligtvis också för Bohus Räddningstjänstförbund.
Som ordförande i direktionen har jag stått i kontinuerlig kontakt med förbundschefen och på nära
håll imponerats över på vilket sätt verksamheten så oerhört snabbt förberedde sig på att hantera de
tänkbara och allvarliga scenarier som skulle kunna uppstå. Ett speciellt ledningsrum upprättades där
väggarna fylldes av olika handlingsalternativ beroende på hur smittan skulle spridas och i vilken
utsträckning den egna räddningstjänstpersonalen skulle drabbas. De många försiktighetsåtgärderna
och den proaktiva inställningen gjorde att förbundet både under våren och den efterföljande andra
vågen under senhösten kunnat upprätthålla sin fulla beredskap och förmåga på ett mycket
tillfredställande sätt.
Direktionen kan också konstatera att den utökade samverkan som etablerats i göteborgsregionen i
och med införandet av ett gemensamt ledningssystem för de olika räddningstjänsterna, har fallit
mycket väl ut. Målet att på ett mer gränslöst sätt kunna stödja varandra i att hantera mer
omfattande räddningsinsatser har utifrån BORF´s perspektiv fungerat mycket bra.
Under året som gått har ett fortsatt arbete genomförts i syfte att både utöka förmågan och att
konkretisera planerna på att på sikt etablera en heltidsbemannad brandstation i Ale. I dag är Ale den
enda kommunen i landet med så stort antal invånare som inte har en sådan station. På grund av
pandemin har dock direktionens planerade workshop kring detta tvingats att skjutas upp ett flertal
gånger. Förbundets verksamhet har i övrigt uppnått de i handlingsprogrammet beslutade målen. På
grund av Covid-19 har dock vissa mål tvingats att prioriteras ner, senareläggas eller begränsats i sin
omfattning inom de förebyggande verksamheterna.
Sammanfattningsvis har 2020 varit ett bra år för Bohus Räddningstjänstförbund. Under hösten
beslutades budget för 2021. Den av ägarna tilldelade budgetramen ger som vi ser det möjlighet till
uppfyllnad av beslutat handlingsprogram. I budgeten ingick även en övergripande ekonomisk plan för
åren 2022 till 2025 samt en långsiktig investeringsplan för samma period.
Som ordförande i direktionen vill jag rikta ett stort tack till förbundsledningsgruppen och alla
medarbetare för era insatser under detta ovanliga år. Vi ser nu fram mot en förhoppningsvis
avtagande smittspridning och en friskare och mer normal vår, sommar och höst 2021 med så få
olyckor som möjligt.
Hälsningar
Stefan Ekwing
Ordförande 2020 i Bohus Räddningstjänstförbund
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Förbundschefen har ordet
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och
Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns andel
uppgår till 60 %. Räddningstjänstförbundet redovisar 2020 ett positivt resultat om 6 089 tkr. Ale
kommuns driftbidrag 2020 till förbundet var 31 120 tkr och Kungälvs kommuns driftbidrag var 46 680
tkr.
Verksamheten utgår från förbundsordningen samt redovisas i ”Handlingsprogram till skydd mot
olyckor” och omfattar Räddningsinsatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, tillsyn enligt
Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Därtill finns ytterligare
beslutade uppgifter enligt förbundsordningen.
Förbundets direktion har under året genomfört 7 möten, varav 3 digitalt, enligt fastställd
mötesordning. Därtill har medlemskommunerna träffats tillsammans med förbundets direktion och
ledning vid ett tillfälle. Vid detta tillfälle redovisas förbundets verksamhet och ekonomiska status
samt framtida utmaningar.
Under året har rapporten "Framtida brandstationer och bemanning" inom förbundet färdigställts.
Målet var att denna rapport skulle överlämnats till ägarna innan jul men på grund av Covid-19 så har
detta överlämnande skjutits upp till våren 2021. Rapporten är färdig och med detta är den sista av
fullmäktige 2017 beslutade punkter om utveckling av förbundet genomförd. De av fullmäktige
beslutade uppdragen sträcker sig till 2025.
Förbundet övertog från och med 2017-01-01 kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och
rengöring (sotning). Under 2019 genomfördes upphandling av leverantör för dessa arbetsuppgifter
och tilldelningsbeslut delgavs kommande leverantörer. Avtal tecknades under 2020 med avtalsparter
och under året har arbete pågått, framför allt i Ale kommun, med att genomföra verksamhet med ny
leverantör. Med detta stärks ytterligare uppdraget förbundet har att ge en likartad service av
brandskyddskontroll och rengöring över hela förbundets geografiska område.
2020 har präglats av den ännu pågående pandemin. Detta har naturligtvis påverkat förbundet
avsevärt vilket redovisas mer detaljerat längre ner i dokumentet. Det långsiktiga och målinriktade
skadeförebyggande arbete där tillsyn, information och utbildning utgör grunden, har fortsatt om än i
begränsad och anpassad form. Kommunernas anställda samt skolelever som fortfarande är
prioriterade grupper har inte kunnat mötas fysiskt under året, men möjligheten till utbildning och
information genom digitala medier har utvecklats.
Antal bygg- och planremisser samt tillstånd utifrån Lagen om brandfarliga och explosiva varor har
ökat jämfört med föregående år. Detta är inte något som förbundet kan styra över utan antal
ärenden inkommer utifrån rådande förutsättningar. Flera av dessa ärenden har varit omfattande och
har krävt mycket resurser. Förbundet har inte kunnat genomföra det antal tillsyner som angivits i
beslutad tillsynsplan, återigen en effekt av pandemin.
Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att utvecklas för att möta samhällets risker och
krav. Antal räddningsinsatser för 2020 uppgår till 895, jämfört med 2019 då förbundet hanterade
949. Detta innebär att förbundet har haft ytterligare ett år med minskat antal räddningsinsatser. En
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positiv trend är att antalet trafikolyckor fortsätter att minska inom förbundets område. Däremot går
trenden i motsatt riktning för kategorin brand i byggnad vilket föranleder att vi kommer arbeta extra
mycket med analys och eventuella åtgärder för att kunna vända den trenden framöver.
Förbundet har i övrigt varit förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid. Förbundet
har dock, enligt avtal inom Göteborgsregionen avseende "Gränslös räddningstjänst", varit våra
grannkommuner till hjälp vid flertal tillfällen. Bland annat deltog förbundet vid insatsen på Essity i
Lilla Edet samt vid branden på Borealis krackeranläggning i Stenungsund. Totalt har förbundet vid 50
tillfällen bidragit med hjälp vid räddningsinsats utanför vårt geografiska ansvarsområde.
Förbundet har under 2020 arbetat med nyrekrytering av både operativ och administrativ personal.
Utvecklingen av vår heltidsstyrka placerad vid Nols brandstation fortgår och i skrivande stund arbetar
fem medarbetare i denna befattning. Problem kvarstår dock med att rekrytera räddningspersonal i
beredskap till samtliga stationer. Kontinuerligt genomförs rekryteringskampanjer för att hitta
lämpliga medarbetare. Pågående pandemi har försvårat processen med att genomföra kampanjer
och vissa tester vid rekryteringar vilket har inneburit förseningar för nyanställningar och att vakanta
platser vid sjukdom ej har kunnat återbesättas.
Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon och material enligt den av direktionen
beslutade planeringen för 2020. Dock har inte samtliga poster kunnat upparbetas då pågående
pandemi skapat problem med leveranser. Dessa punkter har genom beslut av direktionen
medflyttats till 2021. Förbundet har även sett över investeringsbehoven på kort och lång sikt.
Revidering av kommande investeringar har genomförts för att minska förbundets
avskrivningskostnader framgent.
Några få meningar vill jag ändå skriva om detta år ur ett "Covid-19-perspektiv". I mars, då viruset
började att härja i norra Italien så visste vi inte vad detta innebar. Vi planerade utifrån de direktiv
myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gav oss och kontinuitetsplanering
genomfördes. Vi anade inte vilka konsekvenser viruset skulle ge och nu, mitt under rådande
pandemi, vill jag ändå påvisa hur väl vi klarat av att hantera detta läge. Under hela året har vi varit
drabbade av smitta i förbundet men den operativa förmågan, vid samtliga stationer, har alltid kunnat
bibehållas. Detta gör sig inte själv utan har upprätthållits genom att medarbetare med stor kunskap,
lojalitet till förbundet och ett förhållningssätt att hantera viruset lyckats att hålla sig friska.
Stort tack till er alla!
Vi lever i ett samhälle som kräver allt större kunskap om risker och hur man hanterar dessa, vilket gör
att arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext. För att möta framtiden utvecklas
kompetensen hos medarbetarna genom kontinuerlig utbildning vilken bedrivs både externt och
internt. Därtill anpassas fordon och materiel för att kunna ge så god effekt som möjligt vid
räddningsinsatser och förebyggande arbete.
Allt detta samt mycket därtill arbetar vi med för att förbundet skall fortsätta att vara en viktig aktör i
att bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fokus på medborgarna.

Håkan Lundgren
Räddningschef – Förbundschef i Bohus Räddningstjänstförbund
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Förvaltningsberättelse
1. Verksamhetsbeskrivning
Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv- och Ale kommun. Förbundets
politiska styrning utövas av en direktion bestående av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från
respektive kommun. Verksamhetens mål är nedtecknade och beslutade i förbundets handlingsprogram vilket är upprättat enligt Lag [2003:778] om skydd mot olyckor (LSO). Ytterligare
verksamhetsmål står att läsa i beslutad förbundsordning.
Förbundet är organiserat i följande enheter;
• Administration och ledning
• Verksamhetsstöd
• Förebyggande uppdrag
• Räddningsuppdrag

2. Översikt över verksamhetens utveckling
Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Året resultat
Soliditet
Likviditet
Investeringar (netto)
Långfristiga skulder
Antal hel- och deltidsanställda
Räddningstjänst i beredskap

2020
82 617
-70 031
6 089
32,6%
38,7%
11 007
3 901
42
93

2019
80 414
-73 411
820
26,7%
20,7%
4 016
4 800
44
96

2018
77 619
-69 015
3 617
23,8%
16,6%
6 328
7 283
41
106

2017
72 903
-65 289
2 761
16,7%
18,7%
7 690
0
39
92

2016
70 356
-63 704
2 171
11,1%
15,6%
5 746
11 116
41
94

Inga väsentliga förändringar har skett över åren.

3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Räddning
Räddningsinsatser hanteras på ett tillfredsställande sätt över hela förbundet. Förbundet har varit
förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid såsom skogsbränder, oljeutsläpp och
dylikt.
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Under året har det däremot skett många anlagda bränder i återvinningsstationer samt mindre
bränder respektive brännmärken på eller i närheten av skolor framför allt i Ale kommun. Det här
inträffade mest frekvent under våren, därefter har det skett mer sporadiskt. Som en direkt följd av
det här ett samarbete inletts med Ale kommun och polisen för att förebygga liknande incidenter. Ale
kommun var en stor drivkraft i det förebyggande arbetet och vidtog ett flertal åtgärder som troligtvis
gav effekt tillsammans med de åtgärder som polis och räddningstjänst genomförde.
Totalt har förbundet haft 40 bostadsrelaterade bränder under året, 3 av dessa har resulterat i
totalförstörda byggnader och i ett fall omkom en person. Den övervägande delen bränder har startat
i köket vilket ligger i linje med den nationella statistiken. Antalet bränder är för få för att kunna göra
en vidare analys om samband.
Förbundets förmåga att samverka med andra myndigheter och organisationer sattes på prov under
detta år och förbundet har hjälpt närliggande kommuner vid omfattande händelser, exempelvis vid
branden på Borealis krackeranläggning i Stenungsunds industriområde. Förbundet bistod med både
personal och materiel vid denna händelse samt bidrog med efterföljande utredningar.
Totalt har förbundet hanterat 895 insatser, jämfört med 949 uppdrag 2019. Antalet uppdrag och
olyckor har minskat, den positiva trenden påverkas troligen av effekterna av Covid-19.
Räddningsinsatser
Totalt antal händelser
kommunal räddningstjänst
Statlig räddningstjänst
Annat uppdrag

Kungälvs
kommun
2020
2019
502
557
430
481
1
1
70
75

Ale kommun
2020
2019
311
303
271
271
0
0
38
32

Andra
kommuner
2020
2019
82
92
75
48
2
0
6
3

Totalt
2020
2019
895
952
776
800
3
1
114
110

Tabellen nedan visar fördelning mellan olika sorters räddningsuppdrag. Även om antalet händelser
har minskat så visar statistiken att framför allt antalet bränder har ökat, fördjupad statistik visar att
det främst är brand i avfall eller återvinning som har ökat markant, det kan till stor del kopplas till
oroligheterna i Ale kommun, främst Nödinge, som beskrivits ovan där det förekommit flertalet
anlagda bränder i återvinningscontainrar.
Räddningsuppdrag inom förbundet
Brand i byggnad
Brand ej, i byggnad
Trafikolycka
Utsläpp farligt ämne
Drunkning, tillbud
Nödställda djur
Stormskada
Översvämning, annan vattenskada
Automatlarm utan brandtillbud
Annan händelse utan risk för skada
Totalt

Kungälvs
kommun
2020
2019
41
34
45
41
65
78
1
3
5
1
3
4
4
4
3
3
173
200
45
40
385
408

Ale kommun
2020
2019
25
20
46
47
50
46
0
5
2
1
1
2
1
0
5
1
64
87
28
16
222
225

Andra
kommuner
2020
2019
19
8
7
13
24
41
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
2
3
5
3
60
90

Totalt
2020
2019
85
62
98
101
139
165
1
8
9
2
4
6
6
5
8
4
239
290
78
59
667
702
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Insatser som stöd till andra
myndigheter inom
förbundsområdet
Hjälp till ambulans
IVPA (I väntan på Ambulans)
Hjälp till polis
Totalt
Räddningsuppdrag i andra
kommuner enligt avtal
Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Trafikolycka
Utsläpp av farligt ämne
Totalt

Kungälvs
kommun
2020
2019
8
9
45
47
4
1
57
57

Ale kommun
2020
2019
4
4
30
24
0
0
34
28

Andra
kommuner
2020
2019
1
0
3
1
0
0
4
1

Totalt
2020
2019
13
13
78
72
4
1
95
86

Göteborg
2020
2019
6
2
2
4
12
26
0
0
20
32

Stenungssund
2020
2019
6
6
3
3
8
6
0
0
17
12

Lilla Edet
2020
2019
7
0
2
6
4
6
0
0
13
12

Totalt
2020
2019
19
8
7
13
24
41
0
0
50
62

Lokalisering av samtliga räddningsinsatser inom förbundet

Figur - Totalt antal händelser i förbundet under 2020. I figuren ovan har andra händelser så som sjukvårdsuppdrag selekteras bort med
hänsyn till sekretess

Heltidsanställda Ale
I maj 2020 började heltidsstyrkan i Ale med två anställda att agera i rollen som en snabbinsatsstyrka.
Styrkans aktionsområde har sträckt sig från Skepplanda till Surte och de har varit först på plats vid
alla larm utom ett. Bortsett från mindre brister med teknik och utrustning har styrkan upplevt att det
har fungerat mycket bra. I slutet av året har ytterligare tre personer rekryterats och tanken är att
styrkan ska kunna agera självständigt i Ale med minst två brandmän helgfria vardagar så fort de
nyanställda är färdigutbildade.
Då problematik med containerbränder pågick i Ale genomförde styrkan kontinuerligt kontroller av
brandskyddet vid återvinningstationer och andra riskobjekt, såsom skolor, för att tillse att det inte
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fanns för mycket brännbart material eller andra saker som kan uppmuntra till anlagd brand eller öka
konsekvenserna av en brand.
Samarbetet med Räddningstjänst i Beredskap, RIB, i Nol och Surte har fungerat bra och utveckling
sker kontinuerligt. Styrkans mer självständiga struktur har öppnat för mer flexibla uppdrag samtidigt
som de är i beredskap. De har exempelvis kunnat utföra tillsyner samt kontrollera framkomligheten
på badplatser i Ale under sommaren. Dock är det viktigt att utvecklingen fortsätter och att
samarbetet med RIB utökas då den heltidsanställda personalen kan börja ta ett större ansvar för de
vardagliga arbetsuppgifterna.
Även om situationen med Covid-19 har gjort det svårt att informera och möta allmänheten så har
styrkan ändå deltagit på evenemang med ungdomar tillsammans med kommunen, polisen,
ambulansen FRG och många fler. Sedan styrkan startade upp i maj har de nått ut med information till
ungefär 260 personer.
För närvarande består styrkan fem personer och fordonet som används har en del brister. Nytt
fordon är upphandlat och beställt med leverans första tertialet 2021. Det finns ett stort behov av
heltidsanställd personal placerade i Ale och det är viktigt att styrkans storlek ökar enligt plan och att
den utveckling som gjorts fortsätter i oförminskad takt.

Förebyggande
Allmänt
2020 har varit ett turbulent år på grund av Covid-19 vilket har medfört att många av de processer och
arbeten som planerades och påbörjades under januari och februari fick bromsas in under våren. Ett
stort antal utbildningar i Brandkundskap För Alla (BKA) och hjärt-lungräddning (HLR) var planerade,
men kunde inte genomföras.
Under andra tertialet lades fokus på att komma tillbaka och förbereda för ett anpassat vardagligt
arbete inför hösten. Dessa anpassningar gjorde utbildningar i Brandkunskap för alla och ”Barn på
buss” kunde hållas under hösten i en begränsad omfattning och anpassade efter rådande pandemi.
Då smittspridningen tilltog mot slutet av oktober och början av november så blev det återigen stopp i
arbetet. Försök gjordes med digitala utbildningar med hjälp av kollegor från räddningstjänsten i
Alingsås-Vårgårda Räddningstjänstförbund där förbundet fick ta del av deras webbaserade
utbildning. Förbundet har även hållit i utbildningar helt på distans, vilket har fungerat väl.
Tillsynsarbetet och annat myndighetsarbete som påbörjades i början av året också påverkats av
Covid-19 i stor omfattning. Arbetet avstannade under första tertialet men kunde återupptas under
slutet av våren och en del av den tid som förlorats kunde tas igen under andra tertialet. Under första
delen av hösten fortsatte arbetet med tillsyner men då smittspridningen ökade igen fick även detta
arbete bromsas in kraftigt och endast väsentliga tillsyner har kunnat utföras under sista delen av
året.
Statistik
Nedan visas statistik över den förebyggande verksamhetens förebyggande åtgärder
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Tillsyn Lag om brandfarliga och explosiva
varor respektive Lag om skydd mot olyckor
Lag om brandfarliga och explosiva varor
Lag om skydd mot olyckor
Totalt

2020

2019

18
39
57

50
21
71

Tillstånd Lag om brandfarliga och explosiva varor
Brandfarlig vara
Explosiv vara
Totalt

2020
41
8
49

2019
16
4
20

Remiss
Polisiära remisser
Serveringstillstånd
Totalt

2020
10
10
20

2019

Plan och bygglov
Ale
Kungälv
Totalt antal ärende

2020
70
104
174

2019
45
81
126

Utbildning extern (antal deltagare)
PAR-utbildade elever
Heta arbeten
Barn på buss
Totalt antal

2020
0
19
159
178

2019
571
89
0
660

Brandkunskap för alla/hjärt-lungräddning
Brandkunskap för alla/hjärt-lungräddning Ale
Brandkunskap för alla/hjärt-lungräddning Kungälv
Totalt antal

2020
193
330
523

2019
330
463
792

Brandkunskap för alla/hjärt-lungräddning
Bokade utbildningar
Avbokade till följd av Covid-19

2020
1 018
495

2019
793
0

59

Tillstånd Lag om brandfarliga och explosiva varor
Det finns ca 185 aktiva tillstånd för brandfarlig/explosiv vara i förbundet. Storleken på tillstånden
varierar kraftigt där vissa endast omfattar mindre mängder medan andra har desto mer.
Tillståndstiderna varierar ifrån 1 till 10 år beroende på typ av verksamhet, ämne och om det är första
gången tillstånd har getts.
Under 2020 utvecklades vårt verksamhetssystem Daedalos på ett sätt som gjorde det möjligt att få
en god överblick av verksamheter som har tillstånd och när deras tillstånd löpte ut. Detta
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effektiviserade arbetet med att följa upp tillstånd vilket också medförde en rejäl ökning av antal
tillståndsansökningar.
Tillstånden har hanterats inom stipulerad tid.
Farlig verksamhet (SEVESO)
Kontinuerligt arbete pågår avseende förbundets farliga verksamheter.
Nouryon i Bohus har arbetat med att åtgärda upptagna brister från tidigare tillsyner under 2018 och
2019. I december månad, 2020, lämnade företaget in en framställan om förlängd rättelsetid för ett
antal anmärkningar som förbundets handläggare får ta ställning till. Länsstyrelsens inplanerade tillsyn
på företaget, där förbundet skulle medverka, ställdes in med anledning av Covid-19.
För Perstorp i Nol så utfärdade förbundet två förelägganden enligt LSO under hösten 2019. Ärendet
som berör cisternområdet vid Göra älv överklagade företaget till Länsstyrelsen, medan ärendet som
bland annat gäller nya brandposter på fabriksområdet är genomförda.
Länsstyrelsen har fattat beslut om att Surte damm i Ale klassas som farlig verksamhet under året.
Detta blir ett nytt tillsynsobjekt för förbundet som påbörjat dialogen med den ansvariga
verksamheten.
Plan- och byggärenden
Enhetens arbete som remissinstans i ärenden som berör Plan- och bygglagen visar på en tydlig
uppgång vilket kan bero på att byggsektorn inte har påverkats så mycket av Covid-19. En annan orsak
till att förbundet har administrerat fler ärenden än tidigare år är att fler ärenden av enklare karaktär
skickas på remiss.
Både i Ale och Kungälv finns flera större byggprojekt. I Kungälv har Swedish Match påbörjat
byggnation av en ny kvarnbyggnad som ansluter till råtobakslagret och en tillbyggnad av lagerlokal
för emballage på sin anläggning vid Solbräcke. Under hösten har flera byggprojekt startat upp vid det
nya bostadsområdet Nordtag vid Ytterby. Vid Mimers hus är första etappen av ett sjuvånings
flerbostadshus under uppförande. I Ale pågår byggnation av fyra punkthus med sex våningar vid
Folketshusvägen i Nol. I samma område är en ny förskola klar för inflyttning. I Nödinge pågår
byggnation av en ny förskola vid norra Kilandavägen där kommunen tidigare hade tänkt att uppföra
en skolbyggnad.
Under året har arbetet med flera detaljplaner påbörjats i kommunerna som gäller förtätning med
bostäder och servicefunktioner vid pendeltågstationerna. Detta har medfört samråd med
kommunens planenhet angående vilka förutsättningar som ska gälla med anledning av transporter av
farligt gods på väg och järnväg. Det innebär att bostäder kan placeras så nära som 50 meter från
transportleden.
Tillsynsarbetet
Covid-19 har medfört att enheten fått ställa in ett antal tillsyner under våren och slutet av året.
Under sommar och höst genomfördes tillsyner vilka kunde utföras i linje med rekommendationerna
från Folkhälsomyndigheten. Bland annat valde vi att fokusera på verksamheter med mindre
personantal och som inte hade personer vilka tillhörde riskgrupperna. Nödvändiga tillsyner där vi
exempelvis fått kännedom om bristande brandskydd har genomförts under hela året.
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Förbundet har en kontinuerlig dialog och samarbete med sektor Trygghet och Stöd i Kungälvs
kommun kring brandskyddet i deras olika verksamheter. Denna typ av arbete är även påbörjat i Ale
kommun. Förhoppningen är att verksamheterna på sikt ska ha ett bra brandskydd som är anpassat
till den typ av verksamhet som bedrivs. Ett bra grundarbete medför att brandskyddet kommer hålla
över tid vilket sannolikt innebär mindre brister vid tillsynsbesök. Ett gemensamt arbete innebär,
förutom vinster i form av minskad belastning, framförallt att vi får en ännu säkrare och tryggare
verksamhet hos några av våra mest utsatta grupper i samhället.
Den av förbundsdirektionen beslutade volymen av tillsyner 2020 har inte uppfyllts, det beror på att
pandemin har begränsat arbetet.
Individanpassat brandskydd
Arbetet har avstannat under året på grund av pandemin orsakad av Corona-viruset.
Utbildningar
Under 2020 var det planlagt med PAR-utbildningar (polis, ambulans, räddningstjänst) och ”Barn på
buss” vilket fick bromsas under våren. Efter sommaren gjordes ett arbete för att anpassa
utbildningarna utifrån den rådande pandemin. Innan den andra vågen kom så hann förbundet
komma igång med konceptet barn på buss och 159 elever hann gå utbildningen.
Utbildningar i heta arbeten har utförts när det har funnits behov och när det har varit möjligt att
utföra dem på ett säkert sätt.
Arbetet med utbildningar i Brandkunskap för alla och hjärtlungräddning fick ett rejält uppsving under
första tertialet. Tyvärr gjorde Covid-19 att förbundet tvingades ställa in många av de planerade
utbildningarna. Under hösten kom arbetet igång igen där utbildningar anpassades efter rådande
pandemi. Det innebar färre deltagare vid varje tillfälle och ändring i vissa moment. Även olika
distansutbildning har erbjudits. Tyvärr fick de fysiska utbildningarna ställas in när den andra
pandemivågen kom.
Målet på att utbilda 1 120 personer uppnåddes inte i år. Antalet bokningar och den starka starten på
året visar ändå att det nya konceptet fungerar väl.
Trygghetsskapande arbete
Bohus Räddningstjänstförbund har arbetat mycket tillsammans med Ale kommun och polisen med
insatser för att förebygga att motverka anlagda bränder i återvinningsstationer och vid skolor. Vid
Kungälvs resecentrum och i Kongahälla Center har det förekommit ungdomar som stört ordningen.
Personal från Kungälvs brandstation ökar sin närvaro i området när tillfälle ges, exempelvis vid
övningar.
I samband med skolstart och avslutningar har förbundet varit i kontakt med kommunerna.
Avstämning sker kontinuerligt och systematiskt med bägge kommunerna och polismyndigheten.
Minsta tecken på oro försöker att fångas upp och förbundet ser sig som en aktiv part i det
gemensamma arbetet att skapa ett tryggt samhälle.
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Brandskyddskontroll och rengöring. (sotning)
2017-01-01 övertog förbundet kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring
(sotning). Under 2019 har upphandling om sotningstjänster i Kungälv och Ale genomförts.
Upphandlingen medförde att Kungälvssotarna AB kommer ansvara för sotningsverksamheten i
Kungälvs kommun och GÖSAB AB ansvarar för sotningsverksamheten i Ale kommun.
De nya avtalen började gälla 2020-08-01. De nya avtalen medför att sotningsverksamheten blir
likformig i båda kommunerna, det har även medfört att sotningsleverantörerna arbetar med
brandförebyggande arbetsuppgifter. Detta i samverkan med Brandskyddsföreningen.
Brandförebyggande arbetsuppgifter är exempelvis att kontrollera brandvarnare och brandsläckare
samt att utbilda fastighetsägarna i hur de ska agera vid brand.
I Kungälvs kommun har sotningsverksamheten genomförts enligt planering. I Ale kommun har en ny
sotningsleverantör tillkommit, övergången till en ny leverantör har varit problematisk och har
inneburit mycket administrativt arbete både för den nya leverantören och för Bohus
Räddningstjänstförbund.
Förbundet har infört restriktioner för sotningsleverantörerna för att minska och begränsa
smittspridning av Covid-19. På grund av pandemin har leverantörernas arbete med att nå uppsatta
frister varit ansträngande. Trots detta ar verksamheten överlag kunnat bedrivas väl. I Kungälv har
samtliga frister genomförts och är klara. I Ale kommun finns viss eftersläpning, men de beräknar
kunna komma ikapp under 2021.
Föreläggande:
Inom Kungälvs kommun har 11 föreläggande upprättas och i Ale kommun har 5 stycken
föreläggande upprättas.
Efterbesiktning
I Kungälvs kommun har 3 eldstadsrelaterade bränder dokumenteras, medan det i Ale
kommun inte har dokumenterats någon.
Separat årsredovisning från leverantörer redovisas i bifogade bilagor:
1.
NOMIDA AB 2020
2.
GÖSAB 2020
2.
KUNGÄLVSSOTARNA AB 2020

Verksamhetsstöd
Förbundets plan för inköp av fordon, materiel, teknik och övriga anläggningstillgångar har reviderats.
Detta genomfördes på uppdrag av förbundets direktion för att, om möjligt, minska förbundets
framtida avskrivningskostnader.
Den reviderade investeringsplanen har upparbetats under året förutom två investeringar vilka inte
kunnat genomföras på grund av rådande pandemi. Dessa investeringar kommer att upparbetas 2021.
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Nämnas bör att ett nytt höjdfordon, placerat i Kungälv, är levererat under året. Renovering av
höjdfordon, placerat i Surte, är genomfört samt ett nytt ledningsfordon för Insatsledning har
driftsatts.
Enheten Verksamhetsstöd har genomfört arbete enligt rutin för att upprätthålla och utveckla
förmågan och standarden vid förbundets fem brandstationer och dess fordon, utrustning och
materiel.

En mobil övningsmodul för dörrforcering har driftsatts och har börjat att användas inom förbundet.
Till modulen har även en instruktörsutbildning i dörrforcering gjorts för att kunna nyttja
övningsmodulen på ett effektivt sätt.
Det interna larm- och kommunikationssystemet på Kungälvs brandstation har renoverats under året.
Förbundets slangtvätt har inte uppfyllt förväntningarna under en längre tid och under 2020 skrevs ett
nytt avtal med leverantören om att ersätta befintlig slangtvätt med en ny. Leverans i januari 2021.

Olycksundersökningar
Förbundet skall utreda och analysera varje räddningsinsats. Utredningarna dokumenteras och
diarieförs tillsammans med händelserapporten för respektive insats. Vid vissa räddningsinsatser skall
en fördjupad olycksundersökning genomföras. Under 2020 har två fördjupade olycksundersökningar
genomförts, en större industribrand i Stenungssund och en villabrand vid Marstrand.

4. Händelser av väsentlig betydelse
Covid-19
Under 2020 har verksamheten framför allt präglats av Covid-19. Förbundets inriktning under
pandemin har hela tiden varit att "Minska smittspridningen i samhället och bland förbundets
medarbetare samt upprätthålla den operativa förmågan". För att uppnå detta har arbetsuppgifter
omprioriterats och interna beslut har fattats för att minimera negativa effekter. Dialog har förts med
Länsstyrelsen, regionala myndigheter och organisationer samt med medlemskommunerna.
Förbundets presidium har kontinuerligt fått information och har även varit delaktiga i interna
verksamhetsbeslut.
Förbundet har kunnat bibehålla sin operativa förmåga under hela pandemin. Däremot så har
myndighetsuppdrag, såsom tillsyn, information och utbildning fått stå tillbaka. Det innebär att vissa
av förbundets verksamhetsmål har inte kunnat uppfyllas i sin helhet, men under 2021 kommer dessa
mål att prioriteras.
Förbundets ekonomi har påverkats av pandemin. Dels har det varit problem att rekrytera upp full
bemanning för heltidsstyrkan i Ale, där det finns två vakanta tjänster, samt även att rekrytera en
ersättare för en långtidssjukskrivning vilket resulterat i lägre personalkostnader än planerat.
Förbundet har även erhållit ersättning för sjuklöner samt arbetsgivaravgifter från staten.
Slutgiltig ekonomisk analys kan ännu ej genomföras så då pandemin ännu fortgår.
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Revidering av beslutad investeringsplan
Förbundet har sett att den ekonomiska utvecklingen för medlemskommunerna framledes kan
komma att bli ansträngd, vilket även kan få påverkan på förbundet. Som en del i att minska
förbundets utgifter har en noggrann analys skett av såväl årets beviljade investeringsmedel samt
planen för de kommande 5 åren. Förbundet har under året omprioriterat investeringsbehovet och
det har resulterat i att ungefär 10 %, 1 mkr, av beslutat budget har inte och kommer inte upparbetas.
Syftet med beslutet var att minska förbundets framtida kostnader i form av avskrivningar.

Beredskapsavvikelser vid förbundets RiB-stationer
Antalet avvikelsetimmar för Räddningstjänst i Beredskap, det vill säga timmar där det saknas
personal utifrån beslutat handlingsprogram, har varit lägre än motsvarande period föregående år och
Kode station har inte haft några avvikelsetimmar alls, de gick i början av året över till att ha
beredskap uppdelad på var fjärde vecka istället för var tredje. Detta har troligen varit en bidragande
orsak till att Kode inte haft några avvikelsetimmar.
Ytterligare en orsak till att numerären vid RIB-stationerna har kunnat upprätthållas bättre under
sommaren är att resandet under semestrarna varit så gott som obefintligt med anledning av Coronaviruset. Detta innebär att tillgången till Räddningstjänst i beredskap har varit större än normalt denna
årstid. Målet är att förbundet inte ska ha några avvikelsetimmar då det medför att förbundet avviker
från den beredskapsgrund som beslutats i handlingsprogrammet.
Avvikelsetimmar totalt
Station
2020
Nol
439
Kode
0
Surte
249
Marstrand
236
Totalt
924

2019
822
120
534
244
1720

5. Förväntad utveckling
Förbundets handlingsprogram för 2020–2023 är framtaget och antogs av direktionen vid möte 201912-10. Innehållet i programmet har sin bas i lagstiftning, lokal riskbild samt kommunernas egen
ambitionsnivå vilken är fastställd av Kommunfullmäktige i respektive kommun 2017 i form av
”Långtidsstrategi för Bohus Räddningstjänstförbund” vilket redovisas i 8 delmål.
Handlingsprogrammets mål redovisas och följs upp som prestationsmål i förbundets
verksamhetsplan upprättad för 2021.

Övergripande förväntning
Förbundet förväntas utvecklas enligt handlingsprogram som beslutats av förbundsdirektionen samt
svara upp till den samhällsutveckling som sker i ägarkommunerna.
Förbundet skall under 2021 anpassa organisationen, och skapa underlag för beslut, att följa den av
riksdagen beslutade revideringen av Lag om Skydd mot Olyckor vilket bland annat innebär
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framtagande av ett nytt handlingsprogram samt en förändring av det förebyggande arbetet med
brandtillsyn.
Förbundet fortsätter aktivt att prioritera och planera för att bibehålla operativ förmåga så länge
pandemin pågår och styrande myndigheter kvarhåller restriktioner. För att kunna genomföra övriga
uppdrag pågår kontinuerlig anpassning av hur arbeten utförs.
En översyn av mål i verksamhetsplanen har skett inför 2021. Omprioriteringar och anpassningar av
målen har genomförts utefter uppskattad påverkan av Covid -19. Detta arbete möjliggör att mål
beslutade i handlingsprogrammet förväntas att uppnås under en 2-årsperiod.

Översikt av BORF:S bemanning och stationer
Prioriterad utveckling är en successiv övergång från RiB-personal (Räddningstjänst i Beredskap) till
heltidspersonal, allra främst i Ale kommun. Under året har ytterligare medarbetare anställts och det
är nu 5 personer som arbetar heltid med placering vid brandstationen i Nol.
Projektet ”Översyn av förbundets brandstationer samt bemanning” har färdigställts under året, men
på grund av pandemin som präglat året så har resultatuppföljningen blivit lidande. Projektet har
högsta prioritet och målsättningen är att direktionen, under första tertialet 2021, ska överlämna
rapport med förslag för framtida brandstationer och dess bemanning till representanter för
ägarkommunerna.

Heltidsbemanning i Ale kommun
Arbetet med att utveckla heltidsstyrkan med fokus på att säkerställa operativ förmåga i Ale kommun.
Målsättningen är att den under 2021 ska vara fullt utvecklad, den ska då bestå av 6 heltidsanställda
som kommer vara verksamma 6:30-17:30 varje vardag. Därefter krävs ett nytt inriktningsbeslut för
att fortsätta utvecklingsarbetet med en effektivare räddningstjänst, såväl operativt som
förebyggande, inom förbundets geografiska område vilket omfattar Ale kommun

Övning och utbildning
Ett nytt system för övning- och utbildningsplanering samt uppföljning har införts under 2020.
Utbildning av personal samt anpassning och planering vid räddningsinsatser inom avtalet ”Gränslös
räddningstjänst” inom Göteborgsregionen har fortgått i planerad omfattning innan pandemin bröt
ut.
Obligatoriska rökdykarövningar, kemdykarövningar samt övriga fastställda årsövningar har
genomförts enligt fastställd plan för utryckningspersonal. En extra utbildningsinsats avseende metod
och teknik vid "Brand i byggnad" har genomförts för förbundets medarbetare i Marstrand.
Räddningschef i beredskap och Insatsledare har genomfört övningar inför större eller komplexa
händelser utifrån ledningsperspektiv, samverkan med andra myndigheter och organisationer samt
erfarenhetsutbyte. I viss mån har även styrkeledare deltagit vid dessa övningar.
Detta har genomförts i mindre omfattning med fysiska möten och till större del genom digitala
möten.
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Pandemin har även medfört att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap riktade om sina
kursplaner till att bli digitala för att kunna genomföra teoretisk utbildning på distans, praktiska
moment har inte kunnat genomföras. Detta har medfört att förbundet inte kunde få samtliga
brandmän grundutbildade under hösten.
Gemensamma övningar mellan olika stationer och större skadeplatser fick tyvärr utgå på grund av
Covid-19 2020.
Den ursprungliga planeringen innebar att övningar skulle ske under våren men flyttades fram till
efter sommaren och anpassades för att kunna genomföras smittsäkert. Dock skärpets restriktioner
ytterligare från Folkhälsomyndigheten med resultat att vi inte kunde genomföra övningsdagarna på
ett korrekt och säkert sätt.

6. Väsentliga personalförhållanden
Förbundets personal är fördelad på 5 stationer. Som tabellerna visar så har det inte skett så stora
förändringar i antalet anställda inom förbundet under 2020. Av förbundets 13 kvinnliga medarbetare
så arbetar 11 i uttryckande tjänst

Antal anställda inom förbundet
Totalt
Personal fördelat på kön, (antal
personer)
Kvinnor
Män

2020
2019
Hel- och
Räddningspersonal Hel- och
Räddningspersonal
deltidsanställda i beredskap
deltidsanställda i beredskap
42
93
44
96

7
35

6
87

7
37

6
90

Personal fördelat på ålder, (antal
personer)
29 år och yngre
30–49 år
50 år och äldre

8
19
15

14
56
23

8
21
15

17
57
22

Personalens genomsnittsålder

42

39

42

40

Rekryteringar och avgångar
Rekryteringar totalt
Kvinnor
Män
Avgångar totalt
Kvinnor
Män

2020
2019
Hel-och
Räddningspersonal Hel-och
Räddningspersonal
deltidsanställda i beredskap
deltidsanställda i beredskap
3
13
11
13
1
2
1
1
2
11
10
12
6
1
5

7
1
166

7
7

19
3
16

16

Sjukfrånvaron är totalt sett lägre än vid motsvarande period föregående år, detta trots en pågående
pandemi och restriktioner som påverkar medarbetarnas närvaro på arbetet mer begränsat än
normalt. Våra medarbetare har tagit sitt ansvar och stannat hemma även vid lindriga symptom som
normalt sett inte har förhindrat att gå till arbetet tidigare. Det har förekommit någon enstaka längre
sjukskrivning under året på grund av planerad operation, resterande är frånvaro av kortare karaktär.
Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid (%)

Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro fördelat på kön
Kvinnor
Män
Totalt sjukfrånvaro fördelat på ålder
29 och yngre
30–49 år
50 år och äldre
Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar i förhållande till
total sjukfrånvaro

2020
2019
Hel- och
Hel- och
deltidsanställda deltidsanställda
5,3
4,2

7,4
5,1

10,6
3,1

10,7
1,9
7,0

5,8
1,4
7,7

20,2

49,7

Arbetsmiljö
Förbundets arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen och arbetet ska bedrivas på ett
säkert och förebyggande sätt. Alla perspektiv i arbetsmiljön ska beaktas: organisatoriska, sociala och
fysiska faktorer. Bohus Räddningstjänstförbund ska också vara en organisation med en öppen och
inkluderande arbetsmiljö som är tillgänglig för alla och där diskriminering och trakasserier inte
förekommer. Det yttersta målet är att alla anställda ska ha en god och säker arbetsmiljö som främjar
hälsa och arbetsglädje men också kvalité.
Den lokala skyddskommittén sammanträder enligt mötesordning och är representerad av
skyddsombud från varje fackförening samt arbetsgivarrepresentanter från varje avdelning. Under
2020 har förbundet genomfört alla skyddskommittémötena i enlighet med gällande årsplanering.
Skyddsronder har genomförts vid förbundets samtliga brandstationer 2020.
Förbundets företagshälsovård har under året genomfört samtliga lagstadgade undersökningar. Därtill
har företagshälsovården använts till andra uppdrag såsom vaccinationer samt individuella och
specifika insatser. Dialog har skett med företagshälsovården då frågeställningar om Corona-viruset
har uppkommit. Förbundet har ett personalvårdsavtal med Falck Healthcare där medarbetarna har
möjlighet att få samtalsstöd och rådgivning vid behov.
I anpassning av organisationen, och för att kunna hantera följderna av Covid-19, har
arbetsmiljöfrågan varit central. Det är och har varit viktigt för förbundet att se till att medarbetarna
känner sig trygga i sitt uppdrag. Goda dialoger och kontinuerlig samverkan har varit en
återkommande del för att kunna upprätthålla vår förmåga gällande bemanningen. Förbundet har
också prioriterat att lägga stor vikt vad gäller att upprätthålla kontinuerlig information till
medarbetarna för att skapa trygghet men också för att göra alla medvetna om vilket ansvar var och
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en har i samhället. Detta för att motverka smittspridning i såväl organisationen som i samhället.
Detta arbetssätt ser förbundet har medfört ett lugn och förståelse hos medarbetarna då delar inom
uppdraget inte har kunnat genomföras enligt tidigare planering för 2020 inom respektive enhet.
Under året, och med anledning av pandemin, så har förbundet fört kontinuerliga dialoger med
företagshälsovården om pandemins påverkan på uppdraget och framförallt utifrån
smittspridningsperspektiv, men även med anledning av de lagstadgade undersökningar och tester
räddningstjänsten behöver förhålla sig till. När det kommer till de lagstadgade årliga
hälsoundersökningar och tester som förbundet gör tillsammans med företagshälsovården, så har
dessa anpassats och genomförts på ett smittsäkert sätt för alla berörda parter.

Jämställdhet och mångfald
Målet är att skapa en värdegrund inom organisationen där samtliga medarbetare ser vikten av att om
räddningstjänsten framledes skall kunna fullgöra sitt uppdrag så är det mycket viktigt att dels öka
antalet kvinnliga medarbetare och dels att vi har en personalsammansättning som speglar samhället.
Denna värdegrund skall grundas på acceptans, legitimitet och förtroende men även genom
utbildning som ger kunskap över den verksamhetsnytta som en bredare personalsammansättning för
med sig. Arbetet med jämställdhet och mångfald pågår kontinuerligt.
Förbundet kommer fortsätta deltagandet i samverkan gällande jämställhetsarbetet inom
Göteborgsregionens räddningstjänster. Förbundet är även medlem i Nätverket för jämställd
räddningstjänst och tar del av det nationella arbetet som detta nätverk genomför.

7. Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
Förbundet följer det av direktionen beslutade handlingsprogrammet vilket finns nedbrutet i mål som
redovisas i förbundets verksamhetsplanering. Verksamhetsplanen revideras varje tertial.
Ägarsamråd, enligt §11 i Förbundsordningen, har genomförts under augusti. Vid dessa möten
genomförs mål- och ekonomisk rapportering samt uppföljning av tidigare beslut.

8. God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av
de mål som finns i förbundets handlingsprogram vilka följs upp och kommenteras i
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen redovisas vid varje formell uppföljning av förbundets tertial
på direktionssammanträdena. Det görs även en särskild uppföljning av handlingsprogrammet årsvis.
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9. Ekonomisk ställning
För 2020 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 6 089 tkr, jämfört med
föregående års resultat på 820 tkr. För året ett nollresultat budgeterat, i delårsrapporten per 202008-31 prognostiserades ett positivt resultat på 2 050 tkr.
Intäkterna visar på ett överskott på 1,6 mkr jämfört med budget, det beror dels på att automatiska
larm orsakat av annat än brand överstiger budget med 0,5 mkr och dels på att insatser i
Göteborgsregionen överstiger budget med 0,3 mkr, dessutom har förbundet sålt av fordon för 0,4
mkr. Utöver det har förbundet fått ersättning från staten för sjuklöner till följd av Covid-19 under
året som redovisas som en intäkt, dessa uppgår till 0,2 mkr.
Verksamhetens kostnader understiger budget med 4,6 mkr, det beror på flera saker. Staten
återbetalat arbetsgivaravgifter på 0,6 mkr på grund av Covid-19. Pandemin har medfört att vakanta
platser och sjukskrivningar inte gått att ersätta, då det varit väldigt svårt att rekrytera personal, det
har medfört 2 mkr lägre kostnader. Räddningstjänst i beredskap ligger 1 mkr lägre än förväntat, det
beror del på att utbildningar och övningar inte kunnat genomföras som planerat på grund av
pandemin samt färre antal larm. Pensionsavsättningen har inte ökat lika mycket som förväntat, utan
förändringen blev 1,3 mkr lägre än förväntat, anledningen är dels att personalkostnaderna har varit
lägre och dels att inflationen varit så låg.
Avskrivningar och finansiella kostnader ligger ungefär i nivå med budget.

Soliditet och förpliktelser
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundets totala resurser som finansieras med eget kapital.
2020-12-31 uppgår soliditeten till 32,6 %. 2019-12-31 uppgick den till 26,7 %. Soliditeten har successivt
förbättrats år för år.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.

Investeringar
Förbundet arbetar aktivt med de investeringar som beviljats i investeringsbudgeten.
Investeringsutfallet uppgår till 11 mkr för 2020, av det utgörs 8,3 mkr av investeringar från 2018
respektive 2019 års budget som landade på 2020 istället. 2,7 mkr avser 2020 års budget, vilken
uppgick till 10,5 mkr. Anledningen till att hela budgeten för året inte har utnyttjats beror delvis på att
ett fordon inte har hunnit levereras under 2020, den kommer levereras 2021. Förbundet har även
omprioriterat i budgeten, kommande år förväntas bli mer ekonomiskt ansträngda och därför vill man
minska avskrivningskostnaderna framöver.
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Balanskrav och nyckeltal
Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett
visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och resultatet
återställas under de närmast följande tre åren. Balanskravsresultatet uppgår till 5 786 tkr och därmed
är balanskravet uppnått. Förbundets soliditet uppgår till 32,6 %, vilket är god soliditet. Likviditeten
ligger på 38,7 % och har förbättrats avsevärt under året, även om den fortfarande är svag. Dock så
säkras betalningsförmågan av kortfristiga skulder upp av att förbundet ingår i Kungälvs kommuns
koncernkontosystem där Bohus Räddningstjänstförbund har möjlighet att nyttja en
checkräkningskredit. Såväl soliditet som likviditet har stärkts jämfört med 2019.

Finansiella mål
Förbundets finansiella mål är att uppfylla balanskravet, det vill säga ett resultat på 0 eller bättre, det
målet uppfylls under 2020.

20

10. Balanskravet

Tkr
Årets resultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster
Återföring orealiserade vinster
Verksamhetens resultat
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2020-12-31

2019-12-31

6 089
-303
0
0
0
5 786

820
-835
17
0
0
2

0

0

0

0

5 786

2

Justering har gjorts för realisationsvinst vid försäljning av ett fordon. Balanskravsresultatet uppgår
till 5 786 tkr och därmed är bedömningen att balanskravet är uppfyllt. Resultatutjämningsreserv
används ej.
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Resultaträkning
Tkr

2020-12-31

Budget 2020

2019-12-31

82 617
-70 031
-6 145
6 441

81 060
-74 650
-6 100
310

80 414
-73 411
-5 892
1 111

Verksamhetens resultat

6 441

310

1 111

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

0
-352
6 089

0
-310
0

0
-291
820

0
6 089

0
0

0
820

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Extraordinära poster
Årets resultat

1
2,3,4

5
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Balansräkning
Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

6
1 837
40 210
42 047

1 994
35 190
37 184

42 047

37 184

11 264
0
11 264

5 131
0
5 131

53 311

42 315

11 277
6 089
17 366

10 457
820
11 277

9

6 847

6 291

10
11

3 901
25 197
29 098

4 800
19 947
24 747

53 311

42 315

Inga

Inga

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget Kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelser och panter

8
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, not 8
Avskrivningar & nedskrivningar, not 6
Förändring avsättningar, not 9
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
Förändring kortfristiga fordringar, not 7
Förändring kortfristiga placeringar
Förändring kortfristiga skulder, not 11
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/minskning värdepapper
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning, not 11
Amortering, not 11
Förändring kortfristig del, not 11
Förändring övriga långfristiga skulder, not 10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

2020

2019

6 089
6 144
556
0

820
5 876
1 859
0

12 789
-6 133
0
-2 867
3 789

8 555
-329
0
-1 304
6 922

0
-11 007
0
0
0
-11 007

0
-4 032
16
0
0
-4 016

0
0
0
-899
-899

0
0
0
-2 483
-2 483

-8 117
-5 037
-13 154

423
-5 460
-5 037
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Redovisningsprinciper
Bohus Räddningstjänstförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), övrig
redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Intäkter
Intäkter redovisas, i enlighet med RKR 2 Intäkter, till det värde som erhållits eller kommer erhållas.
Intäkterna består huvudsakligen av förbundsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget beslutas av
kommunerna och förbundet fakturerar kommunerna tertialvis.

Personalkostnader
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Förändring av semesterlön och övertidsskuld redovisas
som en kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt påslag på
lönekostnaden. Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade den sista månaden
som omfattas av bokslutet tas upp som kortfristig skuld, då den utbetalas först månaden därpå.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för
planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp (för närvarande 24 150 kr)
för att en anskaffning ska redovisas som en anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar i balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det
bokförda värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband med
förbundets bildande.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs
utifrån beräknad nyttjandeperiod i enligt med RKR 4 Materiella anläggningstillgångar. 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.
På de anläggningar som övertogs vid förbundets bildande beräknas internränta på deras bokförda
värde. SKR:s förslag på internräntesatser används. På redan befintliga anläggningstillgångar så har
komponentavskrivning inte tillämpats, däremot på nyanskaffade maskiner så har en del komponenter
bedömts ha kortare avskrivningstid och har därför delats upp på olika komponenter med olika
avskrivningstider.
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Avskrivningstider
Byggnader
Fordon
Räddningstjänstutrustning
Maskiner och inventarier
Mark

År
20–33
5–20
5–10
5–20
Ingen avskrivning

Pensionsskuld
Pensioner från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen inklusive löneskatt.
Beräkning har skett enligt RIPS19. Pensionsåtagande avseende anställda före år 2013 redovisas som
åtagande i Ale- respektive Kungälvs kommuns årsredovisning.
Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möjlighet att placera en del av sin tjänstepension. Det
innebär att Bohus Räddningstjänstförbund årligen betalar ut den intjänade individuella delen till KPA
som administrerar fördelningen av pensionspengarna till respektive individs valda förvaltare. Den del
av pensionsskulden med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2020, bokats upp som kortfristig
skuld i 2020 års bokslut.
Inga medel finns placerade för att möta framtida pensionsutbetalningar. Inga pensionsåtaganden finns
för personer i ledande ställning eller direktionen.
Pensionsskuld som redovisas under kortfristiga skulder avviker från KPA:s prognos och uppskattas
istället baserat på årslönen, vilket historiskt har stämt bra med vad kostnaden faktiskt landar på när
fakturan kommer påföljande år.

Avsättningar för pensioner
Bohus Räddningstjänstförbund har en avsättning för pensioner inklusive löneskatt. Varje år bokförs
förändringen (ökningen/minskningen) av skulden mot årets resultat, detta år har avsättningen
minskat.

Skulder
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av anläggningstillgångar från medlemskommunerna.
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån mot respektive kommun. Reverslånen
amorteras i takt med avskrivningarna av tillgångarna. Tillämpad ränta är den rekommenderande
internräntan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) fastställer. Räntan för 2020 är 1,2 %. Den del
av reverslånen som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig skuld.
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Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncernkontosystem där Kungälvs kommun och
övriga kommunala bolag ingår.

Nyckeltal och förpliktelser
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet totala resurser som finansieras med eget kapital.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr
Förbundsbidrag Ale kommun
Förbundsbidrag Kungälvs kommun
Automatlarm
Utbildning
Avgift brandsyn
Tillståndsavgifter
Övriga intäkter
Summa

2020-12-31
31 120
46 680
2 873
51
156
190
1 547
82 617

2019-12-31
29 800
44 700
2 811
399
135
110
2 459
80 414

2020-12-31
-47 164
-7 621
-1 900
-13 346
-70 031

2019-12-31
-50 409
-7 700
-1 900
-13 402
-73 411

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Hyra
Släckvatten
Övriga kostnader
Summa
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Not 3 Operationella Leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2020-12-31
7 647
3 634
0
-7 621

2019-12-31
7 644
10 003
0
7 700

I förbundets redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalen
har varierande löptider. Förbundet prövar fortlöpande förläning av hyreskontrakt.

Not 4 Revision
Belopp i tkr
Årsbokslut
Delårsbokslut
Rådgivning
Summa

2020-12-31
87
41
0
128

2019-12-31
91
50
0
141

2020-12-31
177
174
351

2019-12-31
-141
-150
-291

Not 5 Finansiella kostnader
Belopp i tkr
Räntekostnader
Ränta, pensionsskuld
Summa
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar
Omklassificeringar
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Belopp i tkr
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde anläggningar
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2020-12-31

2019-12-31

2 764
-41
0
2 723

2 551
0
213
2 764

-770
10
-126
-886

-638
0
-132
-770

1 837

1 994

2020-12-31

2019-12-31

62 734
11 007
-979
41
72 803

62 192
3 819
-3 277

-27 544
979
-10
-6 018
-32 593

-25 061
3 261
0
-5 744
-27 544

40 210

35 190

2020-12-31
8 409
289
533
2 033
11 264

2019-12-31
729
1 872
452
2 078
5 131

62 734

Not 7 Kortfristiga fordringar
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran Skatteverket
Fordran mervärdesskatt
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
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Not 8 Eget kapital
Belopp i tkr
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa

2020-12-31
11 277
6 089
17 366

2019-12-31
10 457
820
11 277

2020-12-31
6 291
0
0
824
140
109
0
-517
0
6 847

2019-12-31
4 432
0
0
1 382
121
363
0
-7
0
6 291

Avsatt till pensioner
Löneskatt
Summa pensionsåtagande
Återlånade medel

5 510
1 337
6 847
6 847

5 063
1 228
6 291
6 291

Pensioner som avsättning
Pensioner som ansvarsförbindelse
Summa pensionsåtagande
Återlånade medel

6 847
0
6 847
6 847

6 291
0
6 291
6 291

Not 9 Avsättningar pensioner
Belopp i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Aktualiseringar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Sänkning av diskonteringsränta
Total pensionsavsättning

Pensioner före 2013 tryggas av Ale respektive Kungälvs kommun och redovisas därmed som
pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning.

Not 10 Långfristiga skulder
Belopp i tkr
Reverslån Ale kommun
Reverslån Kungälvs kommun
Summa

2020-12-31
1 609
2 292
3 901

2019-12-31
1 905
2 895
4 800
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Not 11 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr
Kortfristig del av reverslån Ale kommun
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun
Kortfristig skuld Kungälvs Kommun*
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner
Upplupen övertidsersättning
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2020-12-31
296
603
13 154
2 658
1 279
245
6 962
25 197

2019-12-31
693
1 627
5 037
4 328
1 129
178
6 955
19 947

*Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. Mellan kommunen
och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer avtalats. Skuld på koncernkontot
redovisas som en kortfristig skuld till Kungälvs kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till
10 000 tkr.
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Investeringsredovisning
Belopp i Tkr
Båtar
Högfordon inkl. däck
Indikeringsutrustning Kem
Kem- och rökskydd 2020
Larmställ höghöjdsskydd och hjälmar 2020
Larmteknik servrar
Lastväxlarflak övningsmodul
Ledningsfordon 7080 CJK45D
Livstidsförlängning fordon
Motor och pumpbyte på vattenflak
Möbler och inventarier
Navigation
Offensiv enhet 7560
Rakel utbyte
Reinvesteringar 2020
Reinvesteringar i master och torn
Räddningstjänstutrustning 2020
Rökskyddstvättmaskin
Slangtvätt ultraljud o ren arbetsmiljö
Stab och ledningsutrustning höjd beredskap
Säkerhetsskåp (exskåp)
Transportfordon 7650
Utalamering sökare
Värmekamera 7060
Övningsfält gasolina
Övningsfält miljöanpassning
Totalsumma

2020-12-31
139
7 712
10
13
373
67
422
1 085
333
0
80
0
9
122
139
0
208
68
0
59
11
0
29
66
62
0
11 007

Budget
2020
0
0
100
100
200
250
0
1 300
975
1 300
75
175
2 800
130
550
125
100
0
400
500
50
750
100
120
0
450
10 550

Återstående
Avvikelse
budget
mot budget
2018/2019
-161
300
-588
8 300
-90
0
-87
0
173
0
-183
0
-173
595
-215
0
-642
0
-1 300
0
5
0
-175
0
-2 791
0
-8
0
-411
0
-125
0
108
0
68
0
-400
0
-441
0
-39
0
-750
0
-71
0
-54
0
62
0
-450
0
9195
-8738

Då en del investeringar har lång leveranstid så har vissa investeringar från 2018 och 2019 års
budgetar blivit förskjutna och hamnat på 2020. Övergripande investeringar, exempelvis Kem- och
rökskydd som görs med jämna mellanrum märks med årtal för att förbundet ska kunna hålla isär
ålder på liknande utrustning.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
1 (1)

§ 66/2021

Årsbokslut 2020 Investerings-och driftsprogram (Dnr KS2021/0167)
En uppföljning av alla projekt inkluderade i investeringsprogrammet har utförts. Budgetar för
65 olika projekt har följts upp och förändringar har rapporterats i totalt 7 stycken.
Utifrån uppföljningen föreslås förändrade budgetar i några enskilda projekt och beslut om
projekt som behöver få godkänt för att starta byggnation (aktualisering). Dessutom redovisas
avvikelser i de projekt som är i slutskedet.
Vid jämförelse med den totala ramen är prognosen för skatt inom tilldelad ram för perioden
men prognosen för avgift och medfinansiering är över tilldelad ram för perioden. Nuvarande
rambudget antogs våren 2020 och förväntas redigeras under 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Årsbokslut 2020 Investerings-och driftsprogram
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ny budget för följande projekt/verksamhetsbudgetar enligt tabell 1 och 2
Håffrekullen VA
Verksamhetsbudget VA
Verksamhetsbudget Hamn
2. Aktualisera projektet i tabell 5
GC och ledningar Trankärr
3. 2020 års uppföljning av investerings - och driftsprogrammet godkänns
__________
Expedieras till

Åsa Berglie

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

1(6)

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Åsa Berglie

2021-03-23

Årsbokslut 2020 Investerings-och driftsprogram (Dnr KS2021/0167-1)
Sammanfattning
En uppföljning av alla projekt inkluderade i investeringsprogrammet har utförts. Budgetar för
65 olika projekt har följts upp och förändringar har rapporterats i totalt 7 stycken.
Utifrån uppföljningen föreslås förändrade budgetar i några enskilda projekt och beslut om
projekt som behöver få godkänt för att starta byggnation (aktualisering). Dessutom redovisas
avvikelser i de projekt som är i slutskedet.
Vid jämförelse med den totala ramen är prognosen för skatt inom tilldelad ram för perioden
men prognosen för avgift och medfinansiering är över tilldelad ram för perioden. Nuvarande
rambudget antogs våren 2020 och förväntas redigeras under 2021.
Juridisk bedömning
Bokslutet och årsredovisningen är framtagen enligt kommunal redovisningslag och Rådet för
kommunal redovisning.
Bakgrund
I samband med bokslutet följs alla projekt inkluderade i Investerings- och driftsprogrammet
upp. Budgetar för 65 olika projekt har följts upp och förändringar har rapporterats i totalt 7
stycken. Av dessa 7 är det 4 stycken som har kostnadsökningar och 2 stycken har en förbättrad
intäktsprognos och 1 projekt lägre kostnader. Detta beskrivs i diagram 1. Även
verksamhetsbudgetarna har följts upp och 2 stycken av dessa behöver förändrad budget 2021.
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Verksamhetens bedömning
För projektet i tabell 1 föreslår förvaltningen en förändrad budget. Förändringen ryms inom
ram.
Projekt

Kollektiv Nuvarande Förslag ny
budget [tkr] budget [tkr]

Håffrekullen

Avgift

20 000

Netto
(Kostnad‐
Intäkt)

22 000

Orsak

Omfattning av exploateringen
har ökat med 40 st bostäder.
Detta leder till ett utökat
budgetbehov för tillkommande
en tryckstegringsstaion. Samtidigt
så ökar anläggningsavgifter för
projektet

Tabell 1 projekt med förändrad budget
I tabell 2 finns två verksamhetsbudgetar för investering som förvaltningen föreslår ny budget
för 2021. Orsaken till behov av större verksamhetsbudget för VA beror på att
underhållsplanen pekar på ett behov av byte av ledningar mm i befintliga systemet, framförallt
i Kungälv där det finns många äldre ledningar. Budgeten för hamnverksamheten behöver öka
2021 på grund av behovet av omställning av terminalen på Koön/biljettsystem.
Budgetförändringarna ryms inom befintlig ram.
Verksamhetsbudgetar
VA ‐2021
Hamnverksamheten ‐2021

Nuvarande budget
17 000
3 000

Förslag ny
budget
25 000
4 500

Tabell 2 verksamhetsbudgetar med förändrad budget
I tabell 3 sammanfattas de projekt där förvaltningen redovisar negativa avvikelser. Eftersom
projekten är i slutskedet rapporteras avvikelser istället för att ansöka om ny budget. Två av
projekten med avvikelser är inom medfinansiering där Trafikverket meddelat ökade kostnader
i projektens slutfaser.
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Tabell 3 projekt med negativ avvikelse
I tabell 4 redovisas exploateringsprojekt som har ökat sin intäktsprognos i UR3 2020.

Tabell 4 projekt med positiv avvikelse
I Tabell 5 redovisas exploateringsprojekt som har lägre kostnader i UR3 2020

Tabell 5 projekt med lägre kostnader
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I tabell 6 redovisas projekt som behöver aktualiseras (få godkänt för att starta byggnation).
Projektet finns i antaget investeringsprogram och är med i den totala prognosen för
skattekollektivet som anges i tabell 7.
Projekt

Finansiering

GC och ledningar Trankärr

Skatt

Föreslagen
budget

Bedömd drifteffekt

10 000

713

Tabell 6 projekt för aktualisering
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål är utgångspunkten för kommunstyrelsen resultatmål och
därmed för hela bokslutet inklusive Drift - och investeringsprogrammet
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet berör mål nummer 11 i Agenda 2030 som avser hållbara städer och samhällen.
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till
ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart
byggande och hållbar planering inklusive bostäder, samhällsservice, offentliga platser såsom
parker och torg, transporter och återvinning.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet bedöms utifrån budgetdirektiv 2020 (KS2019/0629) och budget 2020/investeringsoch driftsprogrammet (KS2019/1481/; KS2020/1019) samt utifrån kommunfullmäktiges
finanspolicy och kommunstyrelsens riktlinjer för den finansiella verksamheten.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Utbyggnaden av välfärden genomförs för att möta de behov som den demografiska
utvecklingen i kommunen genererar. Alla grupper i samhället berörs. Utbyggnadstakten
behöver balanseras med den ekonomiska utvecklingen.
Ekonomisk bedömning
I tabell 7 sammanfattas den totala prognosen för investeringar inom skatt, avgift och
medfinansiering och jämförs med nuvarande ram.
För skatt är utfallet år 2020 ca 35 mkr lägre än i investeringsprogrammet. Detta beror främst
på att projekt har fått skjutas på i tid på grund av pandemin. Även för 2021 pekar prognosen
på att utfallet kommer att bli lägre än planerat. Däremot kommer dessa medel behövas för
åren 2022-2025 eftersom de försenade projekten behöver genomföras då istället. Även om
utfallet är lägre än planerat vid UR3 2020 är den totala planeringen fortsatt i nivå med den
tilldelade ramen sett till perioden 2020-2025.
För medfinansieringen är prognosen ca 29 mkr högre jämförelse med investeringsprogrammet
och ligger 46 mkr över ramen på perioden tom 2025. Nuvarande ram antogs våren 2020 och
förväntas redigeras under 2021.
För avgift är utfallet för år 2020 ca 40 mkr lägre i jämförelse med investeringsprogrammet men
den totala prognosen för perioden tom 2025 har ökat ca 60mkr i jämförelse med
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investeringsprogrammet. Bakgrunden till detta är att flera stora projekt har räknats om med
nya nyckeltal samt att en uppdatering av underhållsbehov har visat på större behov av
investeringar i befintligt nät och reservoarer. På perioden i sin helhet finns det ett behov av
ökad ram som förväntas hanteras under 2021.
UR 3
Prognos

Ram

Avvikelse

Skatt
Medfinansiering
Avgift [netto]
Totalt Prognos
Skatt
Medfinansiering
Avgift [netto]
Totalt Ram
Skatt
Medfinansiering
Avgift [netto]
Totalt Avvikelse

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totalt

76 700
24 911
59 363
160 974
120 000
18 000
100 000
238 000
43 300
‐6 911
40 637
77 026

187 072
8 060
260 837
455 969
278 000
3 000
230 000
511 000
90 928
‐5 060
‐30 837
55 031

328 311
19 000
263 721
611 032
290 000
40 000
180 000
510 000
‐38 311
21 000
‐83 721
‐101 032

305 300
40 500
192 453
538 253
290 000
40 000
120 000
450 000
‐15 300
‐500
‐72 453
‐88 253

269 800
49 000
54 845
373 645
240 000
10 000
90 000
340 000
‐29 800
‐39 000
35 155
‐33 645

277 300
16 000
71 283
364 583
240 000

1 444 483
157 471
902 502
2 504 456
1 458 000
111 000
820 000
2 389 000
13 517
‐46 471
‐82 502
‐115 456

100 000
340 000
‐37 300
‐16 000
28 717
‐24 583

Tabell 7 total prognos UR3 2020
Tabell 8 visar prognos för in - och utbetalningar för exploateringsprojektet UR3 2020 och
prognos i investeringsprogrammet. Ett minus innebär en inbetalning. Prognosen visar på ett
något högre nettoflöde än i investeringsprogrammet.
Prognos UR3

Investeringsprogrammet

Tabell 8: prognos exploatering UR3 2020
Förslag till beslut
1. Ny budget för följande projekt/verksamhetsbudgetar enligt tabell 1 och 2
Håffrekullen VA
Verksamhetsbudget VA
Verksamhetsbudget Hamn
2. Aktualisera projektet i tabell 5
GC och ledningar Trankärr
3. Godkänna 2020 års uppföljning av investerings - och driftsprogrammet.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Pia Jakobsson
Ekonomichef
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Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och valda revisorer i stiftelsen.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning. I bifogad redogörelse redogörs för årets
granskningsinsatser i kommunen. Granskning utförd av lekmannarevisorer och
utsedda revisorer i stiftelsen rapporteras separat.
Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för
kommunen mot bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts
inför situationen att hantera en global pandemi och en händelse som varit så
utsträckt i tid. Samtidigt har kommunsektorn erhållit ekonomiska tillskott genom
både kompensation för merkostnader och ökade statsbidrag. Kommunrevisionen
avser att fortsatt följa hur kommunstyrelse, nämnder och beredningar arbetar med
att hantera konsekvenserna av Covid-19.
Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Kungälvs
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Kommunen redovisar 661 mnkr avseende pensionsförmåner intjänade före 1998
som avsättning i balansräkningen. Enligt lag om kommunal om bokföring och
redovisning kap 6 § 4 ska inte förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som
intjänats före 1998 tas upp som skuld eller avsättning. Kommunens redovisning
innebär att redovisat eget kapital är 661 mnkr lägre och årets redovisade resultat är
8,3 mnkr högre än om den kommunala redovisningslagen hade följts.

Vi bedömer, förutom redovisningen av pensionsförmåner, att räkenskaperna i
övrigt i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har
varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.
Vi åberopar bifogad redogörelse.
Kungälv den 6 april 2021

Göran Johansson

Björn Brogren

Ordförande

Vice ordförande

Anita Dentén

Solveig Lundgren

Christina Carlsson

Lena Schandorff

Bilaga:
Till revisionsberättelsen hör bilagan ”Redogörelse för revision år 2020”

Revisorerna

2021-04-06
Till
Kommunfullmäktige
Kungälvs kommun
Org nr. 212000-1371

Bilaga till revisionsberättelse - Redogörelse för revision år 2020
Utökad grundläggande granskning av VA-verksamheten
Granskningen visade att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av föreningars VA-anläggningar och inte fullt ur säkerställt tydlig beredning av
ny VA-taxa, men i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende
VA-anläggningar.
I granskningen konstaterades att det saknades fastställd förnyelseplan samt drifts- och
underhållsplan. Vidare visade granskningen att kommunfullmäktige beslutat att inte
tillämpa LOU/LUF1 i alternativ utbyggnad efter att kommunstyrelsen gått emot den
juridiska bedömningen i sin beredning av frågan. Avseende VA-taxan hanterades denna
genom två olika ärenden, ett avseende principbeslut av fast avgift för enskilda VAanläggningar och ett avseende taxans numeriska värden. Detta har bidragit till att VAtaxan i sin helhet har varit svår att överblicka. Beslutsunderlagen bedömdes kunna stärkas
genom tydligare ekonomiska kalkyler och bedömningar.
Kommunstyrelsen rekommenderades säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad
av VA-nätet följer krav på upphandling utifrån LOU/LUF. Vidare rekommenderades
kommunstyrelsen säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett
sammanhållet och tydligt sätt, exempelvis genom tydligare ekonomiska och juridiska
bedömningar. Slutligen gavs kommunstyrelsen rekommendationen att tillse att de
ekonomiska kalkylerna, bedömningar och konsekvenserna avseende kostnader är tydliga
i beredningen inför beslut kopplade till VA-verksamheten.
Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter
Granskningen visade att kommunens beredning av taxor och avgifter i stort var
ändamålsenlig.
I granskningen framkom att det inom både avfallstaxan och miljötaxan fanns etablerade
arbetssätt och metoder för att beräkna korrekta taxor. Verksamheten som miljötaxan
1

Lagen om offentlig upphandling/ Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

1

avser finansiera särredovisades inte på motsvarande sätt som för renhållningsverksamheten. Vidare visade granskningen att kommunen haft en ambition om att
avfallstaxan skulle styra mot mer miljömedvetna val och att miljötaxan skulle öka
kostnadstäckningsgraden samt uppdateras utifrån gällande lagstiftning. Granskningen
visade även att beslutsunderlagen innehöll tydliga juridiska bedömningar avseende
kommunens möjlighet att ta ut avgifter. De ekonomiska bedömningarna avseende
avfallstaxan innehöll tydliga beskrivningar om hur mycket intäkter förändringen väntas
generera samt exempel på vad förändringen innebar för hushållen. De ekonomiska
bedömningarna avseende miljötaxan lämnade dock utrymme för tolkning och bedömdes
kunna stärkas genom att förtydliga effekterna av förändringen i miljötaxa.
I granskningen har det noterats att kommunfullmäktige beslutat om taxor förhållandevis
nära inpå då taxorna skulle träda i kraft. Det finns därför risk för att beslut om taxor
överklagas. I granskningen lyfts det även som väsentligt att kommunstyrelsen har en
beredning som medger en tillräcklig bufferttid innan taxorna är avsedda att träda i kraft.
Kommunstyrelsen rekommenderades att presentera intäkter och kostnader för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken och strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska
uppföljning samt att tydligt redovisa kostnadsberäkningar, till följd av förändringar i
taxor, i beslutsunderlagen för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen.
Utökad grundläggande granskning av VA-särredovisning
Granskningen visade att kommunens VA-särredovisning i allt väsentligt var upprättad
enligt god redovisningssed och gällande lagstiftning.
I granskningen framgick dock att VA-verksamheten inte belastas med någon räntekostnad hänförlig till pågående nyanläggningar. Räntekostnader beräknades först vid
slutförd installation. Det framkom även av granskningen att VA-verksamheten
belastades med en schablonmässig räntekostnad i syfte att täcka kommuncentrala
kostnader. Räntekostnaden bedöms inte ha någon koppling till de kommuncentrala
tjänster som verksamheten nyttjat varmed kommunen behöver analysera vad som är en
lämplig beräkningsgrund och vad som är VA-verksamhetens skäliga andel av
kommuncentrala kostnader. Revisorerna rekommenderar en årlig uppföljning och
prövning av om VA-verksamheten påförts en skälig andel av kommuncentrala kostnader.
Det konstateras i granskningen att verksamhetsberättelsen för VA-verksamheten enbart
innehåller en hänvisning till kommunens årsredovisning för information om
redovisningsprinciper. För att uppfylla lagen om allmänna vattentjänster ska det framgå
av VA-särredovisningen hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit
gemensamma med annan verksamhet. Under slutet av 2020 har bedömningen och
redovisningen av överföringsledningarnas ekonomiska livslängd ändrats till 80 år.
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Motsvarande anpassning har gjorts för upplösningen av förutbetalda anslutningsavgifter
som framöver intäktsförs över 80 år. Av granskningen framkom att det saknas
upplysningar i VA-redovisningen om den ändrade bedömningen.
Grundläggande granskning 2020
Granskningen visade att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Vidare
visade granskningen att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna i allt
väsentligt följer kommunens anvisningar avseende uppföljning och rapportering. Det
identifierades dock utvecklingsområden avseende kommunstyrelsens och sociala
myndighetsnämndens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Vad gäller
kommunfullmäktiges beredningar visade granskningen att beredningarna inte till fullo
har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Granskningen
visade att beredningen för samhälle och utveckling samt beredningen för bildning
och lärande inte färdigställt uppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut samt att inte någon av beredningarna presenterat verksamhetsplan för
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen rekommenderades att säkerställa att fullmäktiges mål bryts ner till
egna mål med indikatorer och målvärden, att arbetet med uppsikt över bolag och
stiftelser följer kommunens riktlinjer samt att styrelsens intern kontrollplan antas i
enlighet med riktlinjer för styrning och ledning.
Sociala myndighetsnämnden rekommenderades att säkerställa att nämndens intern
kontrollplan antas i enlighet med riktlinjer för styrning och ledning.
Avslutningsvis rekommenderades kommunfullmäktiges beredningar att säkerställa att
återrapportering till kommunfullmäktige av beredningarnas arbete sker i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut.
Uppföljande granskning 2018
Den uppföljande granskningen omfattade de granskningar kommunrevisionen genomförde under 2018. Granskningen visade att kommunstyrelsen och nämnderna
vidtagit åtgärder utifrån merparten av de rekommendationer som lämnats i de
granskningar som revisionen genomförde under 2018.
Uppföljningen av granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden visade att miljö- och byggnadsnämnden delvis beaktat revisionsrapportens
rekommendationer. Nämnden hade inte lämnat förslag på verksamhetsinriktning enligt
reglementet eller lämnat förslag på revidering av reglemente till kommunfullmäktige.
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Avseende kommunstyrelsen visade granskningen att rekommendationen inte var
omhändertagen. Kommunstyrelsen hade inte tillsett att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar verksamhetsplaner i enlighet med beslutad
styrmodell för år 2020.
Uppföljningen av granskning av sociala myndighetsnämnden visade att
rekommendationen som getts var omhändertagna av sociala myndighetsnämnden.
Nämnden lämnat förslag på reviderat reglemente till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-05 att revidera reglementet. Reglementet är
utformat så att nämnden utifrån sina organisationsförutsättningar har möjlighet att leva
upp till det som reglementet avser att nämnden ska utföra.
Uppföljningen av granskning av överförmyndarnämnden visade att överförmyndarnämnden i stort omhändertagit revisionsrapportens rekommendationer. Granskningen
visade dock att överförmyndarnämnden inte upprättat en skriftlig uppföljningsrapport.
Rapportering av genomförda kontroller sker endast muntligt till nämnden.
Granskning av delårsbokslut 2020
En översiktlig granskning av delårsrapporten 2020 har genomförts och rapporterats till
kommunfullmäktige. Utifrån att endast ett av tre finansiella mål hade en redovisad
prognos samt att endast tre av femton verksamhetsmässiga mål bedömdes vara uppfyllda
var den sammanfattade bedömningen att det rådde en osäkerhet om god ekonomiska
hushållning skulle uppnås för helåret.
Osäkerheten medförde att revisionen i samband med delårsbokslutet inte kunde uttala sig
om god ekonomisk hushållning kunde förväntas uppnås för år 2020, utan avvaktade med
bedömningen till årsbokslutet. Vidare bedömdes att resultatet i allt väsentligt gav en
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2020
Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll
genomförts. Granskningen omfattar följande: bokslutsprocessen, löneprocessen, inköpsprocessen, investeringsprocessen, exploateringsprocessen, processen för redovisning av
mervärdesskatt, sociala avgifter och källskatt samt processen för användning av
finansiella instrument.
Sammanfattningsvis var bedömningen att det fanns förbättringsområden och ett antal
rekommendationer lämnades till kommunstyrelsen.
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Bokslutsgranskning 2020
Granskningen har omfattat kommunens årsredovisning, resultat- och balansräkning med
nothänvisningar, kassaflödesanalys, driftsredovisning och investeringsredovisning.
I granskningen framkom att kommunen gör vissa avsteg från lagkrav och
rekommendationer, främst avseende att kommunen inte följer lag om kommunal
redovisning, kap 6 § 4, pensionsförmåner. Kommunen redovisar 661 mkr som avsättning
i balansräkningen vilket i enlighet med lagstiftningen istället skall redovisas som en
ansvarsförbindelse. Vår bedömning är att den felaktiga redovisningen är av betydande
storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild i enlighet med gällande
lagstiftning. Kommunrevisionen rekommenderar att kommunen i kommande bokslut
anpassar redovisningen av pensionsåtaganden till vid varje tillfälle gällande regler i den
kommunala redovisningslagen och rekommendationer som lämnats av Rådet för
kommunal redovisning (RKR).
I granskningen noteras att kommunens årsredovisning saknar väsentliga upplysningar i
enlighet med RKR R5 Leasing vilket innebär att en läsare inte kan bedöma vilka risker
och åtaganden kommunen iklätt sig genom ingångna avtal. Årsredovisningen saknar
även uppgift om marknadsvärde på säkringsinstrument i enlighet med RKR R8 Derivat
och säkringsredovisning. Därmed kan en läsare inte bedöma effekterna av ingångna
derivat samt vad effekten skulle bli om derivaten avslutas i förtid. Kommunrevisionen
rekommenderar att kommunen inför kommande bokslut anlitar sakkunnig specialist för
att göra en dokumenterad bedömning, av aktuella hyresavtal/leasingavtal, i förhållande
till gällande redovisningsregler.
Den samlade bedömningen är att granskat material i övrigt överensstämmer med lag om
kommunal redovisning.
Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att god ekonomisk hushållning
uppnås 2020. Samtliga tre finansiella indikatorer uppnås och åtta resultatmål bedöms
som uppnådda samt sju resultatmål som pågående och svårbedömda/delvis uppfyllda. I
granskningen görs bedömningen att resultatet, utifrån avrapporteringen i årsredovisning,
i allt väsentligt är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt för god
ekonomisk hushållning. Kommunen uppfyller balanskravet.
I granskningen delas kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning har
uppnåtts. Kommunrevisionen noterar att kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning inte omfattar kommunens bolag.
***
Fullständiga rapporter för ovanstående granskningar har löpande redovisats till
kommunfullmäktige och finns tillgängliga på kommunrevisionens hemsida.
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För beslut i:
Kommunstyrelsen, Kungälvs kommun

För kännedom till:
Kommunfullmäktige, Kungälvs kommun

Granskningsrapport ”Utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och
avgifter”
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att
genomföra en utökad grundläggande granskning av kommunens taxor och avgifter. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om det finns områden där kommunens beredning av taxor
och avgifter inte är ändamålsenlig.
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder
här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering av
revisionens granskningar. Revisionens bedömning är att:
•
•
•

Kommunstyrelsen har säkerställt att det finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram
korrekta taxor
Kommunstyrelsen har säkerställt att beredningen av nya taxor skett på ett ändamålsenligt sätt
och enligt gällande lagstiftning
Kommunstyrelsen i stort säkerställt att beslutsunderlagen är tydliga vad gäller juridiska och
ekonomiska konsekvenser.

Bedömningen grundar sig i att det i granskade taxor finns etablerade arbetssätt och metoder för
att beräkna korrekta taxor. Vidare grundar sig granskningen på att kommunen har haft en strategi
med vad taxeförändringen ska resultera i. För avfallstaxan har det exempelvis handlat om att styra
mot mer miljömedvetna val hos abonnenterna och för miljötaxan att öka kostnadstäckningsgraden samt uppdatering utifrån gällande lagstiftning. Slutligen grundar sig bedömningen på att
beslutsunderlagen innehåller tydliga juridiska bedömningar avseende kommunens möjlighet att ta
ut avgifter.
De ekonomiska bedömningarna avseende avfallstaxan innehåller tydliga ekonomiska
bedömningar, medan de ekonomiska bedömningarna med miljötaxan lämnar utrymme för
tolkning. Vi noterar att verksamheten som miljötaxan ska finansiera inte särredovisas på
motsvarande sätt som för renhållningsverksamheten.
Vi noterar även att kommunfullmäktige beslutat om båda taxor förhållandevis nära inpå då
taxorna trädde i kraft. Det finns enligt vår mening risk att beslut om taxor överklagas. Vi ser det
därför som väsentligt att kommunstyrelsen har en beredning som medger tillräcklig bufferttid
innan taxorna är avsedda att träda i kraft.
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KOMMUNREVISIONEN

TELEFON
FAX
E-POST
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Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-182 59
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
• Presentera intäkter och kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och
strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning.
• Tydligt redovisa kostnadsberäkningar till följd av förändringar i taxor i beslutsunderlagen
för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen.
Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som
uppmärksammats ovan.

Kungälv den 6 april 2021
För Kommunrevisionen

Göran Johansson
Ordförande

KOMMUNREVISIONEN

För beslut i:
Kommunstyrelsen, Kungälvs kommun
För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskningsrapport ”Granskning av VA-särredovisning”
De förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun har givit Ernst & Young i uppdrag att
genomföra en utökad grundläggande granskning av kommunens VA-särredovisning för
räkenskapsåret 2020. Syftet med granskningen har varit att undersöka om kommunens VAsärredovisning följer den redovisningspraxis som utvecklas angående vad som ska anses vara
god redovisningssed.
I bifogad rapport har det lämnats en beskrivning av gjorda iakttagelser. Revisorerna översänder
här rapporten för kännedom och behandling i enlighet med fastslagen rutin för avrapportering
av revisionens granskningar.
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunen i allt väsentligt har upprättat en VAsärredovisning i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster och att redovisningen följer
praxis såsom VA-särredovisningen upprättas av andra kommuner och kommunala bolag.
Däremot bedömer revisorerna att kommunen behöver se över principerna för beräkning av
kapitalkostnader och fördelning av kommuncentrala kostnader samt på ett tydligt sätt upplysa
om dessa principer i VA-redovisningen.
Vidare noteras att kommunen i samband med granskningen inte presenterat någon
dokumenterad prövning som grund för sitt ställningstagande att förlänga den ekonomiska
livslängden för VA-ledningar till 80 år.
Utifrån genomförd granskning har följande förbättringsområden och rekommendationer
noterats:
• I och med att pågående investeringar till och med 2019 allokerats till VA-verksamheten
först vid aktivering så har balansomslutningen gett en missvisande bild av VAverksamhetens finansiella ställning under uppförandeskedet. Med start 2020 allokeras även
pågående nyanläggningar till VA-verksamhetens balansräkning. Vi konstaterar att VAverksamheten inte påförs någon räntekostnad under uppförandeskedet av investeringar. Vi
rekommenderar att kommunen påför VA-verksamheten räntekostnader antingen baserat på
låneskuldens storlek eller att även pågående investeringar utgör underlag för ränteberäkning.
• VA-verksamheten belastas enbart av till verksamheten direkt hänförliga kostnader.
Därutöver påförs VA-verksamheten ett räntepåslag om 0,3 % vilket är avsett att täcka
kommuncentrala kostnader. Enligt vår bedömning finns ingen direkt koppling mellan ränta
på lånade medel och kostnad för nyttjade tjänster från centrala funktioner inom kommunen.
Vi rekommenderar att kommunen analyserar vad som är VA-verksamhetens skäliga andel
av kommuncentrala kostnader och att beräkningen baseras på en relevant grund.
Kommunen rekommenderas att årligen följa upp och bedöma rimligheten i
kostnadsfördelningen.
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•

•

I VA-verksamhetens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 hänvisas till
kommunens årsredovisning för information om tillämpade redovisningsprinciper. För
räkenskapsåret 2020 ingår VA-särredovisningen i kommunens årsredovisning varmed
kommunens redovisningsprinciper gäller även VA-särredovisningen. Vi rekommenderar en
mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna för VA-verksamheten och fördelning
av kostnader i verksamhetsberättelsen. Detta för en tydligare efterlevnad av kraven på
tilläggsupplysningar enligt 50 § Lagen om allmänna vattentjänster.
Av granskad VA-redovisning för 2020 framgår ej att kommunen har ändrat bedömningen
och redovisningen av ekonomisk livslängd för överföringsledningar och att motsvarande
anpassning gjorts för upplösningen av förutbetalda anslutningsavgifter. Vi rekommenderar
att kommunen upplyser om denna ändring i verksamhetsberättelsen för VA-verksamheten
2020.

Kommunrevisionen önskar, senast den 26 juni 2021, få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som
kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av bifogad rapport och de områden som
uppmärksammats ovan.
Kungälv den 6 april 2021
För Kommunrevisionen

Göran Johansson
Ordförande
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Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun granskat
kommunens hantering av taxor och avgifter. Syftet med den utökade grundläggande
granskningen har varit att bedöma om det finns områden där kommunens beredning av taxor
och avgifter inte är ändamålsenlig. Vi har gjort detta genom att granska beredning,
beslutsunderlag och analysverktyg kopplade till avfallstaxan och miljötaxan.
De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:
► Avfallstaxan behövde höjas av två skäl. Det första skälet var att lagstiftningen
förändrats vilket inneburit högre kostnader, exempelvis vad gäller förändrad
förbränningsskatt. Det andra skälet var att kommunen tidigare haft ett fonderat
överskott som arbetats ner. Det fonderade överskottet har medfört att kommunen
kunnat bedriva renhållningsverksamheten med underskott under flera år för att arbeta
ner överskottet.
► Miljötaxan behövde justeras så att kommunens klassificering av verksamheter
överensstämde med förändringar i miljöprovningsförordningen. Därtill önskade
kommunen höja taxan för att öka andelen avgiftsfinansiering av verksamheten och
likrikta avgifterna så att liknande verksamheter har samma avgift, oavsett om de lyder
under statlig eller kommunal tillsyn.
► I både avfallstaxan och miljötaxan finns analysverktyg till stöd för att beräkna korrekta
taxor. Inom miljötaxan används SKR:s analysmodell medan renhållningsverksamheten
tagit stöd av extern konsultexpertis för framtagande av analysmodell.
► Beslutsunderlagen för båda taxorna är tydliga vad gäller juridiska konsekvenser. Vad
gäller ekonomiska konsekvenser framgår kalkyler och exempel i underlag till
avfallstaxa, medan det i underlag till miljötaxan inte är lika tydligt vilka ekonomiska
konsekvenser som beslutet medför.
► Kommunstyrelsens uppföljning av renhållningsverksamheten inkluderar intäkter och
kostnader för att kunna bedöma självfinansieringsgraden. Motsvarande uppföljning
saknas dock för miljötillsynsverksamheten.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunens beredning av taxor och avgifter i stort är ändamålsenlig. Vi
bedömer dock att kommunen kan stärka sin ekonomistyrning genom att följa upp intäkter och
kostnader kopplade till tillsyn och prövning enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Vidare
skulle ekonomistyrningen enligt vår mening stärkas genom att i beredningen till miljötaxan
tydligt beskriva de ekonomiska konsekvenserna vid beslut om förändring i taxan.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Presentera intäkter och kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och
strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning.
► Tydligt redovisa kostnadsberäkningar till följd av förändringar i taxor i beslutsunderlagen för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunrevisionen genomförde under 2020 en utökad grundläggande granskning av bland
annat kommunens beredning av VA-taxan. VA-taxan hade överklagats och blivit upphävd av
Förvaltningsrätten eftersom kommunen inte kunde visa att kommunen tog tillräcklig hänsyn till
enskildas kostnad genom egna VA-anläggningar.
Under 2020 har även andra förändringar i taxa fått uppmärksamhet bland kommuninvånarna.
Kommunrevisionen har därför bedömt det som väsentligt att utöka den grundläggande
granskningen genom att granska kommunens hantering av taxor och avgifter.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den utökade grundläggande granskningen är att bedöma om det finns fler områden
där kommunens beredning av taxor och avgifter inte är ändamålsenlig.
Revisionsfrågor i granskningen är följande:
► Har beredningen av nya taxor skett på ett ändamålsenligt sätt och enligt gällande
lagstiftning?
► Är beslutsunderlagen tydliga vad gäller juridiska och ekonomiska konsekvenser?
► Finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram korrekta taxor?
1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. I denna granskning utgörs
revisionskriterierna av:
► 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) om styrelsens ansvar
►

2 kap 5-6 §§ kommunallagen om kommuners rätt att ta ut avgifter

►

27 kap 1 och 4 §§ miljöbalken om kommunens möjlighet att meddela föreskriver om
avgifter

1.4. Metod
I granskningen har vi samlat in dokumentation kopplade till två taxor. Urvalet utgick från en
taxa där förändringen trädde i kraft under 2020 och en taxa där beredningen skedde under
2020. Dokument som granskas är exempelvis kalkyler för beräkning av taxor och
beslutsunderlag inför beslut om nya taxor. Vi har även ställt skriftliga frågor och genomfört tre
intervjuer med tjänstepersoner. Källförteckning framgår av bilaga 1.
1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avgränsas till att omfatta avfallstaxan där beredning av ärendet skedde under
2020 samt taxa för miljötillsyn där förändringen trädde i kraft under 2020. Vidare avgränsas
granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse kommunstyrelsen under
revisionsåret 2020.
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2. Avfallstaxa

I detta avsnitt beskriver vi gjorda iakttagelser kopplade till avfallstaxan utifrån ställda
revisionsfrågor. Avsnittet avslutas med vår bedömning. Begreppen avfall och renhållning
används i avsnittet synonymt.
2.1. Introduktion
2.1.1. Kommunen har rätt att ta ut avgift till självkostnadspris
Enligt 5-6 §§ kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter1 för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att
tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller författning. Vidare framgår
att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för tjänsterna och
nyttigheterna.
Enligt 4 § miljöbalken (1998:808) får kommunen besluta om renhållningsavgift. Avgiften kan
bland annat inkludera insamling, transport och behandling av avfall.
2.1.2. Avfallstaxans uppbyggnad
Enligt Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter ansvarar kommunen2 för att hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall inom kommunen transporteras till en godkänd behandlingsanläggning.
För denna renhållning uttas en avgift.
Avgiften är uppbyggd med en (a) fast avgift, (b) en avgift för hämtning och (c) en viktavgift. Om
kärlen är belägna långt från vägen kan även (d) en avgift utifrån avstånd uttas.
(a) Den fasta avgiften varierar utifrån boendetyp. För villor och radhus uppgår den till 1160
kr per år och för lägenheter till 510 kr.
(b) Hämtningsavgiften baseras på kärlens storlek, hur ofta hämtning sker samt hur avfallet
är sorterat. Exempelvis är årsavgiften för en villa med kärl för 190 liter restavfall och
140 liter matavfall är årsavgiften 1690 kr vid hämtning varje vecka och 700 kr vid
hämtning varannan vecka.
(c) Viktavgift utgår med 1,7 kr per kilo restavfall eller osorterat avfall (ingen viktavgift utgår
för matavfall).
(d) Om avståndet mellan kärl och väg överstiger 3 meter uttas även en avgift för
gångavstånd. Denna baseras på en minimiavgift och en avgift per meter och kärl. I
avfallstaxan exemplifieras detta med att för två kärl med 10 meter avstånd och
hämtning varannan vecka uttas 1274 kr per år.3

Avgifter och taxor används synonymt i denna granskning. Avgifter och taxor skiljer sig mot skatt genom
att avgifter och taxor i regel kräver en motprestation.
2 Huvudmannaskapet ligger hos kommunstyrelsen och verksamhetsansvaret hos miljö- och
byggnadsnämnden.
3 Minimiavgift för två kärl är 24.5 kronor styck multiplicerat med 26 veckor (hämtning varannan vecka)
ger 1274 kronor i ytterligare avgift per år.
1
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2.1.3. Förvaltningsorganisation
Sektor samhälle och utveckling är uppdelad på fyra verksamhetsområden (VO). Under VO
teknik är renhållningsverksamheten organiserad som egen enhet. Under VO planering och
myndighet än miljöenheten organiserad som egen enhet.
Sektorchef

Projektenhet

VO Teknik

VO Service

VO Planering och
myndighet

VO lokaler och
anläggning

Entreprenad

Lokalvård

Bygglov

Fastighet

Trafik, gata, park

Måltidsservice
produktionskök

Kart och mark

Fastighetsteknik

VA-teknik

Måltidsservice
mottagningskök

Plan

Fritidsanläggningar

VA-drift

Måltidsservice
förskolor

Miljö

Intraservice och
kundcenter

Hamn

Måltidsservice
äldreomsorg

Föreningsfunktionen

Byggledning väg VA

Renhållning

Figur 1 – Förvaltningsorganisation för sektor samhälle och utveckling. Enheter och verksamheter som är relevanta
för granskning har gulmarkerats.
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2.2. Beredning och beslutsunderlag
2.2.1. Beräkning av taxan för 2020 visade behov av höjning
Taxan analyseras i en beräkningsmodell för att kunna bedöma i vilken utsträckning taxan
svarar upp mot uppskattade kostnader. I beräkningsmodellen är det möjligt att simulera bland
annat förändringar i taxor och antal abonnenter. Analysen visade att det fanns två skäl till att
höja taxan.
Det första skälet var att intäkterna behövde höjas för att motsvara kommunen kostnader.
Kommunen fick efter en överklagad upphandling under 2015 ett ekonomiskt överskott i
verksamheten. Eftersom kommunen inte får ta ut högre avgifter än kostnaderna har
kommunen sedan 2015 haft ett budgeterat underskott för att arbeta ner överskottet. Efter 2020
hade överskottet arbetats ner och det fanns därför behov av en höjning för att öka intäkterna
för att nå en budget i balans. Kommunens kalkyler visar ett ökat intäktsbehov om cirka 4
miljoner kronor.
Det andra skälet för en höjning av taxa var enligt de intervjuade förändringar i lagstiftning. Ett
exempel är ökad förbränningsskatt, det vill säga skatten för att bränna upp avfall. Ökade
skatter medför ökade kostnader för kommunen, vilket i sin tur ska fördelas på abonnenterna.
De intervjuade uppger att vissa förändringar i lagstiftning är svåra att förutse och att de ofta
börjar gälla med förhållandevis kort planeringshorisont. Ett exempel på detta är nya krav på
kommunerna att även ansvara för insamling av returpapper. I nuläget sker detta redan för
flerfamiljshushåll samt vid återvinningsstationer och återvinningscentraler.4 Förändringen kan
komma att innebära att kommunen även behöver samla in returpapper för villa- och
radhusabonnenter, vilket kan medföra ytterligare behov av höjning av taxan för att täcka
uppkomna kostnader.
2.2.2. Beslutsunderlagen innehåller ekonomiska och juridiska bedömningar
Beslutsunderlagen för ny avfallstaxa innehåller en beskrivning av bakgrund och nuläget. Det
framgår bland annat att kommunen efter föreslagen höjning fortsatt har en låg avgift jämfört
med Göteborgsregionen (GR).

En återvinningscentral är bemannad och det är där man kan lämna grovavfall såsom vitvaror och farligt
avfall. En återvinningsstation är där du lämnar det källsorterade avfallet, exempelvis tidningar och plast.
4
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Avfallstaxor 2021
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Figur 2 - Illustration av taxor (kronor per år) inom Göteborgsregionen, hämtad ur tjänsteskrivelse inför beslut

Underlagen beskriver även utgångspunkterna för utformningen av taxan. Exempelvis ska
enbart brännbart avfall debiteras efter vikt. Vidare ska det dyraste alternativet vara att inte
sortera ut avfall. De intervjuade uppger att kommunen i samband med höjningen av taxan
utredde hur kommunen kan styra abonnenterna att välja mer miljömedvetna val. Det handlade
exempelvis om att styra så att fler abonnenter väljer sorterat avfall. För en villa innebär detta
exempelvis att avgiften för 190 liter kärl med restavfall och 140 liter kärl för matavfall kostar
1690 kr för hämtning varje vecka, medan det kostar 2250 kr för osorterat avfall. För det
vanligaste abonnemanget uppskattades en höjning av taxan medföra en höjning av 180 kr per
år. Totalt höjdes fasta avgifterna med cirka 5 procent och de rörliga avgifterna med cirka 12
procent.
Av de juridiska bedömningarna framgår att kommunen har rätt att ta ut avgifter för insamling,
transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.
Därutöver ska avfallstaxan fastställas av kommunfullmäktige.
2.2.3. Ärendet behandlades inom fyra månader
Höjningen av taxan behandlades i utskottet för samhälle och utveckling den 18 augusti 2020,
kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 och kommunfullmäktige den 5 november 2020.

Utskottet för samhälle
och utveckling
2020-08-18

Kommunstyrelsen
2020-10-07

Kommunfullmäktige
2020-11-05
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De intervjuade uppger att ärendet var väl förankrat och beslutsprocessen var smidig. Skälen
för detta uppges bland annat vara att höjningen totalt sett var låg (180 kronor om året för det
vanligaste abonnemanget). Jämfört med exempelvis VA-verksamheten5 kräver inte
renhållningen några investeringar från abonnenten för att ansluta sig vilket bidrar till mindre
kännbara effekter för abonnenterna.
2.3. Analys och uppföljning
2.3.1. Kommunstyrelsen följer upp kostnader och intäkter tre gånger per år
Verksamheten följs upp av kommunstyrelsen på en övergripande nivå per tertial i enlighet med
kommunens uppföljningsmodell. Den avgiftsfinansierade verksamheten, så som i förevarande
fall med renhållningen, särredovisas i uppföljningen.
I uppföljningen per tertial 1 för 2020 framgår utfall, prognos och budget för helår samt
avvikelse. Av uppföljningen framgick att renhållningen hade ett positivt utfall och
prognostiserar ett överskott om 500 000 kr.
Uppföljningen per tertial 2, delårsrapport, är mer detaljerad jämfört med tertial 1. Tertial 2
inkluderar även intäkter, personalkostnader och övriga kostnader. I tertial 2 prognostiserades
ingen budgetavvikelse, det vill säga en budget i balans.
Enligt de skriftliga svaren särredovisas renhållningsverksamheten för att säkerställa att den
inte bär kostnader som tillhör annan verksamhet.6
2.3.2. Månadsvis uppföljning inom förvaltningen
Kungälvs kommun har lagt ut insamling av avfall och slam på entreprenad. Enligt de skriftliga
svaren följs kostnader upp månadsvis på verksamhets- och enhetsnivå (se även figur 1).
Uppföljningen görs i samband med fakturering och kontroll av avräkningar för insamling av
avfall och slam. Vidare registrerar kommunens renhållningsverksamhet dagligen insamlad vikt
i samband med tömning för att säkerställa att kommunen fakturerar abonnenterna rätt belopp.
2.3.3. Taxan följs upp årligen
Av skriftliga svar framgår att utskottet för samhälle och utveckling en gång per år ges särskild
information om taxan i förhållande till kostnaderna. Under 2020 fick utskottet för samhälle och
utveckling information den 23 juni. Uppföljningen visade att taxan behövde höjas för att nå en
budget i balans, i enlighet med den tidplan som framgick i beslutsunderlagen från 2015 till
nuvarande taxa. Uppföljningen visade även Kungälv hade lägst viktavgift jämfört med
kommunerna i GR.

Se även revisionens utökade grundläggande granskning av kommunens VA-verksamhet, antagen den
27 november 2020.
6 Vår kommentar: Denna redovisning minimerar risk att verksamhet som finansieras av avgifter
(avgiftskollektivet) subventioneras av skattemedel (skattekollektivet). Uppdelningen underlättar således
för kommunen att synliggöra kostnaderna i enlighet med självkostnadsprincipen i kommunallagen.
5
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2.3.4. Budgetering för att matcha intäkter och kostnader
I syfte att säkerställa att verksamheten finansieras av de avgifter kommunen kan ta ut arbetar
renhållningsverksamheten med en flerårsplan. Flerårsplanen är enligt de intervjuade ett stöd
för att kunna planera och förutse kostnader. Flerårsplanen innehåller uppskattning av
kostnader och intäkter fram till och med 2024. Exempelvis framgår beräknade kostnader och
intäkter för försäljning, avgifter, löner och kapitalkostnader. Flerårsplanen inkluderar även en
beskrivning av resultatfonden som uppstått till följd av ett tidigare överskott.
Kungälv har under flera år haft ett överskott inom renhållningsverksamheten. Överskottet
uppstod som en följd av att taxan behövde höjas i samband med nya åtaganden, exempelvis
övergång från säckar till kärl. Upphandlingen av entreprenör för insamling av avfall
överklagades dock. Överklagan försenade kommunens insamling samtidigt som avgiften
höjdes. Verksamheten har enligt uppgift därför under de senaste fem åren arbetat med att ta
ner överskottet. De intervjuade uppger även att kommunens expansion medfört att nya
abonnenter anslutits utan att verksamheten behövt utökas i motsvarande omfattning.
Kommunen har därför under år 2018 även kunnat genomföra en mindre sänkning av vissa
avgifter inom avfallstaxan, exempelvis för hämtning varannan vecka av sorterat avfall, för att
ytterligare arbeta ner överskottet.
2.4. Vår bedömning
Enligt miljöbalken får kommunen besluta om avgifter för renhållningsverksamheten vilket
inkluderar insamling, transport och behandling av avfall samt åtgärder för att öka informationen
och åtgärder för att underlätta insamling och sortering. Enligt självkostnadsprincipen i
kommunallagen får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Av detta följer att kommunen inte får gå med
vinst sett över flera år.
Vår bedömning är att beredningen av nya taxor har skett på ett ändamålsenligt sätt. Vår
bedömning grundar sig på att underlagen har förankrats inför beslut och att det fanns en tydlig
strategi om vad kommunen ville åstadkomma i form av ökad miljömedvetenhet.
Vi bedömer även att beslutsunderlagen är tydliga vad gäller juridiska och ekonomiska
konsekvenser. Vår bedömning grundar sig på att underlagen innehåller tydliga ekonomiska
beskrivningar, exempelvis genom att förändringen exemplifieras vad höjningen innebär för det
vanligaste abonnemanget. Vår bedömning grundar sig även på att underlagen tydliggör de
juridiska möjligheterna för kommunen att debitera abonnenter för insamling av avfall.
Slutligen bedömer vi att det finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram korrekta taxor. Vår
bedömning grundar sig på att det sker en systematisk uppföljning av intäkter och kostnader
samt att det finns en modell för att kalkylera taxebehov. Vi noterar att avgiftskollektivet under
flera år haft ett överskott, men att detta inte längre kvarstår.
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3. Miljötaxa

I detta avsnitt beskriver vi gjorda iakttagelser kopplade till miljötaxan utifrån ställda
revisionsfrågor. Avsnittet avslutas med vår bedömning.
3.1. Introduktion till miljötaxa
3.1.1. Kommunen har rätt att ta ut avgifter
I likhet med avfallstaxan har kommunen möjlighet att ta ut avgifter för vissa tjänster och
nyttigheter. Möjligheten att ta ut avgifter kopplade till miljötillsyn regleras i 27 kap 1 §
miljöbalken. Kommunen har enligt miljöbalken möjlighet att ta ut avgift för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken samt för kontroll av viss offentlig verksamhet.
3.1.2. Miljötaxans uppbyggnad
Miljötaxan är en taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen.
I detta ingår förutom vad som beskrivs ovan avseende miljöbalken även exempelvis naturvård
och kulturvård, miljöfarlig verksamhet och skötsel av jordbruksmark.
Taxan är uppbyggd av (a) en handläggningsavgift och i vissa fall (b) en fast avgift.
(a) Handläggning debiteras med 948 kronor per timme för år 2021. Beslutad taxa
specificerar olika ärendetyper som tar 1, 3 eller 6 timmar. För komplexa ärenden
debiteras nedlagt tid på löpande räkning. För exempelvis bedömningar som kan göras
vid skrivbord, det vill säga på kontoret, debiteras 3 timmar. Exempel på ärenden som
tar 3 timmar är ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning.
(b) För vissa verksamheter utgår en årlig fast avgift. Exempel på dessa verksamheter är
djurhållning och fordonsservice. I taxan anges hur många timmar som debiteras olika
verksamheter årligen.
3.2. Beredning och beslutsunderlag
3.2.1. Skäl för taxehöjning
Timtaxan för handläggning inom tillsyn och prövning inom miljöbalken och strålskyddslagen
(handläggningsavgiften) indexeras årligen upp. Indexet som används är prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Alla verksamheter som omfattas av tillsyn och prövning är
klassificerade på ett förutbestämt sätt vilket regleras i förordning. I miljöprövningsförordning
(2013:251) är exempelvis djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän klassificerade
som tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10. Utifrån klassificeringen fastställer kommunerna
i taxan en fast avgift per verksamhetskod.
De intervjuade uppger att taxan behövde uppdateras. Skälet för höjning var att regeringen
beslutat om ändringar i miljöprövningsförordningen som innebar att klassificeringen gjordes
om. Detta innebar i sin tur att kommunen behövde genomföra ändringar i taxan så att den
överensstämde med ändringarna i förordningen.
Därutöver var ett syfte att likrikta tillsynsavgifterna så att de verksamheter som är
tillståndspliktiga har samma avgift oavsett om tillsyn görs av stat eller kommun.
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Ytterligare ett motiv för taxehöjning som lyfts i de skriftliga svaren var att styra den fasta
avgiften mot en ökad kostnadstäckning. Enligt de intervjuade har inte kommunen uttalat en
önskvärd procentuell kostnadstäckning. Det intervjuade menar dock att det är önskvärt att
kommunen kan ta betalt i så hög utsträckning som möjligt men att kommunen inte kan avvika
alltför mycket mot normen.
3.2.2. Ärendet behandlades inom tre månader
Höjningen av miljötaxan behandlades i miljö- och byggnadsnämnden den 12 september 2020,
kommunstyrelsen den 9 oktober 2019 och kommunfullmäktige den 7 november 2019.

Miljö- och
byggnadsnämnden
2019-09-12

Kommunstyrelsen
2019-10-09

Kommunfullmäktige
2019-11-07

I kommunstyrelsens behandling framkom ett yrkande på en mindre justering av en paragraf
för att förtydliga timkostnaden per hel timme handläggningstid, i övrigt uppkom enligt uppgift
få synpunkter på innehållet.
En förändring i miljöprövningsförordningen medförde att flera företag/verksamheter fick en
annan klassificering i den nya taxan från och med 2021 och därmed en högre avgift. Av
skriftliga svar framgår att vissa av dessa företag hörde av sig till kommunen för att överklaga
beslutet från november 2020 avseende den fasta avgiften. I ett fåtal fall justerades
verksamhetens klassificering efter en granskning från kommunen så att korrekt taxa uttogs.
Skälet till att vissa verksamheter fick en felaktig klassificering var att klassificeringen utgick
från verksamhetens anmälan/ansökan om miljöfarlig verksamhet. Kommunen har efter kontakt
med verksamheterna bedömt att tillsynsbehovet för den enskilda verksamheten var lägre än
för andra verksamheter med samma klassificering. Ett fall överklagades till Länsstyrelsen som
gav kommunen rätt.
3.2.3. Ekonomiska konsekvenser inte fullt ut tydliga i beslutsunderlagen
Beslutsunderlagen innehåller en beskrivning av skäl för höjning och SKR:s nya stödmaterial
kring miljöbalkstaxor. Beslutsunderlagen innehåller även en juridisk bedömning avseende
kommunen möjlighet att ta ut taxa för tillsyn och prövning kopplad till miljöbalken och
strålskyddslagen.
Den ekonomiska bedömningen som framgår av beslutsunderlagen är att förslaget till förändrad
miljötaxa kommer innebära ”något ökade intäkter”. Det framgår ingen mer preciserad kalkyl.
Enligt de intervjuade genomfördes inledande kalkyler som indikerade cirka 100 000 kr i
ytterligare intäkter från fasta avgifter och att kostnadstäckningen skulle öka med någon
procent. De intervjuade menar att det kalkylerna kompliceras av att vissa arbetsuppgifter
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tillkommit för kommunen i förordning. Andra arbetsuppgifter har avtagit över tid, exempelvis
anmälan om kompost.
3.3. Analys och uppföljning
3.3.1. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten särredovisas inte i uppföljningen
I likhet med avfallstaxan följs verksamheten på en övergripande nivå per tertial i enlighet med
kommunens uppföljningsmodell.
Till skillnad mot avfallstaxans redovisning samredovisas miljöenhetens ekonomiska resultat
och prognos med övriga enheter inom verksamhetsområde (VO) planering och myndighet (se
även organisationsbeskrivning under avsnitt 2.1.3).
I delårsrapporten, per tertial 2, framgår att VO planering prognostiserar ett överskott om
2 500 000 kr hänförligt till bland annat nya årsavgifter inom hälsoskyddet för skola och förskola.
I uppföljningen framgår inte intäkter och kostnader kopplade till miljöenheten och miljötaxan
på motsvarande sätt som för annan avgiftsfinansierad verksamhet.
3.3.2. Verksamheten har inte full kostnadstäckning
Enligt det ekonomiska utfall som redovisats till Naturvårdsverket hade verksamheten under
2020 en kostnadstäckning (det vill säga andel som finansieras av avgifter) om cirka 40 procent
(42 procent för miljöskydd och 35 procent för hälsoskydd).7
Eftersom verksamheten inte har full kostnadstäckning minskar detta enligt uppgift risk för
överdebitering (det vill säga subventionering från skattekollektivet). Eftersom verksamheten
inte har full kostnadstäckning har därmed definitionsmässigt ingen överdebitering skett
eftersom debitering ska ske enligt självkostnadsprincipen. Skälet till att kostnadstäckningen
inte är 100 procent är att kommunen inte får debitera för alla tjänster och nyttigheter som
tillhandahålls, exempelvis arbete med åtalsanmälan och överklaganden.
Kommun

Kostnadstäckning

Kungsbacka

42 %

Kungälv

29 %

Härryda

29 %

Stenungsund

28 %

Ale

23 %

Tabell 1 - Jämförelse av kostnadstäckning i fem kommuner under 2018, hämtad ut presentationsmaterialet inför
beredning av ny taxa

Naturvårdsverket samlar årligen in kostnadsstatistik kopplad till miljö- och hälsoskydd för samtliga
kommuner i riket.
7
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I förvaltningens beslutsunderlag framgår en jämförelse av kostnadstäckning i fem kommuner.
Av tabellen ovan framgår att Kungälv ligger i linje med övriga kommuner.
3.3.3. Kommunen nyttjar SKR:s modell för beräkning av taxa
För att beräkna handläggningskostnaden per timme, det vill säga den kostnad som ska
faktureras till företaget eller verksamheten, använder sig kommunen av Sveriges kommuner
och regioners (SKR) modell för beräkning av timtaxa. Modellen har fyra steg:
1. Beräkning av genomsnittlig handläggningstid per handläggare
2. Beräkning av genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare
3. Beräkning av gemensamma kostnader (overhead) och myndighetsspecifika kostnader
4. Beräkning av handläggningskostnad per timme
Enligt kalkylen för att beräkna genomsnittlig handläggningstid dras först tid bort för frånvaro,
exempelvis semester och sjukdom. Därefter dras en schablon bort för övrig tid. Schablonen
har SKR fastställt till 40 procent, men det finns möjlighet att välja en högre och lägre.

Figur 3 - Kalkyl av tillgänglig handläggningstid i timmar per år i Kungälv

Av tabellen framgår att årsarbetstiden har fastställts till 2000 timmar. Därefter görs tidsavdrag
för semester och annan frånvaro för att få den tillgängliga tiden. Utifrån den tillgängliga tiden
subtraheras schablonen för övrig tid. Summan som återstår är antal timmar som varje
årsarbetare har tillgängligt för handläggning. I handläggningstiden ingår även tid som inte är
möjligt att debitera, vilket beskrivits tidigare.
I nästa steg beräknas de totala kostnaderna genom att addera genomsnittlig lön, kostnader
för overhead (exempelvis lokaler och utrustning) och myndighetsspecifika kostnader. Summan
delas sedan på den tillgängliga handläggningstiden som beräknats tidigare. Kvoten av denna
uträkning gav ett timpris om 874 kronor för 2016 års siffror, vilket för 2021 har indexerats upp
till 948 kronor.
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3.4. Vår bedömning
Enligt miljöbalken och strålskyddslagen får kommunen besluta om avgifter för tillsyn och
prövning enligt lagarna. Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen får kommuner inte ta
ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller. Av detta följer att kommunen inte får gå med vinst sett över flera år.
Vår bedömning är att beredningen av nya taxor skett på ett ändamålsenligt sätt. Vår
bedömning grundar sig på att det fanns tydliga skäl för en höjning av taxan genom förändringar
i lagstiftningen. Vår bedömning grundar sig även på att beslutsprocessen framsteg utan
återremisser eller större justeringar vilket enligt vår erfarenhet är ett tecken på god beredning.
Vi noterar att vissa verksamheter initialt fick en felaktig klassificering men att detta kunde
hanteras av förvaltningen i dialog med berörda verksamheter.
Vidare bedömer vi att beslutsunderlagen delvis är tydliga vad gäller juridiska och ekonomiska
konsekvenser. Vår bedömning grundar sig på att den ekonomiska beskrivningen för ändring
av miljötaxan lämnar utrymme för tolkning. Kommunens beslutsunderlag skulle enligt vår
mening stärkas av att förtydliga de ekonomiska konsekvenserna ytterligare.
Vi noterar även att verksamheten inte särredovisas i uppföljningen trots att en stor del av
verksamheten är avgiftsfinansierad. Kommunen ekonomistyrning inom miljötillsynsområdet
skulle enligt vår mening stärkas genom att förtydliga andelen avgiftsfinansiering i den
ekonomiska uppföljningen.
Slutligen bedömer vi att det finns tillräckliga analysverktyg för att ta fram korrekta taxor. Vår
bedömning grundar sig på att kommunen nyttjar etablerade arbetssätt för att beräkna timpris.
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4. Samlad bedömning
4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns tillräckliga analysverktyg för att ta
fram korrekta taxor?

Ja. Granskningen visar att inom både avfallstaxan och
miljötaxan finns etablerade arbetssätt och metoder för
att beräkna korrekta taxor.
Vi noterar att verksamheten som miljötaxan ska
finansiera inte särredovisas på motsvarande sätt som
för renhållningsverksamheten.

Har beredningen av nya taxor skett på ett
ändamålsenligt sätt och enligt gällande
lagstiftning?

Är beslutsunderlagen tydliga vad gäller
juridiska och ekonomiska konsekvenser?

Ja. Granskningen visar att kommunen haft en ambition
om att avfallstaxan ska styra mot mer miljömedvetna
val och att miljötaxan ska öka kostnadstäckningsgraden samt uppdateras utifrån gällande lagstiftning.
Vi noterar även att kommunfullmäktige beslutat om
båda taxor förhållandevis nära inpå då taxorna trädde i
kraft. Det finns enligt vår mening risk att beslut om taxor
överklagas. Vi ser det därför som väsentligt att
kommunstyrelsen har en beredning som medger
tillräcklig bufferttid innan taxorna är tänkta att träda i
kraft.
Ja, i stort. Beslutsunderlagen innehåller tydliga
juridiska
bedömningar
avseende
kommunens
möjlighet att ta ut avgifter. De ekonomiska
bedömningarna avseende avfallstaxan innehåller
tydliga beskrivningar om hur mycket intäkter
förändringen väntas generera samt exempel på vad
förändringen innebär för hushållen. Vi noterar att de
ekonomiska bedömningarna avseende miljötaxan
däremot lämnar utrymme för tolkning. Kommunens
beredning kan enligt vår mening stärkas genom att
förtydliga effekterna av förändringen i miljötaxa.

4.2. Slutsatser
Syftet med den utökade grundläggande granskningen har varit att bedöma om det finns
områden där kommunens beredning av taxor och avgifter inte är ändamålsenlig. Vår
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning
är att kommunens beredning av taxor och avgifter i stort är ändamålsenlig.
Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen får kommuner inte ta ut mer i avgift än
kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna eller nyttigheterna. Enligt vår mening är det en
förutsättning att verksamhet som helt eller delvis är avgiftsfinansierad särredovisas för att
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kunna avgöra om taxan är förenlig med självkostnadsprincipen. Kommunens ekonomistyrning
skulle därför enligt vår mening kunna stärkas genom att presentera kostnadstäckningsgraden
(andelen avgiftsfinansiering) för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och strålskyddslagen i
kommunens ekonomiska uppföljning. Vidare skulle ekonomistyrningen enligt vår mening
stärkas genom att i miljötaxan tydligt beskriva de ekonomiska konsekvenserna vid beslut om
förändring i taxan. Detta skulle medföra ökade förutsättningar att styra mot högre
kostnadstäckningsgrad i de fall det är möjligt.
Vi noterar även att kommunfullmäktige beslutat om båda taxor förhållandevis nära inpå då
taxorna trädde i kraft. Det finns enligt vår mening risk att beslut om taxor överklagas. Vi ser det
därför som väsentligt att kommunstyrelsen har en beredning som medger tillräcklig bufferttid
innan taxorna är tänkta att träda i kraft.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Presentera intäkter och kostnader för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och
strålskyddslagen i kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning.
► Tydligt
redovisa kostnadsberäkningar till följd av förändringar i taxor i
beslutsunderlagen för att öka förutsägbarheten och stärka ekonomistyrningen.

Göteborg den 6 april 2021

Aron Larsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1 – Källförteckning

Dokument avfallstaxa
► Avfallsföreskrifter 2015 och 2021, Kungälvs kommun
► Avfallstaxa 2021, Kungälvs kommun
► Regional avfallsplan, Göteborgsregionens kommunalförbund
► Tjänsteskrivelse avseende förändring av avfallstaxa
► Protokoll från utskottet för samhälle och utveckling 2020-08-18
► Presentation från redovisning av avfallstaxan 2020-08-19
► Protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-07
► Protokoll från kommunfullmäktige
► Svar på EY:s skriftliga frågor för granskningen
Dokument miljötaxa
► Tjänsteskrivelse avseende förändring av miljötaxa
► Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-12
► Presentation från redovisning av miljötaxan 2019-09-12
► Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-09
► Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-07
► Taxa enligt miljöbalken 2020, Kungälvs kommun
► Svar på EY:s skriftliga frågor för granskningen
Intervjuer
► Verksamhetschef planering och myndighet, 2021-03-02
► Verksamhetschef teknik samt enhetschef renhållning, 2021-03-02
► Miljöchef samt miljö- och hälsoskyddsinspektör, 2021-03-03
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Bilaga 1. Dokument- och intervjuförteckning

2

Till styrelsen och verkställande direktören i Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag
(Bokab), Org. Nr 556069-9539 samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Kungälvs
kommun.
Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse är en redovisning och avrapportering till
bolagets verkställande direktör och styrelse avseende den under året genomförda
granskningen. I granskningsredogörelsen beskrivs granskningsinriktning och eventuella
rekommendationer. Lekmannarevisorns uppdrag är reglerat i aktiebolagslagen (2005:551) 10
kapitlet. Till bolagsstämman kommer en särskild granskningsrapport att lämnas i enlighet med
aktiebolagslagens 10 kap 5 §.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
I helägda kommunala bolag ska det utöver en yrkesrevisor finnas en eller flera
lekmannarevisorer. Syftet med lekmannarevision är att stärka den demokratiska insynen och
kontrollen i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorer väljs på det kommunala bolagets
bolagsstämma efter kommunfullmäktiges förslag.
Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i aktiebolagslagens kapitel 10. Av 3 § framgår att
lekmannarevisorns uppdrag är att granska:


Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt.



Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.



Om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Lekmannarevisorerna har beslutat att 2020 genomföra en grundläggande granskning av
Bokab. Granskningens inriktning och genomförande beskrivs närmare i avsnitten nedan.
1.2. Syfte
Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma Bokab bedriver sin
verksamhet ändamålsenligt, om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i denna granskning utgörs i
huvudsak av:
Aktiebolagslagen
 Kommunallagen
 Bolagsordning
 Ägardirektiv


1.4. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Den grundläggande
granskningen omfattar följande:


Genomgång av styrelseprotokoll och handlingar



Insamling, genomgång och översiktlig analys av väsentliga styrdokument



Översiktlig genomgång av system för styrning, uppföljning och intern kontroll
4



Intervju med styrelseordförande, vice ordförande VD och ekonomichef

De dokument vi har tagit del av och de funktioner vi har intervjuat framgår av bilaga 1. Samtliga
intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.
1.5. Ansvarig styrelse samt avgränsning
Granskningen omfattar Bokab. Granskningen avgränsas i enlighet med ovanstående syfte. En
grundläggande granskning är en övergripande granskning och avser endast bolagets
ändamålsenlighet, ekonomiska skötsel och interna kontroll på ett översiktligt vis.
Lekmannarevisionen granskar inte bolagens redovisning eller interna kontroll i
redovisningsfrågor. För mer information om redovisningen hänvisas till den valda
yrkesrevisorns granskning.
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2. Så styrs Bokab
I detta kapitel beskrivs ägarens styrning av Bokab. Ägarens styrning bildar utgångspunkten för
vår bedömning av om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
2.1. Inledning
Bokab ägs och styrs av Kungälvs kommun. Ägarens styrning av bolaget sker enligt
kommunallagens 10 kap. 3 § genom upprättande av bolagsordning och eventuellt ägardirektiv,
utseende av bolagsstyrelse och lekmannarevisorer samt rätten att ta ställning till viktiga beslut
i bolagen. Vidare finns möjlighet för ägaren att använda ägardialog som styrmedel där
återkommande samråd och dialog sker mellan ägaren och bolagen.
Nedan beskrivs de mest väsentliga styrdokumenten som ägaren upprättat, som styrelse och
VD ska följa när de styr bolaget.
2.2. Bolagsordning 2016-05-20
Bolagets syfte är enligt bolagsordningen att bidra till att öka tillgången på byggbar mark i
Kungälvs kommun genom markexploatering, förvärv och förvaltning av mark. Bolagets syfte
är också att bedriva näringslivsfrämjande åtgärder i kommunen.
2.3. Ägardirektiv 2016-05-20
Enligt ägardirektivet ska bolaget:
 Bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den kommunala
kompetensen
 Verka för helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunens
planerande nämnder och olika intressenter för att bidra till en hållbar stadsutveckling.
 Inom ramen för kommunens givna direktiv skapa förutsättningar för etablering och
byggnation enligt av kommunfullmäktige antagna mål
 Bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål
 Bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen
 Som exploateringsbolag bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att
förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för
utveckling och exploatering
 Aktivt driva exploatering och etablering i kommunen och verka som ett
utvecklingsbolag
 Ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, av
kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun
med helägda bolag
 Ansvara för tomtkön för villatomter inklusive all försäljning till denna
Bolaget ska årligen fastställa budget för det närmaste räkenskapsåret och investeringsplan för
de närmaste fem åren. Budgeten ska innehålla uppgifter om eventuella taxeförändringar och
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framtida verksamhetsinriktning. Bolaget ska i samband med budget och investeringsplan
redovisa till kommunstyrelsen hur bolaget kan medverka till att kommunfullmäktiges
strategiska mål uppfylls.
Bolaget ska generera det ekonomiska överskott som krävs för att åstadkomma långsiktig
kapitalbildning1 och för att kunna ge ägaren en utdelning/avkastning på satsat kapital med 5
procent av det egna kapitalet.
Bolaget ska i sin årsredovisning lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning samt
verksamhetens förenlighet med bolagsordning.
En gång per år ska representanter för bolaget sammanträffa med kommunstyrelsen för
ägardialog. Tre gånger per år ska representanter för ägaren och bolaget mötas för
uppföljningssamtal med utgångpunkt i verksamhetens resultat, riskhantering, planering samt
hur bolagets verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de däri angivna
kommunala principerna.
2.4. Ägardirektiv för Kungälv Energi AB 2021-01-01
Nytt ägardirektiv antogs på bolagsstämma den 15 december 2020. Stämman beslutade
fastställa nytt ägardirektiv från och med 2021-01-01. Aktuellt för året 2020 är ägardirektivets
krav på utdelning. Bolaget ska lämna en utdelning på 25 procent av årets nettoresultat.
2.5. Bolagspolicy och ägardialog
Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens och aktiebolagslagens regler för ägarstyrning av
bolagen ska tillämpas i Kungälvs kommun samt hur ägaren i övrigt utövar styrning av de
kommunala bolagen.
Syftet med policyn är att tydliggöra Kungälvs kommuns ägarroll och hur kommunens
ägarstyrning av sina aktiebolag ska genomföras. Dessutom anger policyn gemensamma
principer för bolagen inom områdena styrelse och VD, ekonomi, information och revision.
Ägardialogen är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt men ska också behandla
långsiktiga strategiska frågor och utmaningar som delas mellan ägaren och bolagen.
Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Bolagets styrelse
ska årligen upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören för när och hur sådana
uppgifter som behövs för att styrelsens bedömning enligt 8 kap 4 § andra stycket
aktiebolagslagen ska samlas in och rapporteras till styrelsen.
Bolagen ska lämna tertialrapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt resultat till
kommunstyrelsen.
Med långsiktig kapitalbildning avses, enligt ägardirektivet, det kapital som byggs upp i bolaget för att
klara av bolagets samtliga finansiella åtaganden, på kort och lång sikt.
1

7

3. Sköts bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt?
I detta kapitel beskrivs hur Bokabs verksamhet sköts utifrån det ändamål och verksamhetsmål
som ägaren uttryckt. Vidare beskrivs hur bolaget följer de riktlinjer och föreskrifter som gäller
för verksamheten.
3.1. Formaliagranskning
I syfte att bedöma i vilken utsträckning bolagen följer övergripande krav i aktiebolagslagen,
bolagsordning och ägardirektiv har en formaliagranskning genomförts. Följande aspekter har
granskats:
Om ägardirektivet har antagits av bolagsstämman
 Om antalet styrelseledamöter följer bolagsordningens krav2
 Om det finns instruktioner om rapportering till styrelsen3
 Om det finns skriftligt upprättad arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion


I nedanstående tabell redovisas resultaten av formaliagranskningen:

Ägardirektiv antaget
vid bolagsstämma

Ja

Antal
styrelseledamöter i
enlighet med
bolagsordning

Instruktioner om
rapportering till
styrelsen

Ja

Ja

Skriftlig
arbetsordning för
styrelsen

VD-instruktion

Ja

Ja

Figur 1. Resultat av formaliagranskning

Ägardirektivet fastställdes vid bolagsstämma den 20 maj 2016. Granskningen visar att antalet
styrelseledamöter och suppleanter överensstämmer med kraven i bolagsordningen.
Instruktioner om rapportering till styrelsen framgår av VD-instruktion och kompletteras av
bolagets finanspolicy. Finanspolicyn är antagen av styrelsen. Vad gäller skriftlig arbetsordning
för styrelse och VD-instruktion fastställdes dokumenten av styrelsen i 12 december 2019.
3.2. Styrning
Bokab bryter ner ägardirektivet i bolagets affärsplan i form av vision och affärsidé samt budget.
Bolagets vision är att vara det bästa alternativet vid etablering av företag och bostäder inom
Göteborgsregionen, där bolaget kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark
och villatomter. Därtill är visionen att Bokabs kunder, stora som små, ska ges samma höga
servicenivå, där alla ska trivas och ha kommit till Kungälv för att stanna. Visionen bryts ner till
bolagets affärsidé.

2
3

Styrelsen i Bokab ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter.
Enligt ABL 8 kap. 4 §.
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I Bokabs affärsplan beskrivs hur bolaget ska bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål.
Detta görs genom att bolaget beskriver aktiviteter kopplat till de strategiska målen. Bolaget
sätter även egna långsiktiga mål som bryts ner i strategier.
3.3. Uppföljning
Av styrelsens upprättade årsplan för styrelsemöten framkommer när tertial- och årsredovisning
ska rapporteras till styrelsen. Ytterligare dokumenterade instruktioner saknas för
verksamhetsmässig rapportering till styrelsen. Av protokoll framgår att styrelsen tagit del av
verksamhetsuppföljning vid tertial- och årsbokslut. Av protokoll framgår även att
verksamhetsuppföljning och rapportering av händelser av större vikt sker vid varje
sammanträde. Av granskningen framgår att det inte skett någon dokumenterad uppföljning av
bolagets långsiktiga mål och strategier eller av aktiviteter kopplade till kommunfullmäktiges
mål i tertialrapporterna i enlighet med bolagspolicyn. Enligt bolagets VD följs målen upp
löpande men dokumenteras inte.
Av intervju framgår att bolaget under året har deltagit vid tre ägardialoger. Vid dialogerna
presenterades bolagets ekonomi, intern kontroll och pågående arbeten.
3.4. Vår bedömning
Enligt vår bedömning sköts bolagets verksamhet på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt.
Granskningen visar bolaget utövar styrning och uppföljning kopplat till ändamål och krav i
kommunfullmäktiges styrdokument för bolaget. Av kommunfullmäktiges ägardirektiv framgår
att bolaget ska bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål. Vi konstaterar att
bolaget i sin affärsplan redovisar aktiviteter kopplade till fullmäktiges strategiska mål. Vi noterar
dock att bolaget inte bryter ner målen i mätbara mål. Enligt vår mening kan strukturen för
arbetet med fullmäktiges strategiska mål utvecklas genom att bolaget kopplar mätbara
målsättningar till de strategiska målen. Vi konstaterar även att bolagen inte lämnat
tertialrapporter om måluppfyllelse till kommunstyrelsen i enlighet med bolagspolicyn. Bolaget
har inte heller riktlinjer för hur uppföljning av mål och aktiviteter ska ske. Enligt vår mening kan
bolaget stärka måluppföljningen genom att upprätta rutiner för uppföljningen av verksamhet
och mål samt dokumentera uppföljningen i sina ordinarie uppföljningsrapporter i enlighet med
bolagspolicyn.
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4. Sköts verksamheten i Bokab på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt?
I kapitlet beskrivs hur verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt.
4.1. Ekonomistyrning och uppföljning
Bokab har för verksamhetsåret 2020 beslutat om ett ekonomiskt mål. Målet finns i Bokabs
affärsplan och avser att Bokab ska vara lönsamt vilket är en förutsättning för verksamheten på
lång sikt. Med lönsamhet menas att verksamheten ska bedrivas med ett långsiktigt perspektiv,
med bra överskott och med stabil ekonomi och finans som bas. Bolaget ska vara
självförsörjande och, utan att erhålla några ekonomiska bidrag från kommunen, tillskapa mer
verksamhetsmark till företag, villatomter till bostadsmarknaden samt övrig bostadsmark.
Bokabs styrelse har även antagit övergripande mål för finansverksamheten i bolagets
finanspolicy.
Av styrelsens beslutade årsplan för styrelsemöten framkommer när tertial- och årsredovisning
ska rapporteras till styrelsen. Därtill framgår av VD-instruktioner att VD ska lämna rapport om
bolagets ekonomi vid samtliga styrelsemöten. VD ska även tillse att det finns ett väl fungerande
redovisnings- och rapporteringssystem för styrelsen för att kunna bedöma den ekonomiska
ställningen och alla fortlöpande förändringar i denna. Av finanspolicyn framgår att VD ska
presentera en finansrapport på varje styrelsemöte enligt innehållande:
 Likviditetssituation
 Låneskuld och lånebehov
 Nyckeltal
 Uppföljning mot fastställda ramar/riktlinjer
Av protokoll framgår att styrelsen tagit del av ekonomiuppföljning vid tertial- och årsbokslut. Av
protokoll framgår inte att styrelsen erhållit en finansrapport innehållande ovan information. Det
framgår inte heller någon formaliserad uppföljning av det ekonomiska målet.
4.2. Årets resultat
Bokabs resultat för året 2020 uppgår till 122 000 kr, vilket är lägre än budgeterat.
Enligt ägardirektivet ska bolaget lämna en utdelning på 25 procent av årets nettoresultat. Av
årsredovisningen framgår att styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att aktieägarna
utdelas totalt 30 486 kr, vilket är 25 procent av årets resultat för bolaget. Bolagets soliditet
uppgår till 23 procent efter föreslagen utdelning. Styrelsen uppfattning är att den föreslagna
utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.
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4.3. Vår bedömning
Enligt vår bedömning sköts verksamheten i Bokab i huvudsak på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt. Styrelsen har beslutat om mål för ekonomin och finansverksamheten.
Därtill finns rutiner för ekonomisk uppföljning och rapportering till styrelsen. Granskningen visar
att styrelsen erhållit ekonomiuppföljning vid tertial- och årsbokslut i enlighet med styrelsens
beslutade årsplan. Vi konstaterar dock att VD inte lämnat en finansrapport till styrelsen vid
samtliga styrelsemöten i enlighet med finanspolicyn. Det sker inte heller någon formaliserad
uppföljning av det ekonomiska målet. Enligt vår mening kan Bokab stärka måluppföljningen
genom att upprätta rutiner för uppföljningen av bolagets mål samt dokumentera uppföljningen,
exempelvis i sina ordinarie uppföljningsrapporter. Granskningen visar även att styrelsen
föreslår en utdelning till ägarna i enlighet med ägardirektivet. Vi noterar dock att bolagets
resultat för året är lägre än budgeterat.
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5. Är den interna kontrollen i Bokab tillräcklig?
I detta kapitel beskrivs Bokab arbete med intern kontroll. Intern kontroll omfattar bolagets
styrning, ledning, uppföljning och kontroll för att undvika allvarliga fel och skador samt
säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet.
5.1. Riskanalys och intern kontroll
Bokab har i affärsplanen riktlinjer för arbetet med riskanalyser och intern kontroll. Bolaget har
en internkontrollplan för 2020 som fastställdes av styrelsen i december 2019. För samtliga
kontrollmoment framgår vem som ansvarar för kontrollområdet, kontrollmetod samt när och till
vem kontrollen ska rapporteras. Samtliga kontrollmoment rapporteras till styrelsen i december
innevarande år. Av planen framgår att genomförda kontroller rapporteras löpande i
verksamheten vid kontorsmöten samt till styrelsen i december. Av protokoll framgår att
styrelsen tagit del av en avrapportering av internkontrollplanen vid styrelsemötet i december.
Det framgår inte av protokoll vad avrapporteringen innehåller. Av dokumentation framgår inte
om det görs en dokumenterad uppföljning av resultatet av kontrollerna i internkontrollplanen.
5.2. Vår bedömning
Enligt vår bedömning har Bokabs styrelse och VD i huvudsak säkerställt att den interna
kontrollen är tillräcklig. Granskningen visar att bolaget årligen uppdaterar sin internkontrollplan.
Styrelsen har även tagit del av en avrapportering av internkontrollplanen. Vi noterar dock ett
att Bokab inte gör en dokumenterad uppföljning av resultat av kontrollerna i interkontrollplanen.
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6. Samlad bedömning
I detta kapitel framgår våra slutsatser utifrån granskningens syfte. Utifrån identifierade
förbättringsområden i granskningen framgår våra rekommendationer.
6.1. Slutsatser
Utifrån granskningens syfte och lekmannarevisionens uppdrag är vår samlade bedömning att
Bokabs styrelse och VD säkerställt att verksamheten i huvudsak sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak
är tillräcklig. Granskningen visar att bolaget utövar styrning och uppföljning kopplat till ändamål
och krav i kommunfullmäktiges styrdokument för bolaget. Vidare visar granskningen att
styrelsen har beslutat om mål för ekonomin och finansverksamheten. Därtill finns rutiner för
ekonomisk uppföljning och rapportering till styrelsen. Styrelsen har erhållit ekonomiuppföljning
vid tertial- och årsbokslut i enlighet med styrelsens beslutade årsplan. Avseende intern kontroll
visar granskningen att bolaget har antagit en internkontrollplan för året. Styrelsen har också
följt upp arbetet med intern kontroll. I vår mening finns det dock utvecklingsområden avseende
bolagets målstyrning och måluppföljning, ekonomisk styrning och rapportering samt
uppföljning av internkontrollplan.
6.2. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden och våra rekommendationer
framgår nedan. Vi rekommenderar styrelse och VD att:






Utveckla målstyrningen utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål genom att
systematiskt bryta ned och följa upp fullmäktiges fastställda mål.
Utveckla målstyrningen genom att tydliggöra hur och när mål ska följas upp.
Säkerställa att den ekonomiska rapporteringen till styrelsen är i enlighet med
finanspolicyn.
Upprätta tertialrapporter innehållande måluppfyllelse.
Upprätta en dokumenterad uppföljning av internkontrollplanen

Göteborg den 23 februari 2021

Elin Forså
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Christoffer Henriksson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Dokument- och intervjuförteckning
Vi har tagit del av följande dokument:
 Bolagsordning 160225
 Ägardirektiv 160225
 Ägardirektiv 201215
 Affärsplan Bokab 200617
 Bokabs styrelseprotokoll
 Bokabs bolagsstämmoprotokoll
 Bolagspolicy 2019
 Internkontrollplan 2020
 Arbetsordning för styrelse 2020
 Arbetsinstruktion för VD 2020
 Tertialrapport per april 2020
 Tertialrapport per augusti 2020
 Årsredovisning 2019
 Årsredovisning 2020 (utkast)
 Ekonomiska rutiner 200423
 Budget 2021 och prognos 2020
 Finanspolicy 201210
 Registreringsbevis
Vi har intervjuat följande funktioner den 14 januari 2021:
 VD
 Styrelsens ordförande
 Styrelsens vice ordförande
 Ekonom
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Särredovisning avgiftsfinansierad verksamhet
I avsnittet redovisas kommunens avgiftsfinansierade verksamheter, Vatten och avlopp respektive
Renhållning. Dessa verksamheter finansieras genom uttag av avgifter och inte via skatter.

VA-verksamheten
Resultaträkning
Tkr

Bokslut
2020

Budget
2020

Bokslut
2019

Verksamhetens intäkter

120 647,1

120 480,3

120 631,8

Verksamhetens externa intäkter

112 464,0

113 514,3

107 003,3

95 935,4

100 334,0

82 595,7

1 707,2

2 000,0

1 668,8

5 131,1

4 865,6

4 948,5

– förändring av kortfristig skuld till
abonnentkollektivet

7 651,0

6 314,7

14 565,9

– övriga intäkter

2 039,3

0,0

3 224,3

Interna intäkter

8 183,1

6 966,0

13 628,5

-111 487,3

-110 030,9

-110 993,8

-71 685,2

-72 261,7

-67 057,1

– personalkostnader

-24 242,2

-23 265,1

-23 584,9

– övriga verksamhetskostnader

varav
– brukningsavgifter
– anslutningsavgifter
– anslutningsavgifter periodiserade
över nyttjandeperiod

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens externa kostnader
varav

-47 443,0

-48 996,7

-43 472,3

Interna kostnader

-8 287,0

-4 627,0

-12 699,4

Avskrivningar

-31 515,1

-33 142,1

-31 237,3

Verksamhetens nettokostnader

9 159,8

10449,4

9 637,9

30,6
-10 677,9

0,0
-10 449,4

111,1
-9 749,0

-1 487,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1 487,5

0,0

0,0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter fi nansiella poster
Avsättning till investeringsfond
Årets resultat
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Balansräkning
Tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

1

1 220 448,6

1 019 750,3

Omsättningstillgångar		

17 507,5

7 554,5

1 237 956,1

1 027 304,8

0,0
-1 487,5

0,0
0,0

-1 487,5

0,0

Låneskuld (lånat av kommunen)		

1 035 008,7

824 893,2

Investeringsfond		

0,0

0,0

Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter		

204 089,1

194 042,4

Resultatfond abonnentkollektivet		

0,0

7 651,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

345,7

718,1

SUMMA SKULDER

1 239 443,5

1 027 304,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

1 237 956,1

1 027 304,8

2020

2019

864,8
0,0
-334,8
530,0

1 348,5
25,9
-509,6
864,8

1 016 173,2
232 213,4
161 748,4
-30 077,1
1 218 309,4

413 349,9
632 115,7
Uppg. saknas
-29 292,5
1 016 173,2

2 712,3
0,0
-1 103,2
1 609,2

4 203,1
0,0
-1 490,7
2 712,3

1 220 448,6

1 019 750,3

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL		
Eget kapital
Årets resultat		
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Noter
Tkr		
Not 1.  Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde 		
Årets anskaffningar		
Årets avskrivningar		
Utgående bokfört värde		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde 		
Årets anskaffningar		
- varav pågående nyanläggningar 		
Årets avskrivningar		
Utgående bokfört värde		
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 		
Årets anskaffningar		
Årets avskrivningar		
Utgående bokfört värde		
Summa anläggningstillgångar

Not 2. Redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar, se Kungälvs kommuns årsredovisning 2020.
Not 3. Verksamhetsmått, se under rubriken Verksamhetsöversikt i Kungälvs kommuns årsredovisning 2020.
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Årets resultat

VA-verksamheten ska över tid bära sina egna kostnader och verksamheten budgeterar därför normalt ett nollresultat. Mellan åren
kan det naturligt uppstå avvikelser i form av överuttag eller underskott av tillfällig karaktär. Överuttag redovisas som en kortfristig skuld till abonnentkollektivet, en så kallad resultatfond.
Denna ska utjämnas över tid och återföras till kollektivet. Uppstår istället ett underskott i verksamheten ska detta täckas med
resultatöverskott inom den närmast kommande treårs-perioden.
Årets resultat är ett underskott på 1487 tkr, att jämföra med
ett budgeterat resultat om 0 kr. Vid ingången av 2020 fanns det
7 651 tkr i resultatfonden och i årets budget var det planerat
för att använda 6 315 tkr av dessa medel för att uppnå en budget i balans. Dock uppkom ett underskott i verksamheten varför
hela resultatfonden har tagits i anspråk och är vid årets slut 0 kr.
Skälet till underskottet beror till stor del på att verksamheten
inte nådde upp till budget avseende brukningsavgifter. Inför
2020 lades en budget med utgångspunkt att debitera anslutna
föreningar på ett nytt sätt efter beslut om detta hösten 2019.
Detta beslut upphävdes efter en dialog med berörda föreningar
våren 2020. Därmed blev intäkterna från brukningsavgifter
cirka 5 000 tkr lägre än budgeterat och resultatfonden behövde
användas i sin helhet.
Övriga intäkter består av engångsintäkter i form av främst försäkringsersättning efter branden i Älvparkens pumpstation, avyttrad egendom och projektrelaterade bidrag.
Kostnadsmässigt ligger verksamheten i stort sett på sin budget. Personalkostnaderna är något högre vilket beror på att man
minskat sitt konsultberoende och istället kunnat anställa egen
kompetens för vissa uppgifter som tidigare tillhandahållits av
konsulter. Även kostnaderna för akutlagning av läckor är något
högre än budgeterat.
Kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat då flera tyngre investeringar skjutits fram bland annat beroende på att lantmäteriförrättningar inte kunnat genomföras som planerat under 2020
på grund av pandemin. Bland årets större investeringar märks
utbyggnation av VA-ledningar på sträckan Kode-Solberga-Aröd
samt överföringsledningar sträckan Björkås-Vävra.
Investeringar
Tkr
Inkomster
Utgifter
Netto
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Budget 2020

Bokslut 2020

0,0

15 978,6

18 324,4

-99 000,0

-78 233,0

-119 891,3

-99 000,0

-62 254,4

-101 566,9

Avgiftsfinansierad verksamhet

Bokslut 2019

Årets händelser

Under försommaren 2020 upptäcktes vid en rutinkontroll förekomst av bakterier i dricksvattnet vid Koöns vattenreservoar.
Kokningsrekommendation gick ut till alla våra brukare från
Ytterby och västerut. Källan till bakterierna isolerades och
kopplades bort varpå förekomsten snabbt reducerades och successivt kunde område efter område släppa på kokrekommendationerna. Inom en fyraveckors-period kunde det sista området
med kokrekommendationer släppas.
Analyser visade att bakterierna härstammade från för människan
ofarliga jordbakterier som konstaterades ha kommit in i systemet i samband med inkopplandet av det nybyggda ledningsnätet
i Nordtag. Rutinerna för inkoppling hade följts, men skärptes
ytterligare efter det inträffade för att minimera risken för en
upprepning.
Under året har verksamheten jobbat med att bygga om Marstrands avloppsreningsverk så att det ska klara krav på arbetsmiljö
och kapacitet fram till dess verket planeras att ersättas av ett ledningsnät som ska pumpa spillvattnet ned till Gryaab i Göteborg.
Underlag till Gryaab är levererat för att de ska kunna anmäla
kommande belastningar till sin tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen
i Västra Götaland. Kommunens planerade och kända inkopplingsönskemål fram till 2040 är också redovisat till Gryaab.
VA-verksamheten har förstärkt arbetet med debiteringar och
uppföljningar av framför allt föreningsanslutningar vilket lett till
ett förbättrat ekonomiskt resultat.
Framtid

Verksamheten har en tillväxt i antalet brukare, men nätet har
inte kunnat byggas ut lika snabbt som planerat. Planeringsfokus
är att nå till aktuella föreläggandeområden med strategiska ledningsdragningar. Det skapar förutsättningar för kommande anslutningar. Anslutningar längs sträckorna planeras in i kommande budgetprocesser, men sker för närvarande i projekt i Aröd
och Tjuvkil. Kostnadstäckningen för dessa och planerade utbyggnadsområden är i bästa fall omkring 50 procent. Det kommer
att innebära behov av taxeförändringar avseende anläggningsavgifternas nivå om dessa kostnader inte ska läggas på brukningsavgiften. Ökningen av brukare under året är bland annat tillkommande avtalskunder och genomförda exploateringar i Tjuvkil
2:67 och Nordtag.
VA-verksamheten står inför stora investeringar främst avseende
utbyggnad av nätet ut till kommunens kustnära bebyggelse.
Länsstyrelsen har beslutat om förelägganden i flera fall och skarpast formulerat i området Aröd där vite faller ut om kommunen
inte byggt ut VA i området per december 2025. All planering av
utbyggnation av VA-nätet har som utgångspunkt att undvika att
dessa viten effektueras.

För att kunna motsvara förväntningarna att i Ytterby, Kärna,
Kovikshamn, Tjuvkil och Marstrand öka antalet anslutningar
och exploateringar krävs investeringar i vatten- och avloppsnäten. Det gäller ledningar Vävra–Marstrand, utbyggnader i Kovikshamn-området inklusive en reservoar, tillkommande ledning under E6 vid Kvarnkullen, förstärkning av ledning från
Hollandsgatan till Ytterbyreservoaren samt ny vattenreservoar i
Lycke. Denna reservoar är avsedd att hantera dygnsvariationerna
i vattenkonsumtionen för Kärna, Tjuvkil och Marstrand.
Möjligheterna till exploateringar i Marstrand, Koön och Instön är stark kopplat till anslutning av avlopp via Tjuvkil – Vävra
– Ytterby – Kastellegården till Gryaab.
Även kapaciteten i nuvarande vattenledning till Marstrand har
nått sin maxkapacitet. Det innebär att ytterligare exploateringar
på Koön och Instön är omöjliga innan kompletterande vattenledning från fastlandet är i drift. I dagsläget bedöms vatten och
avlopp ut till Marstrand i sin helhet kunna vara genomfört tidigast 2030. Översiktlig kostnadsbedömning är cirka 250 000 tkr.
För att kunna ansluta flera brukare i Tjuvkilsområdet har en
förprojektering genomförts. Byggkostnaden är bedömd till cirka
175 000 tkr. Kostnadstäckningen maximalt 50 procent. Inom
området finns ett antal föreningsnät som försämrar den ekonomiska kalkylen och försvårar genomförande av byggnation.

Kovikshamn-området har idag stora problem med tillgången på
vatten av tillräcklig kvalitet. Området har analyserats och plan
för utbyggnad med dimensioneringar finns. Viktigt är att all utbyggnad sker enligt denna plan för att optimera dimensioner för
vattenomsättning och pumpstationsdrift. Detta har översiktligt
bedömts kosta cirka 400 000 tkr och ha en täckningsgrad under
50 procent.
Under början av 2021 förs en dialog med Länsstyrelsen angående föreläggande för vatten och spillvatten i Harestad, Nereby,
Ulvesund med flera. Enligt föreläggande ska detta vara löst senast sista december 2024. Detta har under senare år skjutits
längre bort av budgettekniska skäl. Målet med samrådet är att
få en ny tidsplan för genomförande av föreläggandet. Detta nya
föreläggande kommer med mycket stor sannolikhet att vara försett med vite.
Under 2020 har flera dialogmöten med anslutna VA-föreningar hållits. Diskussionerna har lett fram till ett uppdrag att
revidera taxekonstruktionen avseende VA-taxor till 2022. Förslag om ny taxa ska presenteras under våren 2021.

Bildtext
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Verksamhetsberättelse 2019
Vatten- och avlopp

VA-verksamheten (Tkr)
Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse

Summa intäkter

106 066

100 583

5 483

Personalkostnader

-23 585

-22 710

-875

Övriga kostnader

-97 047

-96 137

-910

Summa kostnader

-120 632

-118 847

-1 785

-14 566

-18 264

3 698

Nettokostnader

Kommentar till utfall
VA-verksamheten består av två enheter (VA-Teknik och VA-Drift). Verksamhetens budget för 2019 var att gå
med ett planerat underskott på 18 Mkr. Resultatet för året är ett samlat underskott på 14,6 Mkr som disponeras
ur VA-kollektivets resultatfond. Skälet till att verksamhetens utfall är närmare 3 Mkr bättre än budgeterat är att
driftskostnaderna för det nyanlagda vattenverket blev lägre än planerat. Detta tas hänsyn till när man planerar
och ser över taxeutvecklingen. Generellt är värt att notera att verksamheten behöver lägga mer pengar på
planerat förebyggande underhåll än på akuta åtgärder. Det är en strategisk inriktning som verksamheten på sikt
kommer att ha nytta av både ur ett kostnadsperspektiv, men framför allt ur ett leveranssäkerhetsperspektiv
gentemot abonnenterna.

RESULTATRÄKNING, tkr

2019

2018

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter
varav
- brukningsavgifter
- anslutningsavgifter
- anslutningsavgifter periodiserade över nyttjandeperiod
- förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet
- övriga intäkter
Interna intäkter

120 631,8
107 003,3

97 191,3
83 378,9

82 595,7
1 668,8
4 948,5
14 565,9
3 224,3
13 628,5

72 012,2
5 479,4
3 761,2
-805,4
2 931,5
13 812,4

Verksamhetens externa kostnader
Interna kostnader
Avskrivningar

-67 057,1
-12 699,4
-31 237,3

-65 314,1
-12 493,3
-15 313,8

Verksamhetens nettokostnader

9 637,9

4 070,1

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

111,1
-9 749,0

107,1
-4 177,1

Resultat efter finansiella poster

0,0

0,0

Avsättning till investeringsfond

0,0

0,0

Årets resultat

0,0

0,0

BALANSRÄKNING, tkr

2019

2018

1 019 750,3
7 554,5

418 901,5
0,0

1 027 304,8

418 901,5

Eget kapital
Årets resultat

0,0
0,0

0,0
0,0

Summa eget kapital

0,0

0,0

Långfristiga skulder
Låneskuld (lånat av kommunen)
Investeringsfond
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter

824 893,2
0,0
194 042,4

213 661,6
0,0
183 023,0

Kortfristiga skulder
Resultatfond abonnentkollektivet
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 651,0
718,1

22 216,9
0,0

Summa skulder

1 027 304,8

418 901,5

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

1 027 304,8

418 901,5

2019

2018

1 348,5
25,9
-509,6
864,8

1 065,9
441,7
-159,0
1 348,5

413 349,9
632 115,7
-29 292,5
1 016 173,2

311 671,4
115 163,9
-13 485,4
413 349,9

4 203,1
0,0
-1 490,7
2 712,3

5 880,3
0,0
-1 677,2
4 203,1

1 019 750,3

418 901,5

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Not
1

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 1 Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets avskrivningar
Utgående bokfört värde
Summa materiella anläggningstillgångar

Not 2 Redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar
Se Kungälvs kommuns årsredovisning 2019.

Volymtal

Utfall 2019

Plan 2019

Utfall 2018

Utfall 2017

13

15

12

12

0

0

0

0

855

630

1 366

1 062

1 251 000

1 000 000

Antal personer med någon form av vattentjänst

33 737

30 000

32 852

31 300

Antal anslutna personer till det allmänna
vattenledningsnätet. (VASS)

33 737

32 852

31 300

Antal anslutna personer till det allmänna
spillvattennätet (VASS)

32 891

32 012

30 600

Antal meter vattenledning (VASS)

248 000

242 000

241 000

Antal meter spillvattenledning

152 000

149 000

198 500

Antal meter spillvattenledning (VASS)

152 000

149 000

149 000

Antal meter dagvattenledning (VASS)

145 000

135 000

135 000

53 300

49 500

49 500

Omläggning och renovering av spillvattenledningar

1 950

4 260

2 100

Omläggning och renovering av dagvattenledningar

980

130

500

5 162 565

4 585 276

5 027 332

Antal läckor
Antal otjänliga vattenprover
Antal akuta utryckningar i VA-beredskap
Kostnad för utryckningar i VA-beredskap

Antal meter tryckavloppsledning (VASS)

Energiförbrukning i VA-anläggningar

De akuta åtgärderna och kostnaderna för dessa har minskat, men ligger fortfarande under målet. Plan finns för
att satsa mer på planerat underhåll och minska det akuta underhållet. Vi kan konstatera att ledningsnätet utökas
och antal anslutna personer ökar. Energiförbrukningen har ökat vilket till stor del kan kopplas till att Kungälvs
vattenverk togs i full drift under 2019.

Verksamhetsmått
1. Antal VA-abonnenter (antal vattenmätare tom år 2012)
2. Såld vattenmängd m3
3. Rörlig avgift kr/m3 för vatten och spillvatten
4. Fast avgift för småhus kr/år
5. Fast dagvattenavgift för småhus kr/år
6. Villa (typhus A) avgift kr/år

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

5 304
2 148 009
28,20
6 008
784
11 022

5 207
2 183 998
24,95
5 091
784
9 617

5 172
1 961 628
24,95
5 091
784
9 617

5 145
1 910 692
23,75
4 848
784
9 194

5 092
1 947 773
20,8
4 040
660
7 820

4 950
1 906 302
18,91
3 673
600
7 110

4 941
1 945 741
17,75
3 481
500
6 644

5 400
1 834 000
20,90
2 400
5 535

5 380
1 820 000
20,90
2 400
5 535

5 296
1 846 000
20,90
2 400
5 535

1. 2013-03 togs kundregistret över från Kungälv Energi från att ha räknat antal vattenmätare började antal abonenter att räknas.
2. Här redovisas hur stor mängd vatten som kommunen säljer till invånarna, men också till företag och andra kommuner.
3. Här redovisas priset på den rörliga avgiften för vatten och spillvatten inkl moms. 2013 ändrades taxans konstruktion vilket innebar att fast del höjdes, tidigare ingick även dagvatten.
5. Nytt mått från 2013, fast dagvattenavgift för småhus kr/år.
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Till styrelsen i stiftelsen Kungälvsbostäder Org. nr 853300-0579. Till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.
De kommunala revisorernas granskningsredogörelse är en redovisning och avrapportering till
stiftelsens styrelse avseende den under året genomförda granskningen. I
granskningsredogörelsen beskrivs granskningsinriktning och eventuella rekommendationer.
De kommunala revisorernas uppdrag är reglerat i 4 kap. stiftelselagen (1994:1220) och 10
kap. kommunallagen (2017:725).
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Stiftelser granskas av de valda revisorerna utifrån stiftelselagen och stiftelseförordnande.
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
De valda revisorerna i stiftelsen Kungälvsbostäder har beslutat att 2020 genomföra en
grundläggande granskning av stiftelsen.
1.2. Syfte
Syftet med den grundläggande granskningen är att översiktligt bedöma om styrelsen bedriver
sin verksamhet ändamålsenligt, om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
1.3. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och en intervju. De dokument vi har
tagit del av och de funktioner vi har intervjuat framgår av bilaga 1.
1.4. Ansvarig styrelse samt avgränsning
Granskningen omfattar styrelsen i Kungälvsbostäder. En grundläggande granskning är en
övergripande granskning och avser endast stiftelsens ändamålsenlighet, ekonomiska skötsel
och interna kontroll på ett översiktligt vis. De kommunala revisorerna granskar inte styrelsens
redovisning eller interna kontroll i redovisningsfrågor. För mer information om redovisningen
hänvisas till den valda yrkesrevisorns granskning.
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2. Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt?
I detta kapitel beskrivs hur stiftelsens verksamhet sköts utifrån det ändamål som stiftaren
uttryckt. Vidare beskrivs hur stiftelsen följer de riktlinjer och föreskrifter som gäller för
verksamheten samt om verksamheten skapar avsedd effekt för de medborgare som berörs av
verksamheten.
2.1. Stiftarens styrning
Kungälvsbostäder stiftades av Kungälvs kommun. Kungälvsbostäder styrs av
kommunfullmäktiges fastställda stadgar. Stadgarna anger det kommunala ändamål och de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Stadgarna reglerar även utseende
av styrelse och revisorer samt hur stiftelsen ska skötas och bildar därmed utgångspunkten för
denna granskning.
Enligt stiftelsens stadgar är Kungälvsbostäders ändamål att såsom allmännyttigt
bostadsföretag inom Kungälvs kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och
tomträtter för upplåtande av hyresbostäder.
2.2. Styrning
Kungälvsbostäder har utifrån ändamålet utarbetat en affärsplan för 2019-2022. I affärsplanen
återfinns vision, värdegrund, mål, strategier, riskbedömning och riskhantering samt lönsamhet
och finansiering. Kungälvsbostäder har utarbetat två så kallade primära mål; nöjda hyresgäster
och engagerade medarbetare. De primära målen bryts ner i strategier genom fyra
fokusområden med delmål kopplade till varje område. För att uppnå målen i affärsplanen tar
ledningsgruppen årligen fram en ettårig verksamhetsplan som beskriver Kungälvsbostäders
satsningar för året. Satsningarna utgörs av aktiviteter som antingen ligger utöver de löpande
arbetet och/eller ställer krav på extra resurser i form av pengar och personal. Satsningarna
utgår från de övergripande målen och de fyra fokusområdena som anges i affärsplanen. Utifrån
verksamhetsplanen tar varje team1 fram en handlingsplan.
2.3. Uppföljning
Styrelsen erhåller återkommande uppföljning avseende pågående projekt samt VDrapportering kopplad till aktuella händelser. Enligt styrelsens arbetsordning ska följande
ärenden och periodisk information finnas med vid varje ordinarie styrelsesammanträde:
Uthyrningssituation
 Aktuell ekonomisk och finansiell rapport
 Eventuell information från revisorerna
 VD-rapport om den löpnade förvaltningen


Kungälvsbostäder är organiserade i fyra team inom områdena förvaltning, projekt, ekonomi samt
kommunikation och marknad.
1
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Av protokoll framgår att styrelsen informerats om ovan information vid respektive ordinarie
styrelsesammanträde.
Av dialog framgår att måluppfyllelsen av målen i affärsplanen följs upp av styrelsen i
presentationsmaterial i samband med årsredovisningen. I årsredovisningen 2020 redovisas
måluppfyllelse avseende medarbetarengagemang per oktober. Engagemangsindex var 68 av
100 i oktober 2020. Det uppges även att ledningsgruppen följer upp att det strategiska arbetet
är i enlighet med den årliga verksamhetsplanen.
2.4. Vår bedömning
Enligt vår bedömning sköts stiftelsens verksamhet på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Vi
konstaterar att styrelsen antar övergripande mål som bryts ner i fokusområden, mätbara
delmål och satsningar.
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3. Sköts verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt?
I kapitlet beskrivs hur verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt.
3.1. Ekonomisk uppföljning
Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen vid ordinarie styrelsemöten ta del av ekonomisk
och finansiell rapport. Av VD-instruktionen framgår att VD ska tillse att det finns ett väl
fungerande redovisnings- och rapportsystem för styrelsen för att kunna bedöma den
ekonomiska ställningen och alla fortlöpande förändringar i denna. Därtill ska VD fortlöpande
informera styrelsen om Kungälvsbostäders förhållanden. Informationen ska löpande lämnas
vid styrelsens sammanträden och omfatta bland annat rapporter avseende Kungälvsbostäders
ekonomi. Dessa rapporter ska lämnas minst tertialvis.
Av protokoll framgår att styrelsen tagit del av ekonomisk uppföljning per tertial. Därtill har
styrelsen vid respektive ordinarie styrelsemöte tagit del av finansiella rapporter.
3.2. Årets resultat
Av årsredovisningen framgår att stiftelsen gör ett helårsresultat om 23 mnkr för 2020.
Av affärsplanen framgår styrelsens ekonomiska mål:
 Soliditet 32,9 procent, dock lägst uppgå till 20 procent.
 Belåningsgrad max 65 procent
 Likviditetsreserv minst 50 mnkr
 Direktavkastning 6,8 procent
 Avkastning på eget kapital bör uppgå till 4 procent
Av årsredovisningen framgår att stiftelsen uppfyller samtliga ekonomiska mål.
3.3. Vår bedömning
Enligt vår bedömning sköts verksamheten i stiftelsen på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt. Stiftelsen har beslutat om ekonomiska mål vilka är uppfyllda per helår.
Granskningen visar även att styrelsen och VD följer de ekonomiska instruktionerna avseende
ekonomisk och finansiell rapportering.
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4. Är den interna kontrollen tillräcklig?
I detta kapitel beskrivs stiftelsens arbete med intern kontroll. Intern kontroll omfattar stiftelsens
styrning, ledning, uppföljning och kontroll för att undvika allvarliga fel och skador samt
säkerställa en ändamålsenlig, effektiv och säker verksamhet.
4.1. Riskanalys och intern kontroll
Styrelsen antar årligen en internkontrollplan. Internkontrollplanen för 2020 behandlades av
styrelsen i december 2019 inom ramen för styrelsens affärsplan 2020. Av intervju framgår att
styrelsen är delaktig i arbetet med riskbedömning inför framtagandet av internkontrollplanen.
Riskerna kopplas till stiftelsens två primära mål. En nulägesanalys avseende
Kungälvsbostäders risker sker årligen av styrelsen och ledningsgruppen. I samband med
analysen uppdateras och graderas riskerna i riskanalysen och stiftelsens internkontrollplan.
Planen för 2020 innehåller omvärldsrisker, verksamhetsrisker samt ekonomiska. Uppföljning
av internkontrollplanen har inte genomförts vid granskningens genomförande. Vid intervju
framkommer att avrapportering av utfall gällande internkontrollplanen för 2020 planeras att
redovisas till styrelsen i samband med bokslutsrapporteringen.
Vid dialog framkom ett antal riskområden. Styrelse och VD ser en risk avseende
hyressättningsmodellen. Den årliga hyreshöjningen följer i nuläget inte kostnadsutvecklingen.
Därtill ser VD och styrelsen en risk med att inte nå målet på 200 renoverade lägenheter till
2022 på grund av långdragna hyresförhandlingsprocesser av stamrenoveringsprojekt. Det
finns även en risk att underhållsbehovet leder till ökade underhållskostnader då
fastighetsbeståndet till stor del består av äldre fastigheter med stort underhållsbehov.
Stiftelsen uppger att det pågår ett aktivt arbete för att hantera ovan riskområden.
4.2. Vår bedömning
Enligt vår bedömning har styrelsen säkerställt att den interna kontrollen inom stiftelsen i allt
väsentligt är tillräcklig. Granskningen visar att internkontrollarbetet fungerar väl. Det finns ett
strukturerat arbetssätt för riskanalys och intern kontroll. Styrelsen antar årligen en
internkontrollplan. Styrelsen är delaktig i arbetet med riskbedömningen inför framtagandet av
internkontrollplanen.
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5. Samlad bedömning
I detta kapitel framgår våra slutsatser utifrån granskningens syfte.
5.1. Slutsatser
Vår sammanfattande bedömning är att stiftelsens verksamhet sköts på ett i allt väsentligt
ändamålsenligt sätt och att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt samt att stiftelsens interna kontroll är tillräcklig.
Göteborg den 23 februari 2020

Elin Forså
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Christoffer Henriksson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Dokument- och intervjuförteckning
Vi har tagit del av följande dokument:
 Affärsplan 2019-2022


Arbetsordning



Verksamhetsplan 2020



Finanspolicy 2020



Tertialrapport per april och augusti 2020



Kungälvsbostäder översiktsrapport 200131



Kungälvsbostäder översiktsrapport 200229



Kungälvsbostäder översiktsrapport 200430



Kungälvsbostäder översiktsrapport 200831



Attest och utbetalningsinstruktion



Protokoll för Stiftelsen Kungälvsbostäder 2020



Stadgar för Stiftelsen Kungälvsbostäder



VD-instruktion



Årsredovisning 2019



Årsredovisning 2020 (utkast)

Vi har intervjuat följande funktioner:
 Verkställande direktör
 Styrelsens ordförande
 Styrelsens vice ordförande
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Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun granskat huruvida
kommunens VA-särredovisning följer den redovisningspraxis som utvecklas angående vad
som ska anses vara god redovisningssed.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens VA-redovisning per 2020-1231 är upprättad i enlighet med god redovisningssed och gällande lagstiftning.
De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att VA-redovisningens intäkter
och kostnader huvudsakligen består av direkta intäkter och kostnader, dvs transaktioner som
är kodade mot VA-verksamheten. VA-verksamhetens andel av indirekta kommuncentrala
kostnader baseras på ett fastställt räntepåslag om 0,3 %.
Vi kan konstatera att kommunen följt Kommunallagens självkostnadsprincip för VAverksamheten som innebär att överskott ska regleras mot abonnentkollektivet genom
motsvarande underskott inom en treårsperiod.
Vår sammanfattande bedömning utifrån den ställda revisionsfrågan är att kommunen i allt
väsentligt har upprättat en VA-särredovisning i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster
och att redovisningen följer praxis såsom VA-särredovisningen upprättas av andra kommuner
och kommunala bolag. Däremot bedömer vi att kommunen behöver se över principerna för
beräkning av kapitalkostnader och fördelning av kommuncentrala kostnader samt på ett tydligt
sätt upplysa om dessa principer i VA-redovisningen.
Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer:
►

Vi rekommenderar att VA-verksamhetens räntekostnader baseras på den fiktiva
låneskulden mot kommunen alternativt att även pågående nyanläggningar ligger till
grund för ränteberäkningen.

►

Vi rekommenderar att kommunen analyserar vad som är VA-verksamhetens skäliga
andel av kommuncentrala kostnader och att beräkningen baseras på en relevant
grund. Kommunen rekommenderas att årligen följa upp och bedöma rimligheten i
kostnadsfördelningen.

►

Vi rekommenderar en mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna för VAverksamheten och fördelning av kostnader i VA-verksamhetens verksamhetsberättelse
för en tydligare efterlevnad av kraven på tilläggsupplysningar enligt 50 § Lagen om
allmänna vattentjänster.

►

Vi rekommenderar att kommunen upplyser i verksamhetsberättelsen för VAverksamheten 2020 att bedömningen av överföringsledningarnas ekonomiska livslängd
har ändrats till 80 år vilket kommer innebära lägre kostnader för avskrivningar
kommande räkenskapsår.

1. Inledning
1.1. Bakgrund
Enligt 50 § Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska den allmänna VA-anläggningens
verksamhet ha en egen bokföring med särskilt redovisade resultat- och balansräkningar, som
kan särskiljas från annan verksamhet som huvudmannen driver. Redovisningen ska ske enligt
god redovisningssed och när den är fastställd ska den finnas tillgänglig för abonnenterna och
andra berörda.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att undersöka om kommunens VA-särredovisning följer den
redovisningspraxis som utvecklas angående vad som ska anses vara god redovisningssed.
Syftet formuleras i revisionsfrågan:
Är kommunens VA-redovisning per 2020-12-31 upprättad i enlighet med god redovisningssed
och gällande lagstiftning?
1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
►

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, främst 50 §.

►

Kommunallagens 2 kap 6 §

►

Kungälvs kommuns verksamhetsberättelse 2019 Vatten- och avlopp

►

Kungälvs kommuns årsredovisning 2020 – Avsnitt om VA-redovisning på sidan 53-57

►

Kungälvs kommuns redovisningsprinciper i enlighet med kommunens årsredovisning
2019

►

Kungälvs kommuns redovisningsprinciper i enlighet med kommunens årsredovisning
2020

►

RKR R2 Intäkter

►

RKR:s idéskrift: Redovisning av affärsverksamhet – mot bakgrund av
självkostnadsprincipen

►

Kungälvs kommuns anvisning för redovisning av investeringar

1.4. Metod
Vi har utfört en översiktlig granskning enligt revisionsstandarden ISRE 2410. För att uppnå en
förståelse av kommunens principer för upprättandet av VA-redovisningen har intervjuer
genomförts med personer inom ekonomiavdelningen. Vi har även utfört dokumentstudier för
att bekräfta vår förståelse genom att VA-särredovisning per 2019-12-31 och 2020-12-31 har
granskats mot underlag.

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen syftar endast till att bedöma om VA-särredovisningen är upprättad i enlighet
med gällande lagstiftning och i enlighet med angivna kriterier under avsnitt 1.3.

2. Tillämpade redovisningsprinciper

Kommunen har till och med räkenskapsåret 2019 upprättat en separat verksamhetsberättelse
för VA-verksamheten som funnits tillgänglig för abonnenterna. Med start räkenskapsåret 2020
har kommunen lyft in särredovisningen på sidan 53-57 i kommunens årsredovisning.
Baserat på vår genomgång av VA-redovisningen för räkenskapsåren 2019 och 2020 har vi
noterat att kommunen tillämpar följande principer för att beräkna väsentliga balans- och
resultatposter.
2.1. Väsentliga balansposter
2.1.1 Materiella anläggningstillgångar
Alla investeringar i materiella anläggningstillgångar inom kommunen registreras mot en
ansvarskod. Underlaget för materiella anläggningstillgångar i VA-redovisningen utgörs av
kommunens anläggningsregister där endast tillgångar kodade mot VA-verksamheten
inkluderats.
Vid granskningen av VA-redovisningen 2019 har noterats att pågående investeringar
redovisas av kommunen centralt och allokeras till VA-verksamheten först vid slutförd
installation och aktivering. Denna princip har förändrats under 2020 och kommunen redovisar
i VA-redovisningen 2020-12-31 pågående nyanläggningar om 162 mnkr vilket ingår i posten
”Anläggningstillgångar”.
VA-verksamheten följer de principer som tillämpas av kommunen för komponentredovisning
och fastställande av ekonomisk livslängd/nyttjandeperiod. Enligt kommunens årsredovisning
uppgår den ekonomiska livslängden för VA-anläggningar till mellan 33–80 år (till och med 2019
tillämpades 33-60 år). För överföringsledningar har kommunen tidigare tillämpat en
avskrivningstid om 50 år. Kommunen har i slutet av 2020 ändrat sin bedömning och
redovisning av överföringsledningarnas ekonomiska livslängd till 80 år. I enlighet med RKR
R12 kommer ändringen enbart påverka redovisningen framåtriktat varmed effekten på
redovisningen 2020 är liten. Under 2021 och framåt beräknas planenliga årliga avskrivningar
minska med ca 5 mnkr. Eftersom ekonomisk livslängd även ligger till grund för upplösning av
förutbetalda anslutningsavgifter (se även 2.1.4) blir den årliga nettoeffekten på resultatet ca
3,5 mnkr till följd av den ändrade bedömningen.
Frågan om nyttjandeperioder inom va har diskuterats nationellt och vi noterar att det finns
studier som påvisar att en nyttjandeperiod på 80 år inte är orimlig beaktat den faktiska
livslängden. Kommunen har i samband med granskningen dock inte presenterat någon
dokumentation som grund för ställningstagandet att förlängda nyttjandeperioden till 80 år.
Vi noterar att räntekostnader belastar investeringar först efter färdigställande. VAverksamheten har därmed inga räntekostnader hänförligt till pågående projekt.
2.1.2 Eget kapital
VA-verksamheten har inget eget kapital. Posten förändras årligen med verksamhetens
redovisade resultat. Eftersom alla överskott skuldförs som överuttag i en resultatfond eller som

fond för framtida investeringar är det endast vid underskott efter ianspråktagande av tidigare
års skuldförda överuttag som det egna kapitalet förändras. Kommunen har redovisat överskott
2016-2018 vilka reglerats genom underskott 2019 och 2020. I och med att underskottet 2020
inneburit ett ackumulerat underskott uppgår eget kapital per 2020-12-31 till -1,5 mnkr.
Underskottet kan regleras genom överskott inom tre år.
2.1.3 Låneskuld (lånat av kommunen)
VA-verksamheten har inga egna bankkonton eller likvida medel. Skuld eller fordran på
kommunen är beräknad skuld/fordran som bokas upp utifrån den mellanskillnad som uppstår
mellan tillgångar och skulder när övriga poster har bokats upp. VA-verksamhetens
ränteintäkter och räntekostnader baseras på aktiverade tillgångar, förutbetalda
anslutningsavgifter samt ingående resultatfond. Räntekostnaderna påverkas inte direkt av
storleken på låneskulden.
2.1.4 Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter
När en ny kund ansluts till VA-verksamhetens överföringsledning debiteras kunden en
anslutningsavgift som en engångsbetalning. VA-verksamheten intäktsför 10 % av anslutningen
direkt som en ersättning för att genomföra anslutningen. Resterande 90 % periodiseras linjärt
och matchar avskrivningstiden på överföringsledningen i anläggningsregistret. Tidigare har
kommunen tillämpat 50 års avskrivning men under 2020 har denna bedömning ändrats till 80
år (se 2.1.1). I samband med att ekonomisk livslängd för överföringsledningarna ändrats har
även upplösningen av förutbetalda anslutningsavgifter ändrats till 80 år vilket innebär 1,5 mnkr
lägre redovisade intäkter per år från och med 2021. Anslutningsavgifterna registreras i
anläggningsregistret som en negativ post vilket innebär att anläggningsregistret utgör underlag
för skuldposten.
2.1.5 Resultatfond abonnentkollektivet
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster 30 § får avgifterna till VA-kollektivet ”inte
överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och
driva VA-anläggningen”. Enligt rättspraxis ska ett eventuellt överuttag återbetalas till VAkollektivet genom underuttag inom tre år. Skulden till VA-kollektivet har uppstått genom
överuttag 2016-2018. Det överuttag som gjordes 2016 kompenserades av ett underuttag 2019
varmed skulden till VA-kollektivet minskade till 7 651 tkr. Resterande skuld som var hänförlig
till överuttag 2017 och 2018 reglerades genom underuttag 2020. I och med att underskottet
var större än skulden till VA-kollektivet finns ingen resultatfond redovisad per 2020-12-31.
Skulden har därmed blivit reglerad i enlighet med gällande rättspraxis. Underskottet redovisas
som negativt eget kapital i VA-redovisningen och kan regleras genom överuttag inom tre år.
Om inte underskottet regleras inom tre år anses det bli reglerat av skattekollektivet.
2.2. Väsentliga resultatposter
2.2.1 Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter – fakturerade brukningsavgifter kodas mot VA-verksamheten och redovisas
automatiskt inom VA-verksamhetens ansvarskod.

Anslutningsavgifter –anslutningsavgifter registreras i anläggningsregistret kodade mot VAverksamhetens ansvarskod. Intäkten redovisas genom upplösning av den periodiserade
anslutningsavgiften på motsvarande sätt som avskrivning av anskaffningsvärden på materiella
anläggningstillgångar.
Förändring av kortfristig skuld (resultatfond) till abonnentkollektivet – förändring av posten
redovisas i samband med bokslutet för att nå ett nollresultat. Vid överskott i VA-verksamheten
redovisas en reducerad intäkt som ökar skulden till abonnenterna och vid underskott redovisas
en intäkt genom att tidigare skuldförda överskott ianspråktas. I och med att underskottet 2020
överstiger den ingående resultatfonden så redovisas ett negativt resultat 2020.
2.2.2. Personalkostnader
För VA-verksamhetens chef har lönekostnaden fördelats utifrån en förutbestämd
arbetsfördelning utifrån olika ansvarsområden. En tredjedel av verksamhetschef tekniks lön
påförs VA-verksamhetens resultaträkning. Personalkostnader för personal som är anställd
inom VA-verksamheten kostnadsförs direkt mot VA-verksamheten. Övriga personalkostnader
som belastar VA-verksamheten baseras på tidredovisning. Främst avser det anställda inom
entreprenad-verksamheten som utför arbeten inom VA-verksamheten. De anställda lämnar in
tidrapport för all arbetad tid. Kommunen har beräknat timkostnader för alla anställda baserat
på de riktlinjer som anges av SKR.
VA-verksamheten belastas endast med direkta lönekostnader baserat på den tid som
registreras på VA-verksamheten samt personalkostnader för anställda inom VAverksamheten. Inga indirekta personalkostnader hänförligt till kommuncentralt anställd
personal såsom ekonomi, HR, sektorchef eller kommundirektör påförs VA-verksamheten. För
att VA-verksamheten ska påföras centrala kostnader belastas verksamheten med ett
räntepåslag om 0,3 % utöver den internränta som baseras kommunens externa låneränta.
2.2.3. Fakturerade kostnader
VA-verksamheten köper in varor och tjänster såväl internt inom kommunen som från externa
leverantörer. Exempel på kommun-interna kostnader är lokalhyra, renhållning och IT-tjänster.
Exempel på kostnader från externa leverantörer är avloppsrening, slamsugning, spolning av
ledningar, energikostnader och konsultationer.
Såväl interna som externa kostnader avser direkta kostnader vilka redovisas direkt mot VAverksamheten med faktura som grund.
2.2.4 Avskrivningar
Avskrivningarna beräknas och bokförs på VA-verksamheten baserat på uppgifter i
anläggningsregistret.
2.2.5 Finansiella poster
Baserat på ett beslut av Kommunstyrelsen daterat 2005-08-22 beräknas internränta för
affärsdrivande verksamheter baserat på kommunens ränteutfall föregående år med ett påslag
om 0,3 procent för kapitaltjänstkostnader. På samma sätt och med samma räntebas redovisas
intäktsränta med ett avdrag om 0,5 procent för de medel som finns i resultatfonden.

Under 2019 och 2020 innebär det att VA-verksamheten påförs en räntekostnad som baseras
på det genomsnittliga restvärdet på aktiverade anläggningstillgångar multiplicerat med 1,3
procent. Vi noterar att VA-verksamhetens räntekostnad under 2019 reducerats med 1,75
procent av den genomsnittliga kvarstående skulden för förutbetalda anslutningsavgifter
(resultatfonden) vilket överstiger den beslutade räntesatsen med 0,45 procent. Rättelse har
skett så att korrekt ränta redovisats hänförligt till skulden för förutbetalda anslutningsavgifter
under 2020.
Därutöver har VA-verksamheten erhållit en ränteintäkt motsvarande 0,5 procent av ingående
skuld till abonnentkollektivet under 2019 och 0,4 % av ingående skuld 2020. Räntepåslaget
om 0,3 % är tänkt att täcka VA-verksamhetens andel av kommuncentrala kostnader eftersom
endast direkta kostnader redovisas under verksamhetens interna och externa kostnader.
Påslaget påverkar VA-verksamhetens resultat med 2,3 mnkr 2019 och 2,5 mnkr 2020.
2.3. Vår bedömning
Vår bedömning är att kommunen i allt väsentligt har upprättat en VA-särredovisning i enlighet
med lagen om allmänna vattentjänster och att redovisningen följer praxis såsom VAsärredovisningen upprättas av andra kommuner och kommunala bolag.
Vi noterar följande förbättringsområden och rekommendationer:
 I och med att pågående investeringar till och med 2019 allokerats till VAverksamheten först vid aktivering så har balansomslutningen gett en missvisande
bild av VA-verksamhetens finansiella ställning under uppförandeskedet. Med start
2020 allokeras även pågående nyanläggningar till VA-verksamhetens balansräkning.
Vi konstaterar att VA-verksamheten inte påförs någon räntekostnad under
uppförandeskedet av investeringar. Vi rekommenderar att kommunen påför VAverksamheten räntekostnader antingen baserat på låneskuldens storlek eller att även
pågående investeringar utgör underlag för ränteberäkning.
 VA-verksamheten belastas enbart av till verksamheten direkt hänförliga kostnader.

Därutöver påförs VA-verksamheten ett räntepåslag om 0,3 % vilket är tänkt att täcka
kommuncentrala kostnader. Enligt vår bedömning finns ingen direkt koppling mellan
ränta på lånade medel och kostnad för nyttjade tjänster från centrala funktioner inom
kommunen. Vi rekommenderar att kommunen analyserar vad som är VAverksamhetens skäliga andel av kommuncentrala kostnader och att beräkningen
baseras på en relevant grund. Kommunen rekommenderas att årligen följa upp och
bedöma rimligheten i kostnadsfördelningen.

 Vi har noterat att VA-verksamheten erhållit en för stor ränteintäkt (redovisas som

reducerad räntekostnad) under 2019 hänförligt till förutbetald intäkt för
anslutningsavgifter. Systemet för anläggningsregistret har setts över varmed korrekt
ränta redovisats 2020.

 I VA-verksamhetens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019 hänvisas till

kommunens årsredovisning för information om tillämpade redovisningsprinciper. För
räkenskapsåret 2020 ingår VA-särredovisningen i kommunens årsredovisning
varmed kommunens redovisningsprinciper gäller även VA-särredovisningen. Vi
rekommenderar en mer utförlig beskrivning av redovisningsprinciperna för VAverksamheten och fördelning av kostnader i verksamhetsberättelsen. Detta för en
tydligare efterlevnad av kraven på tilläggsupplysningar enligt 50 § Lagen om
allmänna vattentjänster.

 Av granskad VA-särredovisning samt årsredovisning för 2020 framgår ej att

kommunen har ändrat bedömningen och redovisningen av ekonomisk livslängd för
överföringsledningar och att motsvarande anpassning gjorts för upplösningen av
förutbetalda anslutningsavgifter. Vi rekommenderar att kommunen upplyser om
denna ändring i verksamhetsberättelsen för VA-verksamheten 2020.

3. Samlad bedömning
3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Är kommunens VA-redovisning per
2020-12-31 upprättad i enlighet med
god redovisningssed och gällande
lagstiftning?

Ja. Vår bedömning är att VA-särredovisningen i
allt väsentligt är upprättad enligt god
redovisningssed och gällande lagstiftning.
Däremot behöver kommunen se över principerna
för beräkning av kapitalkostnader och fördelning
av kommuncentrala kostnader samt på ett tydligt
sätt upplysa om dessa principer i VAredovisningen.

3.2. Slutsatser
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens VA-särredovisning har upprättats i
enlighet med god redovisningssed och gällande lagstiftning. Granskningen har utförts genom
intervjuer och dokumentstudier i enlighet med revisionsstandarden ISRE 2410. Vår
sammanfattande bedömning utifrån granskningen syfte och grunderna för ansvarsprövning är
att kommunen i allt väsentligt har upprättat en VA-särredovisning i enlighet med god
redovisningssed och gällande lagstiftning men att principerna för kostnadsfördelning behöver
ses över och att tilläggsupplysningar behöver utvecklas.
Utifrån granskningen har vi lämnat våra rekommendationer under avsnitt 2.3.
Göteborg den 6 april 2021

Björn Hulthén
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
Bilaga 1. Kommunens VA-redovisning 2020 – sidan 53-57 i kommunens årsredovisning 2020.
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2019 vatten och avlopp
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§ 99/2021

Rambudget (Dnr KS2021/0539)
Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2022–2025 med finansiell utblick mot
2029.
Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. I
rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande karaktär, utgår
från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans mot god ekonomisk
hushållning.
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de finansiella
målen är uppfyllda, samtidigt som när minst 90% av de verksamhetsinriktade målen är
uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under ramperioden.
Skatter och generella statsbidrag
Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos, februari 2021, från
Sveriges Kommuner och Regioner (SKL).
Befolkningsprognos
Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad hösten
2020 justerad med ny byggprognos.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rambudget
Bilaga Reservation rambudget 2022-2025 - SD
Bilaga protokollsutdrag ekonomiberedningen §15
Bilaga God ekonomisk hushållning och RUR k
Bilaga Beredningsskrivelse rambudget 2022 – 2025
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Bifall till majoritetens förslag till rambudget från ekonomiberedningen.
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Liberalernas förslag till rambudget.
Erik Andreasson (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag till rambudget.
Morgan Carlsson (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till rambudget.
Martin Högstedt (UP): Bifall till liberalernas rambudget.
Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 09:18-09:24.

Propositionsordning
KOMMUNSTYRELSEN
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Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden meddelar att Miguel Odhners (S) yrkande är huvudförslag och ställer övriga
yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att Elisabeth
Mattssons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs inte.
Ordföranden ställer Miguel Odhners (S) yrkande mot Elisabeth Mattssons (L) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen att anta
Miguel Odhners (S) yrkande.
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Linda Åshamre (S)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Summa: 9

3
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål
enligt dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess
bolag 2022–2025 fastställs för perioden 2022 – 2025
2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2022
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fastställs till 21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per
skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats.
3. Kommunstyrelsens driftram för 2022 fastställs till 2 912
Mkr, enligt resultatbudget.
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2022 med
utblick mot 2025. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för
styrningen i Kungälvs kommun, samt budget per sektor.
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med
kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för
den politiska organisationen inom ramen 17 Mkr. Förslaget ska
redovisas för beslut i kommunfullmäktige.
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 fastställs till 620 Mkr,
varav 330 Mkr för skattefinansierade och 290 Mkr för
avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2022
fastställs till 19mkr.
7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till
Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige.
Budgeten ska omfatta åren 2022 – 2025 med utblick mot 2029.
Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler.
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten
och redovisa måluppfyllelsen.
9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (KS2021/1893)) upphör att gälla.
10. Upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv antas.

__________
Anteckning till protokollet lämnas av Erik Andreasson (V) – Se bilaga
Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar
en anteckning till protokollet – Se bilaga
Samtliga närvarande ledamöter av Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet och lämnar
en anteckning till protokollet – Se bilaga
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN
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Anteckning från KD
Rambudget 2022–2025 (Dnr KS202170539)
Ingen vet hur länge pandemin kommer att kräva samhällsomvälvande
restriktioner. Sannolikt innebär nästkommande lågkonjunktur än sämre
ekonomiska förutsättningar än de beräkningar som majoritetens
budgetram vilar på. Tyvärr sammanfaller detta med att Kungälv redan
har en mycket hög belåning, relativt sett.
Vår bedömning är därför att det sannolikt kommer att krävas än mer
hushållning av resurser, där inbromsning i ambitionerna av framtida
befolkningstillväxt kan vara en viktig del.
Med respekt för förvaltningens (överbelastade) arbetstid under
pandemin har KD inte författat en alternativ rambudget, utan väljer att
endast presentera ett mer återhållsamt budgetdirektiv.
Gun-Marie Daun (KD)
Fredrik Daun (KD)

Vänsterpartiet Kungälv

Anteckning till ärende rambudget 2022
KS
20210407
Vänsterpartiet har lagt en egen rambudget 2022 som vi anser ger bäst förutsättningar för
kommunens medarbetare att ge våra medborgare bästa möjliga service.
Vid sammanträdet hade vi helst sett att våran rambudget ställdes mot majoritetens
rambudget men det blev Liberalernas rambudget som blev huvud mot förslaget till
majoritetens. Vi röstade därför på Liberalernas för den var den enligt oss den bästa av dessa
två. Detta förfarande gäller även på ärendet budgetdirektiv.

Erik Andreasson Vänsterpartiet Kungälv.
20210407

Kungälv, 2021-03-24

Reservationsanteckning till protokollet, KS2021/0539, Rambudget 2022-2025
Vi befinner oss i ett läge där hela världen fortfarande påverkas kraftigt av pandemin. Vi kan inte med
säkerhet säga hur mycket detta kommer att påverka ekonomin på längre sikt, men vi vet att
kommunens invånare redan nu står inför stora sociala och ekonomiska prövningar och att kommunens
näringsliv redan har drabbats av stora inkomstbortfall. Sverigedemokraterna att det finns
överhängande risker som måste adresseras tydligare.
Kungälv är bland de sämsta i klassen när det gäller skuldsättning och kommunkoncernen ser fortsatt
behov av tunga investeringar som nu dessutom verkar bli mer framtunga än tidigare planer. Redan i
förra årets rambudgetarbete varnade Sverigedemokraterna för detta och när man tittar på de
uppdaterade investeringsplanerna så verkar dessa farhågor besannas, t o m i högre utsträckning än
vad vi då kunde ana. Då kommunens skuldsättning redan är hög bör konsolidering ligga högt på
agendan. Investeringar bör prioriteras tydligare och en plan för amortering av skulderna bör upprättas.
Till detta ska läggas att majoriteten inte längre förväntar sig att uppnå de överskottsmål de själva har
satt, de närmaste åren. Dessa överskottsmål var högt ställda just för att klara av den planerade
investeringstakten. När den exceptionellt höga investeringstakten nu skruvas upp ytterligare jämfört
med den redan ambitiösa investeringsplanen som lades fram förra året, samtidigt som
överskottsmålen inte nås, måste åtgärder vidtas.
Kungälv har under lång tid haft stora svårigheter att klara de finansiella målen utan tillskott av
engångseffekter av t ex pensionseffekter, realisationsvinster och exploateringsintäkter. Då dessa
engångsintäkter ingår i beräkningen av måluppfyllnaden finns en risk att incitament skapas för att sälja
skattebetalarnas gemensamma tillgångar till förmån för kortsiktig måluppfyllnad.
För att få kontroll på skuldsättningen så säljs kommuninvånarnas tillgångar för att sedan hyras tillbaka
på långa kontrakt utan att ordentliga kalkyler för de olika alternativen presenterats. Dessutom är dessa
hyreskontrakt långsiktiga åtaganden som är att likställa med låneskulder, trots att de inte redovisas på
pappret. Sverigedemokraterna tycker att det är fel att runda investeringsbudgeten och skuldsättningen
på detta sätt genom att låta dessa investeringar och skulder gå under radarn.
Sverigedemokraterna reserverar sig härmed mot beslutet att godkänna majoritetens förslag till
rambudget 2022-2025
____________________________________
Greger Plannthin, Ledamot i Ekonomiberedningen
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Beredningsskrivelse

2021-03-17

Rambudget 2022–2025 (Dnr KS2021/0539)
Sammanfattning
Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2022–2025 med finansiell utblick mot
2029.
Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. I
rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande karaktär, utgår
från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans mot god ekonomisk
hushållning.
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de finansiella
målen är uppfyllda, samtidigt som när minst 90% av de verksamhetsinriktade målen är
uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under ramperioden.
Skatter och generella statsbidrag
Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos, februari 2021,
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKL).
Befolkningsprognos
Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad hösten
2020 justerad med ny byggprognos.
Bilaga
Ekonomiberedningens beslutade förslag
 Rambudget för Kungälvs kommun 2022–2025 med utblick mot 2029
 God ekonomisk hushållning och RUR
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål enligt
dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess bolag 2022–2025
fastställs för perioden 2022 – 2025
2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2021 fastställs till
21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per skattekrona, det vill säga
oförändrad skattesats.
3. Kommunstyrelsens driftram för 2022 fastställs till 2 912 Mkr,
enligt resultatbudget.
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2022 med utblick
mot 2025. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för styrningen i
Kungälvs kommun, samt budget per sektor.
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med kommunfullmäktiges
presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska organisationen
inom ramen 17 Mkr. Förslaget ska redovisas för beslut i
kommunfullmäktige.
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 fastställs till 620 Mkr, varav
330 Mkr för skattefinansierade och 290 Mkr för avgiftsfinansierade
investeringar. Ramen för medfinansieringen 2022 fastställs till 19mkr.
7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investeringsoch driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta
åren 2022 – 2025 med utblick mot 2029. Budgeten ska innehålla
driftkostnadskalkyler.
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten och
redovisa måluppfyllelsen.
9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (KS2021/1893)) upphör att gälla.
10. Upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv antas.

Jonas Andersson (S)
Beredningsordförande
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Inledning
Rambudgetenär kommunfullmäktigesbudgetdokumentmed strategiskaoch finansiellamål för
Kungälvskommun. Här lämnar fullmäktigesitt budgetuppdragtill kommunstyrelsenoch fastställer
den övergripandepolitiskainriktningenför de kommandefyra åren.
Kungälv skallpräglasav förtroende, hushållningoch trygghet. Kungälvspolitiskamajoritet bestående
av Centerpartiet,Moderaternaoch Socialdemokraternaprioriterar den kommunala
kärnverksamhetenoch vår gemensammavälfärd. Det finanspolitiskaramverkettryggaren god
hushållningmed våra gemensammamedel. Varjegenerationtar ansvarför de resurserden
förbrukar. Detta är grundenför vår ekonomiskapolitik.
Våraåtta strategiska mål berör områdensom lärande,trygghet,arbete, miljö och fört roende och
läggergrundenför majoritets politik på en lång rad områden.Till detta kommer agenda2030som
skallgenomsyraallt vi gör.
Den här rambudgeten,precissom den förra, tas fram i skugganav en globalpandemisom påverkar
ossalla. Inte minst har kommunensverksamheteroch personaldrabbatshårt. Under mångagånger
svåraförhållandenhar vi levereratvälfärd, utbildning och omsorgtill våra invånare.Pandeminoch de
påfrestningarden medfört har visat att vi har en i grundenstark organisation.Kommunenspersonal
har gjort enaståendearbetsinsatser. Nu anar vi ett ljus i tunneln. Enlång vägåterstår ut ur pandemin,
men ekonomisktanar vi ett ljus.
Ensund ekonomiär grundenför en god välfärd och en god välfärd är grundenför en sund ekonomi.
De förutsätter och förstärker varandra.Vi har de senasteåren arbetat mot en ekonomii balans.Ett
stort antal åtgärderhar sjösatts. Besluthar fattats som inte alltid har varit enkla.Nu ser vi att det gett
resultat. Tackvare god budgetföljsamhetoch god kostnadskontrollhar vi nu någraår i följd kunnat
minskakravenpå effektiviseringari våra verksamheter.Resultatentalar sitt tydliga språk.Vi är i
balans.Det läggeren god grund att stå på framåt.
Nu är vi inne i en period av hög osäkerhet.Osäkerhetenkommer nog att kvarstånågraår.
Prognosernaär osäkraoch skatteintäkternakan kommaatt variera.Under sammaperiod sjösätts
stora investeringari kommunenskärnverksamhetervilket ger driftkostnadseffekter. Tackvare att vi
är i ekonomiskbalansmed god kostnadskontrolloch godaöverskott kan vi hantera förändrade
intäkter inom resultatet och ge verksamheternastabilaekonomiskaförutsättningar.Planenhåller.
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Nuläge
Kungälv,Sverigeoch världen påverkasfortfarande kraftigt av den globalaCovid-pandemin.
Osäkerhetenkring den ekonomiskautvecklingenär stor. Samtidigtsätter pandeminhård presspå de
kommunalaverksamheterna.Trots detta visar2020på god måluppfyllelse och ett starkt finansiellt
resultat.
Samhällsekonomin
har under 2020 utvecklatspå ett sätt som närmastkan beskrivassom spretigt.
Efter restriktionernai vårasföll ekonominkraftigt för att under sommarenoch tidig höst återhämta
sig något och under höstenoch vintern fortsätta en svagutveckling.Olikabranscherhar drabbats
väldigt olika. Prognosernatyder på en vissåterhämtningunder 2021. De kommandeåren förväntas
en fortsatt försiktig återhämtningsom naturligtvisberor mycket på hur pandeminutvecklas
framöver. Osäkerheteni prognosernaär stor.
För Kungälvskommunsdel har resultatutvecklingende senasteåren varit god och överskottsmålen
har uppnåtts.Detta ger godamöjligheter att möta kommandeekonomiskaosäkerhetoch fortsatt
högainvesteringsbehov.

Ävenlåneskuldenhar utvecklatspositivt under 2019och 2020 och vi har kunnat minskalåneskulden
från en toppnotering2018.Stabilaöverskott har lett till att vi kunnat finansieravåra investeringari
kommunenskärnverksamheter.
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God budgetföljsamhet,god kostnadskontrolloch genomfördaeffektiviseringarhar lett till att vi nu
fullt ut är i balansmed vår kostnadsutveckling
. Tackvare den godakostnadskontrollenhar vi under
någraår i följd successivtkunnat minskakravet på effektiviseringaroch ändåbibehållagoda
överskott.Kommunensfortsatta befolkningstillväxtser framöver ut att kunnahanterasav en
organisationsom växeri takt med befolkningenutan att den ekonomiskabalansenäventyras.

Tackvare de godaresultatenoch den godakostnadskontrollenkan vi nu under någraosäkraår
framöver hanteraförändringari skatteintäkter och statsbidraginom resultatet och ge
verksamheternastabilaplaneringsförutsättningar.Kungälvskommunhar infört en
resultatutjämningsreservsom är ytterligare ett verktygför att möta en osäkerekonomiskutveckling.
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Finanspolitisktramverk
Finanspolitisktramverkär en vägledandepolitisk överenskommelsemellan Centerpartiet,
Moderaternaoch Socialdemokraterna
om den ekonomiskapolitiken för mandatperioden2019–2022.
Inledning
Kommunenväxermed flera invånareoch därmedfler brukare.Det innebäratt
investeringsvolymerna
är höga.Enhög befolkningsökningstaktkan medföra positivaeffekter, men de
ekonomiskapåfrestningarnaoch de finansiellariskernaökar.
Kommunenhar otillräckligaöverskott för att finansieranödvändigainvesteringarsom följer
befolkningsökningenoch samtidigttryggavår kärnverksamhet.Skuldsättningenär hög och
kommunenmåstedärför kunnafinansierasinainvesteringarmed en högre andelav eget kapital därför skallsjälvfinansieringsgraden
öka. Det är nödvändigtatt säkerställahögadriftsöverskott,
arbeta med tillväxtensintäkter och samtidigtvidta nödvändigastrukturella åtgärderöver tid för att
tillsammansklara framtidensutmaningar.
Överskottsmål
För att begränsakommunensskuldsättningbehöverkommunenett årligt överskott som uppgårtill
4% av skatter och generellastatsbidrag.Det möjliggören högre finansieringmed egnapengarunder
perioden.
Ekonomi- och resultatstyrning
Uppföljningoch utvärdering av våraverksamhetergörsi förhållandetill de bästakommunernai
landet inom respektiveverksamhetsområde
. Kommunstyrelsenskasom huvudmanför
verksamheternaläggastor del av sitt arbete på utvärderingoch beslutaom nya riktlinjer när så
erfordrasför att förbättra effektiviteten och kommunensekonomi.Kommunstyrelsen
/u tskotten ska
en gångom året genomföraen verksamhetsdialogmellanpolitiken och organisationensolika nivåer
för att uppnåså stor samsynsom möjligt och öka förståelseni de olika delarnainom organisationen.
Säkerställandetav den generellavälfärdenär högstaprioritet. Ingenreform genomförsutan att den
är fullt ut finansierad.Kommunstyrelsengenomföringentingutan att finansieringenär säkerställd.
Strategierför att minska skuldsättningen
Gradenav extern finansieringskaöka för att minskaframtida skuldbörda.Vid nya investeringarinom
kommunensverksamheterskadet eftersträvassamarbetemed externaintressenter.När externa
intressenterfinns skallalternativenkommunalinvesteringoch extern investeringutvärderasur ett
driftkostnadsperspektivoch det ekonomisktmest fördelaktigaalternativet skallväljas.
Soliditet
Soliditetenangerkommunenslångsiktigabetalningsförmåga.Engod soliditet och positiv
soliditetsutveckling är centralt i en kommun,där långsiktighetoch ekonomiskstabilitet kännetecknar
och är en förutsättning för verksamheten.För att bibehållaen god betalningsförmågaoch inte
ersätta pensionsskuldmed låneskuldbehöversoliditeten samtidigtöka.
Kommunens ekonomiskaställning
Varje år skakommunstyrelsenlåta en extern aktör utvärderakommunensekonomioch vi ska
eftersträvahögstamöjliga kreditbetygAAA.
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Kommunenstillväxt
Kommunenstillväxt bedömsutifrån faktiskaekonomiskaframstegsom är mätbara,t ex antal
årsanställdaper 1 000 invånareoch nettokostnadper invånare.
Kommunstyrelsensuppsikt över verksamheter
Uppsiktenöver verksamheternainkluderandeekonomi,förutsättningar, effektiviseringaroch
verksamheternasresultat utövasgenomkommunstyrelsen
/ utskott.
Avyttringar av kommunal egendom
Intäkter från fastighetsförsäljningskallendastanvändasför att minskakommunensskulder
alternativt för att finansieraviktiga investeringarinom välfärden.
Budgetberedning
Kommunstyrelsenarbetar hela mandatperiodengenomen årlig budgetberedningför att uppnå så
stor samsynsom möjligt. Alla partier med ordinarie ledamöteri styrelseningår i budgetberedningen.
I budgetberedningen finns representationfrån fullmäktigesekonomiberedning.
I kommunensbudget beslutarkommunfullmäktigeom ett antal utgiftsområdenför att tydliggöraett
politiskt ansvarför tilldelade resurser.Till varje utgiftsområdeföljer ett antal mål och riktli njer på en
övergripandenivå. Budgetberedningenföregåsav extern genomgångav kommunensekonomiska
ställning.
Aktivt koncernsamarbete
Tillväxtutmaningenställer krav på ett mer aktivt koncernsamarbete.Arbetet skaförstärkasför att
säkravälfärden,pensionsförpliktelseroch högadriftsöverskott.Tillit, transparens,rollförtydligande
inom koncernenmåsteöka i syfte att nå ett optimalt (ekonomisktoch verksamhetsmässigt)
resultat
utifrån Kommunfullmäktigesmål.
Kommunstyrelsenskalöpandefölja upp centrala nyckeltal,upparbetadeinvesteringar,upplåningför
hela kommunkoncerneni syfte att säkerställatillgångenpå investeringsmedel.Arbetet skallskei
dialogmed bolagoch ekonomiberedning.
God ekonomiskhushållning
Kommunenskadrivasenligt god ekonomisk hushållning,formellt att kommunallagensbalanskravär
uppfyllt, övrigafinansiellamål är uppfylldasamt att de strategiskamålenvisargod måluppfyllelse.
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Finansielltramverkför socialainvesteringar
Kungälvskommuntillämpar socialainvesteringaroch en socialinvesteringsfondför tidiga
förebyggandeoch hälsofrämjandeinsatser.
Socialainvesteringarskallvara ett komplementtill den ordinarie verksamheten och syfta till
utvecklingav verksamheten.Investeringarnaskallge möjlighet till metodutvecklingoch utvecklingav
nya arbetssätt.Verkningsfullaoch effektiva nya arbetssättskallefter utvärderingimplementerasi
den ordinarie verksamheten.
M edel för socialainvesteringaravsättsi en separatredovisning, symbolisktkalladsocial
investeringsfond. Medlen avsättstill fonden av föregåendeårs resultat genomett beslut i
kommunfullmäktige.Maximalt 10 % av skillnadenmellan kommunallagensbalanskravoch resultatet
får avsättastill socialainvesteringar.
Socialainvesteringsmedelför specifikaprojekt hanterassom tilläggsanslagefter separatäskandeför
respektiveprojekt. Tilläggsanslag
för socialainvesteringarbeslutasi kommunfullmäktige.Projekten
skallföljas upp och utvärderas.
Tilläggsanslag
för socialainvesteringarskallbetraktassom ett ianspråktagandeav fonderademedel
och inte räknasmed i utvärderingenav kommunensfinansiellaöverskottsmålom 4 % av skatter och
statsbidrag.

Personaloch arbetsmiljö
I Kungälvskommunarbetar nästan4 000 personer. Dessamänniskor levererarvälfärd till
kommunensmedborgaredygnets alla timmar, årets alla dagar.Somanställdi Kungälvskommunskall
du ha en god och trygg arbetsmiljöoch godaförutsättningaratt utföra ditt arbete.
Sjukfrånvaromedför personligt lidandeför den anställde,minskadvälfärd för våra medborgare och
en dålig hushållningmed våra gemensammaskattemedel.Frisk och välmåendepersonalär en
förutsättning för att kommunenskallkunnalevereraen god välfärd för våra medborgare.Arbetet för
en god arbetsmiljöär av central betydelseoch skallfortsätta.
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Finansiellamål
Kommunmål
4 % överskott av skatteintäkteroch generellastatsbidrag
Överskottetberäknassom kommunensintäkter minusdesskostnader.Kommunallagenställer krav
på att kommunensintäkter skallöverstigadesskostnader, alltsåatt kommunenvisarett överskott.
Kommunenbehövergenereraett stabilt driftöverskott för att finansieraviktiga investeringari
kärnverksamhetenoch kunnautvecklaverksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävsocksåför att ta
höjd för och kunnahanterakommanderäntehöjningar.
Kommunenskall uppnåett överskottpå 4 % av skatteintäkteroch generellastatsbidrag.Driftramar
och överskott för varje enskilt år angesi den budgeteraderesultaträkningenoch beslutasför varje
budgetår.
Soliditetenskaöka med minst 1,0 procentenhet per år
Soliditet är det finansiellanyckeltalsom angerhur stor andel av tillgångarnasom är finansierademed
eget kapital. De tillgångarsom inte är finansierademed eget kapital finansierasmed lån.
Vi går nu in i en period då pensionsskuldenkommer att minskalångsamtmed anledningav att vi
amorterar på ansvarsförbindelsen.
För att bibehållaen god betalningsförmågaoch inte ersätta
pensionsskuldmed låneskuldbehöver soliditeten samtidigtöka. Genombättre finanseroch goda
överskott kan vår egenfinansieringöka och därmedökar soliditeten.
Investeringarnassjälvfinansieringsgrad
skallvara 60 % eller högre
Investeringarnassjälvfinansieringsgrad
är den andelav investeringarnasom finansierasav
kassaflödetfrån den egnaverksamheten.Resterandeinvesteringarmåstelånefinansieras.
Upplåningentillsammansmed tillgängligaöverskott sätter begränsningarför möjligheternaatt
investera.
Kungälvskommunhar idag en hög låneskuldoch under ramperiodenförväntasinvesteringstakten
vara fortsatt hög. Engod självfinansiering av investeringarnaär nödvändigför att begränsa
kommunensupplåning.

Koncernmål
Kommunkoncernens
soliditet skallöka
Soliditet är det finansiellanyckeltalsom angerhur stor andel av kommunkoncernenstillgångarsom
är finansierademed eget kapital. De tillgångarsom inte är finansierademed eget kapital finansieras
med lån.
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Strategiskamål
Såvälfinansiellasom strategiskamål vilar på kommunfullmäktigesVision2040.Visionär den
gemensammautgångspunktenför hur Kungälvskommunskautvecklasför att vara en attraktiv
kommunatt bo och verkai.
Våra strategiskamål utgår från en långsiktigt hållbar utveckling,såväl ekonomisk,socialt som
ekologiskt.

1. Att ge godaförutsättningarför livslångtlärande
Kommunenär som huvudmanansvarigför den kommunalautbildningen.Det politiskaansvaret
innebäratt skapaså godaförutsättningarsom möjligt för det livslångalärandet. Det handlarbl.a. om
elevhälsa,bra och välutbildadelärare och skolledare,IT, läromedeloch lokaler m m. Det handlar
ocksåom ledningoch styrningav en omfattandeorganisation,att rätt beslut fattas på rätt nivå.

2. Entrygg omsorgmed valmöjligheter genomhela livet
Vi ser hur behovenav vård och funktionshinderomsorgenökar, därmedökar omsorgsinsatseri
kommunen.Kungälvskakunnastå för en trygg omsorg,medborgarnaskallkunnalita på välfärden
och de mest utsatta skaha den bästaomsorgen.Den personligaintegriteten skavärnasoch
möjligheter att välja och påverkabehöverutvecklas.

3. Att ge möjlighetertill en aktiv fritid för alla åldrar
Engod och jämlik hälsa,socialtrygghet och integration ställer krav på att det finns godamöjligheter
till fritidsaktiviteter i kommunen.Ett fungerandeföreningslivär en del i demokratiarbetet,
kommunensattraktivitet och möjlighet för att fler medborgare skakunnadelta och känna
gemenskapgenomfritidsaktiviteter.

4. Att alla medborgareskaha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Kulturenskavara en dynamisk,utmanandeoch obundenkraft med yttrandefriheten som grund.
Kommunenskafr ämja allasmöjlighet till kulturupplevelser,bildningoch till att utvecklasina
skapandeförmågor.Samverkanmed civilsamhället,föreningaroch företag skallbidra till en god fritid
och ett rikare kulturliv.

5. Att medborgareoch näringslivskakännaökat förtroende för kommunen
Kommunenskakontinuerligt utvecklasinainterna processerså att medborgarna,organisationeroch
företag kännerett ökat förtroende för kommunenoch dessverksamheter.Det är ett stort arbete
som måsteinvolverahela politiken och alla kommunensanställda.
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6. Enökad samordningmellaninfrastruktur och byggnationi hela kommunen
Kommunenmåsteförbättra sitt strategiskatillväxtarbetegenomökad samordningmellan
infrastruktur och planeradnybyggnation.Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad,samordninginom
kommunenoch dessbolagoch samordningmellan kommunenoch externainvesterare.

7. Att underlätta för invånareoch företag som vill reduceraklimatutsläppen
Miljö - och klimatarbetet måsteinvolverafler för att nå godaresultat. Kommunensroll skavara att
möjliggöraoch underlätta för företag och invånareatt göra en positiv skillnad.

8. Att nå Sverigeslägstaarbetslöshetmed utbildning,arbete, sysselsättningför de som står längst
från arbetsmarknaden
Kungälvsstarkanäri ngsliv och breda arbetsmarknadger godaförutsättningarför arbete åt alla. Alla
medborgarebehövsoch alla kan bidra, ävende som av olika skälstår längstfrån arbetsmarknaden.
För detta behöverkommunenfortsatt utvecklaSamhällskontraktetmellan näringsliv,bostadsaktörer,
föreningslivoch samtligaoffentliga aktörer.
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Tillväxtoch investeringsplanering
Kungälvliggeri en expansivregion och är en självklardel av regionensutvecklingoch tillväxt. Vi vill
växapå ett balanseratoch ekonomiskuthålligt sätt. Vår befolkningstillväxtskallgynnabåde dem som
bor här idag och alla dem som väljer att flytta hit.
Att växamedför bådemöjligheteroch utmaningar.Enstörre befolkningger ett bättre underlagför
handel,upplevelser,kultur och näringsliv.Vi blir ocksåfler som delar på välfärdenskostnader.Men
tillväxten kräverocksåstora investeringar.Vi vet ocksåatt intäkterna som inflyttningen för med sig
till kommunenkommer flera år efter investeringarna.
Kungälvbehöverväxapå ett sätt där tillväxtensintäkter och kostnaderbalanseraroch där tillgängliga
resurserutnyttjas på bästasätt. Exploateringsintäkteroch extern finansieringär viktiga komponenter
i en hållbar tillväxt. Exploateringsintäkterskallanvändasför att finansierainvesteringaroch minska
behovet av upplåning.
Investeringaroch tillväxt skallsesi ett långsiktigtperspektiv.Godaplaneringsförutsättningaroch en
sund utvecklingöver tid är överordnatinvesteringsvolymeroch tillväxttal ett enskilt år.
För att långsiktigtuppnå en sundoch ekonomisktuthållig tillväxt bör en årlig tillväxttakt mellan 1,5
och 2 % eftersträvas.
Vid planeringav kommunensinvesteringsverksamhet
skalldriftkostnadskonsekvenserna
av
investeringarnavara styrandei enlighet med det finansiellaramverket.Hänsynskalltas till alla
komponenterav driftkostnadernadär verksamheternasbehovoch möjlighet att driva en god och
effektiv verksamhetsärskiltskallbeaktas.
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Verksamhetensramar

13

Kommentareroch antaganden
Kommunstyrelsens
ram motsvararrubriken Verksamhetensnettokostnaderi resultaträkningenoch
fastställstill 2 912 mkr för 2022.
Avskrivningarnaär beräknadeenligt föreslageninvesteringsnivåunder perioden2022-2025 med
utblick.
De finansiellanettokostnader byggerpå en ränteuppgångunder perioden från en räntenivåpå 1%till
drygt 2%2028
Beräkningarnaavseendeskatteintäkteroch statsbidragbyggerdels på den av SKRpresenterade
prognoseni februari- Cirkulär2021:12, samt kommunensegenbefolkningsprognospresenterad
hösten 2020 med uppdateradbyggprognos.
Skatteprognosenvisaratt om befolkningsprognosen
faller ut enligt plan så kommer kommunen
kompenserasför eftersläpningseffekterför befolkningsförändringar.För att kompensationenska
kommakommunen tillgodo skatvå kriterier vara uppfyllda.Den genomsnittligabefolkningsutvecklingende 5 senasteåren skaöverskrida1,2%samtidigtsom att det senasteårets
befolkningsutvecklingocksåskavara större än 1,2%.Befolkningsprognosen
innehållerstora
befolkningsökningarde kommandeåren för att planaut i utblicken.
Prognosenför kompensationenser ut enligt nedan:
2022= 15,4 mkr
2023= 20 mkr
2024= 30 mkr
2025= 30 mkr
2026= 35 mkr
2027= 23 mkr
2028= 5 mkr
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Investeringsramenför skattefinansieradverksamhet2018 - 2021 prognostiserastill 758 mkr, vilket är
lägre än föregåenderambudget.För perioden2022 - 2025 föreslåsramen till 1 190 mkr. Det innebär
att behovenav utbyggnadinom kärnverksamheten,utöver egenfinansiering,delvisbehöver
tillgodosesgenominhyrningeller köp av plats.

Investeringsramenför avgiftsfinansieradverksamhetför perioden2018 till 2021 beräknastill 643
mkr. För perioden2022 -2025 föreslåsen ram på 735 mkr. Investeringsnivånär medräknadi de
framtida taxorna.
Låneskuldenökar under inledningav periodenför att från 2026 minskai långsamtakt.

Nyckeltal
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1. God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, både
på kort och långt sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje
generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och själva
konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande
kostnader och intäkter. Verksamheternas nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än
skatteintäkter och statsbidrag.
Kommunen bör uppvisa årliga positiva resultat på en nivå som gör att dess ekonomi inte
urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.
En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och
verksamheter är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på
god ekonomisk hushållning.

Två perspektiv
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett
verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ska också ses utifrån två dimensioner, att
hushålla i nutiden samt att hushålla över tiden.
Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna
för den service den konsumerar. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna
finansiella ställningen och utvecklingen i form av finansiella mål.
Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt, för att kunna skapa förutsättningar för god ekonomisk
hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser,
prestationer, resultat och effekter.
De finansiella målen samt de verksamhetsmålen ska anges i den av kommunfullmäktige
framtagna rambudgeten och fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om rambudget.
Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter och årsredovisningar syftar till att identifiera hur
väl en kommun har levt upp till en god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna och ramarna för den kommunala
verksamheten utifrån respektive kommunens ekonomiska situation på kort och lång sikt. De
finansiella målen ska också ange en ambition för kommunens finansiella utveckling och ställning.
Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i
kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten över tid. Ett stabilt driftöverskott krävs
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också för att kunna hantera eventuella kommande räntehöjningar. Finansiella mål ska inkludera
kommunkoncernen.

Verksamhetsmål
Kommunallagen innehåller också krav på att resurserna i verksamheterna används till rätt saker
och att de nyttjas på ett effektivt sätt. De verksamhetsmässiga målen mäts genom indikatorer
Verksamhetsmålen ska utvärderas och följas upp i delårsrapport och årsredovisning. För att
uppföljning av målen ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt är det viktigt att målen är
tydligt formulerade samt mätbara.
Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje
generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer
med kostnader eller åtaganden.

Definition av God Ekonomisk Hushållning I Kungälvs kommun
God ekonomisk hushållning råder när:


kommunallagens balanskrav är uppfyllt



de finansiella målen är uppfyllda



minst 90 % av de verksamhetsinriktade målen är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda
under ramperioden.

Kungälvs kommuns styrmodell, antagen av KF 2014-03-13 beskriver modellen för styrning
och uppföljning.

2. Resultatutjämningsreserv
Från och med 2013 finns det för kommuner en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera
delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets
balanskravsresultat är negativt. Hur man avser att reservera och disponera medel till/från RUR
ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställer.
Syftet med RUR är alltså att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under
vissa omständigheter, användas när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR ska därigenom vara
ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget.
Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av
verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.
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Reservering till RUR
Reservering till RUR får göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta antingen av den
del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravjusteringar som överstiger 1
procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för
pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället uppgå till 2 procent av
summan av de ovan nämnda posterna.
Resultatutjämningsfonden för Kungälvs kommun maximeras till 100 mkr.

Disponering av RUR
Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den
genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när disponering från
RUR får göras. Om prognosen understiger genomsnittet får reserven användas. Detta gäller både
vid budgetarbetet och bokslutsarbetet.
Maximalt 40 procent av RUR får tas i anspråk det första året i en lågkonjunktur. Under det andra
påföljande året av lågkonjunkturen får maximalt 50 procent av de återstående medlen tas i
anspråk och under det tredje året får hela den resterande medlen tas i anspråk.
För en budget är de formella kraven inte specificerade på samma detaljnivå som för en
årsredovisning. I samband med behandling av delårsbokslut och bokslutsprognoser kan
kommunen behöva fatta beslut om en omprövning av reservering respektive disponering. Om
det krävs åtgärder i verksamheterna kan dessa eventuellt vägas mot att disponera RUR - under
förutsättning att skatteutvecklingen och det prognostiserade resultatet tillåter

Beslut om reserv
Beslut om kommande års reservering fattas i samband med budgetbeslutet. I samband med
årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. För en budget är de formella kraven inte
specificerade på samma detaljnivå som för en årsredovisning. I samband med behandling av
delårsbokslut och bokslutsprognoser kan kommunen behöva fatta beslut om en omprövning av
reservering respektive disponering. Om det krävs åtgärder i verksamheterna kan dessa eventuellt
vägas mot att disponera RUR- under förutsättning att skatteutvecklingen och det prognostiserade
resultatet tillåter

Användandet av RUR
För att klara kravet på balans mellan intäkter och kostnader i budget och redovisning är det
tillräckligt att RUR används med ett belopp som motsvarar vad som krävs för att få ett
balanskravsresultat där det är balans mellan intäkter och kostnader.
Medlen från RUR ska täcka negativa resultat, det vill säga inte mer än vad som krävs för att
balanskravsresultatet ska komma upp till noll. Detta gäller såväl i budgeten som i
årsredovisningen.
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Två kriterier ska alltså vara uppfyllda:
1. förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga
den genomsnittliga och,
2. balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för
att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker).

Rutiner för revidering av finansiella mål
Kommunens finansiella mål revideras i samband med rambudgetprocessen.

Extern redovisning av RUR
RUR redovisas som en delpost under kommunens eget kapital i balansräkningen. Eftersom
reserven enbart är en delpost redovisas inte förändringar av reserven över resultaträkningen,
vilket innebär att reserveringen inte påverkar kommunens balanskravsresultat, utan endast är en
del av balanskravsutredningen och RUR kan endast användas för att nå balans enligt
balanskravet.

3. Uppföljning
Uppföljning av principerna i detta styrdokument sker senast i samband med mandatperiodens
början enligt kommunens riktlinjer för styrdokument.

4. Relation till andra styrdokument
Styrdokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR) har en koppling till dokumenten i kommunens rambudget.
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§ 15/2021

Rambudget (Dnr KS2021/0539)
Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2022–2025 med
finansiell utblick mot 2029.
Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål.
I rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande
karaktär, utgår från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans
mot god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de
finansiella målen är uppfyllda, samtidigt som när minst 90% av de
verksamhetsinriktade målen är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under
ramperioden.
Skatter och generella statsbidrag
Skatter och generella statsbidrag beräknas med senast kända prognos,
februari 2021, från Sveriges Kommuner och Regioner (SKL).
Befolkningsprognos
Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad
hösten 2020 justerad med ny byggprognos.
Bilaga
Ekonomiberedningens beslutade förslag
 Rambudget för Kungälvs kommun 2022–2025 med utblick mot 2029
 God ekonomisk hushållning och RUR
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse rambudget 2022–2025
God ekonomisk hushållning och RUR
Rambudget 2022–2025 Majoriteten

Justeras sign
EKONOMIBEREDNINGEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-24
6 (6)

Förslag till kommunfullmäktige
1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål
enligt dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess
bolag 2022–2025 fastställs för perioden 2022 – 2025
2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2021
fastställs till 21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per
skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats.
3. Kommunstyrelsens driftram för 2022 fastställs till 2 912
Mkr, enligt resultatbudget.
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2022 med
utblick mot 2025. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för
styrningen i Kungälvs kommun, samt budget per sektor.
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med
kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för
den politiska organisationen inom ramen 17 Mkr. Förslaget ska
redovisas för beslut i kommunfullmäktige.
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 fastställs till 620 Mkr,
varav 330 Mkr för skattefinansierade och 290 Mkr för
avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2022
fastställs till 19mkr.
7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till
Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige.
Budgeten ska omfatta åren 2022 – 2025 med utblick mot 2029.
Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler.
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten
och redovisa måluppfyllelsen.
9. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (KS2021/1893)) upphör att gälla.
10. Upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv antas.

__________
V reserverar sig mot förslag till rambudget.
UP reserverar sig mot förslag till rambudget.
KD reserverar sig mot förslag till rambudget.
SD reserverar sig mot om förslag till rambudget och lämnar anteckning till protokollet – se
bilaga.

Justeras sign
EKONOMIBEREDNINGEN

Vänsterpartiets

Rambudget för Kungälvs kommun
2022-2025

Ett Kungälv för alla

Innehållsförteckning
Inledning
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Inledning
En ekonomisk långtidsbudget fastställer strategiska och finansiella mål. Men den skall också
vara ett styrmedel och inte bara ett sätt att fördela befintliga resurser. Detta ställer krav på
politiska visioner, en klar politisk viljeinriktning, annars blir en budget endast en uppvisning i
matematisk briljans.
Vänsterpartiets rambudgetförslag är ingen drastisk avvikelse från övriga budgetförslag; ingen
revolution bland sifferkolumnerna, utan en försiktigt hållen bedömning men som ändå, genom
ett mindre överskottsmål, ger ökade medel till verksamheterna. Kommunmedlemmarnas behov
får därmed en större tyngd gentemot överskott och spariver. En annan, alltid rådande inriktning
inom Vänsterpartiet, är att alla invånare i vår kommun skall känna sig hemma varifrån de än
kommer. Just denna hemkänsla är en omistlig del i välfärden.
Detta skrivet i mars 2021. Pandemin går in på sitt andra år. I Sverige har vi haft turen att klara
oss ifrån en total stängning av samhället, vilket skedde i nästan alla andra länder. Efter
restriktioner under våren 2020 föll ekonomierna i hela världen, men återhämtade sig något
under senare delen av året. Den svenska arbetslösheten ökade till cirka 9 procent,
skatteintäkterna sjönk men balanserades av ökade statsbidrag. Omständigheterna uppställer
fler problem än vanligt vid budgetarbetet, en situation vi kommer att få leva med en längre tid.
Alltid osäkra prognoser blir i detta läge mer än vanligt osäkra, samtidigt som vi står inför stora
investeringar under de närmaste två åren i vår kärnverksamhet.
Vi ser våren 2021 hur en tredje våg av pandemin rullar in över Sverige. Hur omfattande den blir,
samt dess konsekvenser, går inte att förutspå. Detta får vi gemensamt försöka hantera på bästa
möjliga sätt. Vi vill i detta sammanhang rikta ett stort tack till alla i förvaltningen som, trots
påfrestningarna, gjort ett fantastiskt gott arbete.

Vägledande principer för Vänsterpartiets rambudget
Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov
En god ekonomi är en ekonomi i balans. Detta menas att budgeten hålls inom beslutade ramar.
Det är viktigt att kommunen kan leverera de grundläggande behoven till kungälvsborna. Detta
måste vara prioriterat framför allt annat. Det betyder att besparingar och “effektiviseringar” inte
får ske på ett sätt som innebär att de grundläggande behoven riskerar att inte tillgodoses.
Vänsterpartiet vill prioritera välfärdssektorerna i kommunens verksamhet för att lägga grunden
för en framtida situation där vi ser att det finns risk att behöva öka skattesatsen. Om
kungälvsborna har en kommunal välfärd som tillgodoser behoven med hög kvalité kommer de
vara beredda att betala för att upprätthålla den.
Ett Kungälv för alla
Vi ser att Kungälv i linje med övriga Sverige allt mer börjar bli ett uppdelat Kungälv med vidgade
klyftor mellan olika grupper. För Vänsterpartiet är det en central prioritering att stoppa och vända
denna utveckling. Med ökande klyftor och ett ökat utanförskap hos delar av samhället bäddar vi
för en framtid med stora sociala problem och konflikter. Kungälvs kommun måste göra allt för att
hindra detta och särskilt prioritera de områden och grupper som präglas av ett utanförskap. Det
innebär både att kommunen står som en garant för alla barn och unga att få sina
utbildningsbehov tillgodosedda samt lika möjlighet för alla att ha en aktiv fritid. Den sociala
bakgrunden eller föräldrarnas ekonomiska förutsättningar ska inte vara avgörande för våra
ungas möjlighet att utvecklas för att nå sin fulla potential.
Klimatsmart kommun
Vi måste göra vad vi kan för att hindra den negativa klimatpåverkan. Alla beslut ska fattas med
en klimatneutral ambition och vi måste förändra de verksamheter som bidrar på ett negativt sätt
till klimatet.

Ekonomiska utmaningar och omvärldsanalys
En stor utmaning för sverige och kungälv är den demografiska fördelningen där vi blir fler äldre
och fler yngre och de i arbetsför ålder är i förhållandevis mindre. Detta sätter press på vår
kommunala välfärdsverksamheter och vi behöver använda våra resurser effektivt så att vi inte
kvaliteten påverkas negativt. Pensionsskulden är också en utmaning för den kommunala
ekonomin då en del av skulden ligger på en försäkringslösning och den stora delen på ca 1
miljard ligger idag på kommunens balansräkning vilket påverkar kommunens soliditet negativt.
Sverige och kungälvs ekonomin under 2020 har varit som en berg och dal bana. När
restriktioner efter pandemins inträde störtdök ekonomin och olika branscher har påverkat väldigt
olika hårt. Efter sommaren och hösten kunde man se en liten uppgång av ekonomin. Prognosen
för 2021 visar en fortsatt positiv utveckling men detta beror helt på hur pandemins utveckling
och hur snabbt vi kan vaccinera våran befolkning. Vi har en relativt hög arbetslöshet men vi
ligger lägre än om man jämför med rikssnittet men detta påverkar kommunens skatteintäkter
negativt och kommer förmodligen även i allra högsta grad gälla även 2022 och framåt.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommuner behöver god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs genom sådana juridiska personer som avser 10 kap. 2-6 § i Kommunallagen.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och
kommunens resultatutjämningsreserv (RUR) som avses i 14 §.
I kommunallagen anges även att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och
riktlinjer som är av betydelse för ekonomisk god hushållning. Den grundläggande principen är
att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation
ska bära sina kostnader för den service som den konsumerar och inte belasta kommande
generationer med kostnader och åtaganden.
God ekonomisk hushållning ska ses över ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på
verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budget perspektivet.
Den demografiska utmaningen tyder på att hanteringen av pensionsskulden skall ingå i
bedömningen av god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige har definierat när god ekonomisk hushållning år uppnått.
“God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse
samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda”
För goda ekonomiska förutsättningar behövs en tydlig politisk styrning, en effektiv förvaltning, en
kompetent personal och goda skatteintäkter. Vi kommer att ha ett överskottsmål på 2,3% under
2022 och 2% under 2023 därefter 3% 2024 och framåt.

Kungälvs kommuns antagna styrmodell antagen av kf den 2014-03-13 beskriver modellen för
styrning och uppföljning.

Strategiska mål
De strategiska målen är kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillsammans med de
finansiella målen styr mot god ekonomisk hushållning.
Våra strategiska mål är:
❏ Goda möjligheter till lärande hela livet.
❏ Tillgång till Kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen.
❏ Tidigare insatser för social hållbarhet
❏ Ökad integration och minskat utanförskap
❏ Minskad klimat- och miljöpåverkan med målet att skapa ett klimatmässigt hållbart
samhälle.
❏ Boende för alla, inte bara för de rika
❏ Bättre arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling för personalen.

Sektor Bildning och lärande
Strategiska mål:
❏ Goda möjligheter till lärande hela livet.
❏ Tillgång till Kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen.
Vårt samhälle är beroende att av en fungerande barnomsorg även när kommunen växer.
Barnomsorgen ska finnas tillgänglig nära hemmet och både dag och nattetid om man skulle
behöva det.Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig feministisk- och
jämställdhetsfråga. När allt fler arbetar på obekväm arbetstid ökar behovet av barnomsorg på
kvällar, nätter och helger. Barnomsorgen ska innebära en trygghetsskapande och pedagogisk
utveckling för alla barn. Samhällets styrka grundar sig i att människor ses som den viktigaste
resursen och att vi alla känner ett gemensamt ansvar för varandra. De kommunala skolorna ska
förmå våra elever att växa som individer såväl som medborgare. Skolan är vårt verktyg att för
fortsatt tillväxt och det främsta verktyget för en lyckad integration.
Skolan har en kompensatorisk uppdrag där man ska ta hänsyn till alla elevers olika bakgrund
och grundförutsättningar, där skolan ska uppväga skillnader i förutsättningar som på sikt leder
till ökade samhällsklyftor. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att se till att alla elever, oavsett
klass, skall klara skolan med godkända betyg. Alla barn som har rätt att vistas i en trygg,
utvecklande och säker pedagogisk miljö.

Förskolan och skolan lämpar sig inte för affärstänkande. Skattepengar ska gå till barnen och till
pedagogerna – inte till företagsvinster. Därför vill vi inte att vinstdrivande skolor och förskolor
etablerar sig i Kungälvs kommun.
Skolan är även en arbetsplats för en stor del av kommunens personal och arbetsmiljön ska där
hålla hög standard. Vi vill förstärka elevhälsans arbete med att i ett tidigt stadium stötta elever
och föräldrar. En fungerande skola där barn får lära sig och utvecklas som individer är en viktig
faktor för att unga inte ska hamna snett och och en fungerande skola även förebygger psykisk
ohälsa. Skolan gör stor skillnad när det gäller att upptäcka riskbeteenden där tidiga insatser från
samhället är nödvändigt.
Vuxenutbildningen ger en andra chans för våra medborgare som behöver läsa upp eller läsa om
och ger även våra nya medborgare chansen att lära sig det svenska språket och bli en aktiv del
av samhället. Vårt gymnasium har en viktig uppgift att utbilda våra elever för högre utbildningar
och arbetsmarknaden. Vi ser att gymnasiet behöver arbeta mer med att ge våra gymnasieelever
studiero och trygghetsskapande åtgärder.
Politiken har i uppgift att ge goda förutsättningar i form av resurser för att lärarna ska kunna
genomföra sitt uppdrag och man behöver en välfungerande och stöttande ledarskap. En bra
start i livet för våra unga kommer att gynna samhällets utveckling, minska utslagningseffekter
och är den bästa samhällsekonomiska investeringen vi kan göra för ett bättre samhälle för alla.
Kultur och fritid
Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att
utöva oavsett var i kommunen man bor eller vem man är.
Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men kulturen återspeglar
inte bara samhället. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande kraft som
bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att
konsten får verka fritt och att det finns platser och arenor för kulturen att verka på under fria
former.
Kungälv har ett rikt kulturarv som förtjänar att tillgängliggöras för fler. Alla som bor i Kungälv ska
ha möjlighet att känna sig delaktiga i den lokala historien och kulturarvet skall användas som en
resurs för att alla kungälvsbor ska kunna relatera till vårt närområdes rika historia.
Kulturarvsarbetet i Kungälv ska vara inkluderande och bidra till att alla kungälvsbor ska kunna
känna sig hemma i vår kommun.
Vi vill inte att kostnaden för att delta i kulturskolans aktiviteter ska vara ett hinder för att delta. På
sikt vill vi att kulturskolan ska bli avgiftsfri. Vi anser att alla barn, oavsett familjens ekonomiska
förutsättningar, ska ges möjlighet att ta del av kulturskolans verksamhet.
Vi vill se till att det finns goda möjligheter till idrottande i hela kommunen för människor i alla
åldrar, oavsett bakgrund, funktionsvariation och ekonomiska förhållanden. Vi menar att plats för

idrott och rörelse måste finnas med som en viktig komponent i samhällsplaneringen och att det
ska finnas tillgång till idrottsanläggningar som inbjuder till idrottsutövande för alla, oavsett om
dessa idrotter domineras av kvinnor/flickor eller män/pojkar. Möjligheten att utöva idrott skall inte
avgöras av plånbokens storlek eller hindras av att man har en funktionsvariation. Därför är det
viktigt att kommunen genom olika bidrag bidrar till föreningarnas möjligheter att erbjuda
invånare i alla åldrar möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid. Vi ser att pandemin
är påverkat ungas idrottande och att det finns en risk att fler barn slutar idrotta i förtid pga
pandemins restriktioner.
Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela samhället och
idrottsrörelsen är inget undantag. Enligt vår mening bör kommunen därför på ett aktivt sätt
använda bidragstilldelningen till idrotten för att ställa krav på ett stärkt jämställdhetsarbete.
Det fysiska biblioteket är en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund och
förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur. Biblioteken spelar därför
en mycket viktig roll för att bevara och utveckla demokratin och garantera alla en jämlik tillgång
till information. Detta kräver såväl fysiska bibliotek samt utbildad personal på plats som kan
stödja medborgarna i sin informationssökning och utveckla biblioteken som mötesplatser.
Resultatmål:
❏ Kunskapsnivån i skolan ska öka.
❏ Skola/förskola ska ha behörig personal.
❏ Fler utlån från biblioteket.
❏ Fler ska få möjlighet att delta i kulturskolan.

Sektor trygghet och stöd
Strategiska mål:
❏ Tidiga insatser för social hållbarhet.
❏ Ökad integration och minskat utanförskap.
LSS
Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla
människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är
viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en funktionsnedsättning ska ha samma
möjlighet till ett gott liv som alla andra. LSS kom till för att ge den enskilde rätt att leva som
andra.
Lagen om stöd och service är en rättighetslag. Människor ska få den hjälp de behöver i det
dagliga livet och kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS ger rätt till flera olika
insatser, däribland personlig assistans, daglig verksamhet och ledsagarservice. Den personliga
assistansen har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste
jämlikhetsreformerna. Vår personal som arbetar inom LSS genomför ett otroligt viktigt arbete för
att se till att alla få möjlighet att leva ett gott liv i vår kommun.
Äldreomsorg
Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen, vi
kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall förr eller senare att hamna där.
En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är också en viktig jämställdhetsfråga. De
som jobbar i äldreomsorgen är till väldigt stor del kvinnor. Dessutom är det så att när omsorgen
inte fungerar så att anhöriga måste ta hand om äldre familjemedlemmar, så är det oftast kvinnor
som tar det ansvaret. En välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska
kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden.
För att få en jämlik äldreomsorg behöver arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras.
Vi kan i spåren av Covid 19 se konsekvenserna av hur standarden på äldrevården har
försämrats och varit nedprioriterad under lång tid i Sverige. Det är dags att på allvar se till att
äldrevården får de resurser och förutsättningar som krävs för att garantera en värdig och
fungerande välfärd för våra äldre medborgare. Därför ser vi positivt på den satsning som nu
görs nationellt på äldreomsorgen med ökade statsbidrag. Vänsterpartiet har via sitt arbete i
riksdagen garanterat ytterligare statsbidrag till äldreomsorgen som kommer komma Kungälvs
äldrevård till del. På lång sikt ser vi i Vänsterpartiet att en satsning på arbetstidsförkortning inom
några av verksamheterna inom trygghet och stöd skulle gynna arbetsförhållandena ytterligare
för personalen inom denna sektor.

Eftersom vi ser äldrevården som en central välfärdsverksamhet vill vi att varje skattekrona som
går till denna verksamhet ska stanna i verksamheten. Därför har Vänsterpartiet som långsiktigt
mål att fasa ut de privata aktörer som bedriver vinstdrivande verksamhet inom äldreomsorgen.
Social hållbarhet
Det övergripande politiska arbetet ska sträva efter är att säkra en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det vi gör i dag får inte undergräva
möjligheterna att klara av morgondagens problem. Redan nu måste vi skapa förutsättningar för
ett gott samhälle för kommande generationer.
Social hållbarhet förutsätter att vi minskar klass- och könsklyftorna i samhället. Jämlikhet och
jämställdhet är kanske de viktigaste faktorerna bakom människors välbefinnande och
samhällets förmåga till utveckling. I samhällen med stora och växande klyftor hämmas
utvecklingen, folkhälsan försämras, sociala konflikter och orättvisor sliter sönder samhället och
demokratin urholkas. Ett sådant samhälle har svårare att klara framtidens problem. Därför är det
viktigt att alla verksamheter strävar efter att i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma och
motverka faktorer som leder till utanförskap och ökade klyftor. I ett Kungälv för alla ska alla ha
samma möjligheter att förverkliga sig själv och och nå sina mål. Det är politikens ansvar att se
till att kompensera för de skillnader i förutsättningar som ojämlika förhållanden leder till. Det är
viktigt att de grupper som identifierats i ett utanförskap får stöd och möjlighet att ta sig ur det.
Vi ser att skolan har en avgörande roll i arbetet med social hållbarhet. I skolan ska alla elever ha
möjlighet att träffas och verka på lika villkor och det är en viktig arena för att skapa ett socialt
hållbart samhälle. Det fria skolvalet är ett system som dessvärre leder till en ökad segregation
och ökade skillnader vilket är viktigt att kompensera för på lokal nivå.
Integration
För Vänsterpartiet innebär integration att föra en inkluderande politik som lägger grunden för ett
mer jämlikt samhälle. Ett väl fungerande mottagande är en viktig del i en politik för inkludering.
Mottagandet av människor på flykt ska – från asylprocessen till etableringen i samhället –
präglas av att den enskilda människans rättigheter står i centrum. Den generella välfärden är
central för att upprätthålla de rättigheter som det är vår skyldighet att värna.
Vi menar att inkluderingsarbetet måste inledas dag ett, direkt efter ankomsten till Sverige och
Kungälv. Vi vill göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en
utbildning för de som nyligen har kommit till Sverige. En nyckel är språkundervisningen. De
elever som idag går på gymnasiets introduktionsprogram eller Komvux ska få de bästa
förutsättningarna att både lära sig ett nytt språk och att läsa in grundskolan på kort tid. Detta är
väl investerade resurser eftersom det snabbar på inkluderingen av dem som kommer till vår
kommun och ser till att alla får de bästa förutsättningarna att bli produktiva
samhällsmedborgare.

Vi i Vänsterpartiet bekämpar diskriminering på alla nivåer i samhället. Bostadsbrist och
arbetslöshet drabbar dem som är nyanlända i Sverige extra hårt. Därför krävs både en kraftfull
politik för generell välfärd och individuella lösningar för att ta till vara erfarenheter och resurser. I
solidaritet bygger vi ett inkluderande samhälle och ett Kungälv för alla.
Resultatmål:
❏ Ökat innanförskap och minskat utanförskap.
❏ Nyanlända ska ha arbete eller studera efter etableringsperioden.
❏ Bättre arbetsvillkor och möjlighet till kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
❏ Erbjuda LSS plats till behövande inom lagens tidsgräns.

Sektor samhälle och utveckling
Strategiska mål:
❏ Minskad klimat- och miljöpåverkan med målet att skapa ett klimatmässigt hållbart
samhälle.
❏ Boende för alla inte bara för de rika.
Attraktivt boende
Ett attraktiv boende innebär god tillgång till bostäder i alla bostadsformer och att man, vid
bostadsplaneringen, ska eftersträva att se till att vi får områden med blandad bebyggelse med
både hyresrätter, bostadsrätter och villor m.m. Det har byggts en hel del i Kungälv men alla har
inte ekonomin att köpa en nyproducerad bostad och det är ofta flera års kötid till en hyresrätt i
det befintliga beståndet, därför är det av stor vikt att vi pressar ner bostadspriserna och
insatserna så alla kan ha råd att med en egen bostad.
När det ska byggas nya bostäder ska dessa planeras så att man tar hänsyn den befintliga
bebyggelsen i närområdet. Det är viktigt att man i bostadsplaneringen också tar hänsyn till
integrationen så att man inte bygger segregerade områden som skapar framtida problem. Det
är dags att man börjar ställa krav på klimatsmarta och klimatneutrala bostäder när man bygger
nytt. Attraktivt boende har tillgång till bl.a. fina naturmiljöer, skolor, samhällsservice och
kollektivtrafik.
Utbyggnad av gång och cykelbanorna ska fortsätta och ska se till att våra barn och ungdomar
kan färdas säkert till och från skolan och på andra fritidsaktiviteter. Vi behöver fortsatt ha en
omvärldsbevakning för att ta till oss bra exempel hur andra kommuner har lyckats.
Vid byggnadsplaneringen finns en utmaning att bygga för alla grupper i samhället. Idag byggs
det företrädesvis för de som redan har en bra ekonomi men vi behöver lyfta blicken och se till
att de som har sämre ekonomi och de som av andra orsaker behöver ett särskilt boende också
har möjlighet att få komma in på bostadsmarknaden.

Näringsliv och sysselsättning
Kommuner och näringsliv existerar i symbios med varandra. Näringslivet skapar sysselsättning
som i sin tur frigör resurser till kommunens verksamheter som tex skolan, äldrevården m.m.
Kungälvs kommun ska vara en en självklar val vid nyetableringar, expansioner och
omlokaliseringar för företag.
Fler människor i arbete ger de bästa förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling i
kommunen. Vi kan se att de insatser som har genomförts har gett resultat där vi har en lägre
arbetslöshet både för vuxna och unga om man jämför med rikssnittet trots pandemi tider.
Vi behöver samarbeta med företag och föreningar för att möjliggöra att de som av någon
anledning har blivit långtidsarbetslös ska få ett arbete, det kommer också behövas insatser för
att möjliggöra att arbetssökande kan få komplettera sin utbildning och kunna erbjudas
praktikplatser/lärlingsplatser för en väg in i arbetsmarknaden igen.
Vi vill fortsätta utveckla samhällskontraktet som är en bra metod att minska utanförskapet där
företag och föreningar kan genom en symbolisk signering kan på olika sätt bidra till att öka
innanförskapet. Samhällskontraktet ska kompletteras med riktade insatser som hjälper till att
bryta utanförskap och minska de växande klyftorna vi ser i Kungälv.
Turismen har under de senaste åren ökat i omsättning och här ser vi att kommunen skulle
kunna ta ett större ansvar för turismverksamheterna, speciellt nu när pandemin har slagit väldigt
hårt och omsättningen har minskat stort under 2020. Kungälv och Marstrand ska fortsätta att
utvecklas för att vara en självklar turistmagnet.
Att få ett sommarjobb ger inte bara en lön utan man får även goda rutiner och kontaktnät för sitt
framtida inträde på arbetsmarknaden. Alla har inte samma möjligheter och kontakter för att lätt
få ett sommarjobb. Därför ser vi att man behöver göra särskilda insatser för att möjliggöra att fler
kan få ett sommarjobb både i offentlig och privat regi. Behovet av prao- och praktikplatser
kommer öka då fler elever nu kommer att vara ute i arbetslivet. Det kommer krävas särskilda
insatser för att anordna prao- och praktikplatser till de elever som har svårt att ordna det på
egen hand.
Minskad klimatpåverkan
Klimatet är en ödesfråga. Om inget görs kommer vi drabbas av ett varmare klimat, ökad
nederbörd med risk för översvämningar och inte minst flyktingströmmar som kommer påverka
vårt samhälle i allra högsta grad. Klimatfrågan är något som vi alla behöver arbeta med, både
som individer och organisationer/företag. När nya bostäder och andra lokaler ska byggas i
kommunen ska dessa byggas med klimatneutrala metoder och material. Vi vet att kommunen
kan göra mer och vi som kommun ska visa vägen för en mer klimatsmart framtid.
Transportsektorn står idag för en stor del av våra utsläpp och vi behöver ställa om biltrafiken till
mer hållbara alternativ såsom tex kollektivtrafik, gemensamma persontransportlösningar och

klimatneutrala fordon. Utsläppen är inte bara skadlig för våran natur utan det är även farlig för
oss som människor med sjukdomar och allergier m.m.
Vi ska fortsätta prioritera gång och cykelbanor för att det ska vara lättare och säkrare att gå och
cykla i och genom vår kommun. Nedskräpningen i naturen behöver minska, speciellt längs våra
kuster.
Åkermark är en viktig resurs för framtidens matförsörjning och då måste åkermarkens viktiga
betydelse beaktas vid planering av byggnation. Närodlade livsmedel ska i våra verksamheter
öka och man ska erbjuda mer klimatsmarta livsmedel i t.ex. skolan och andra verksamheter.
Resultatmål:
❏ Kortare tider för för handläggning av bygglovsansökningar.
❏ Fler nöjda företagare i kommunen.
❏ Fler klimatsmarta och klimatneutrala nybyggnationer.
❏ Måltidsservice ska servera mer närproducerad och klimatneutrala måltider i kommunens
verksamheter.
❏ Fler hyresrätter med rimlig hyra som många kan ha råd med.

Stab
Strategiska mål:
❏ Bättre arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling för personalen.
Att arbeta i organisationer där förutsättningarna ofta förändras och man inte får bra möjligheter
att påverka sin arbetssituation är anledningar som ofta leder till stress och utbrändhet. Alla
medarbetare ska arbeta under stabila förutsättningar och bra ledarskap med tydliga riktlinjer och
möjlighet att påverka sin egen arbetsplats.
Våra medarbetare är kommunens viktigaste resurs och kommunens långa arm ut till våra
medborgare. Vi behöver en väl utarbetad personalförsörjningsplan tillsammans med en
kompetensutvecklingsstrategi. En bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat är områden som vi
behöver se över och förbättra, en bra arbetsmiljö gör våra medarbetare friskare och mer
engagerade i våra verksamheter. Vi kan idag se att kvinnor ofta är mer sjuka än män och att
sjuktalen inom sektor trygghet och stöd är dubbelt så höga jämfört med andra sektorer. Detta är
något som oroar oss och här behövs det göras insatser nu och på sikt.
Kompetensutveckling och personlig utveckling för våra medarbetare är viktig nyckel för att
rekrytera och behålla vår personal, att investera i människor är det bästa vi kan göra för att
säkra vår kommuns framgång.
Resultatmål:
❏ Sjukskrivningstalen skall minska i alla sektorer.
❏ Uppföljning av kompetensutveckling för våra medarbetare.
❏ Bättre resultat i medarbetarenkäten.

Finansiella mål
De finansiella målen ger tillsammans med skatteintäkter de finansiella ramarna för kommunens
verksamhet och styr mot de strategiska målen mot god ekonomisk hushållning
❏ Överskottsmålet, räknat av skatter och generella statsbidrag är
❏ 2,3% år 2022
❏ 2% år 2023
❏ 3% år 2024-2029
❏ Soliditetsmålet:
❏ Skall under perioden 2022 till 2025 öka med 2 procentenheter till ca 21%.
❏ Investeringarnas självfinansieringsgrad ska i den skattefinansierade verksamheten ska
under ramperioden vara 50% eller högre.
Överskottsmål
Det är nödvändigt för en kommun att få ett driftöverskott för att skapa utrymme för investeringar
och att inte en förskjutning av kostnader sker ur ett generationsperspektiv. Driftöverskottet
används för att finansiera investeringar i den skattefinansierade verksamheten.
Majoriteten “Kungälvstrion” har under denna mandatperiod haft stora överskott och vi ser att det
kommer att krävas satsningar inom flera verksamheter för att återställa konsekvenserna av
majoritetens omfattande besparingar. Detta är anledningen till att vi har satt ett överskottsmål på
2,3% 2022 eftersom vi anser att det under 2022 inte ska behöva göras några ekonomiska
nedskärningar inom kommunens verksamheter.
På längre sikt är det önskvärt att öka överskottsmålet, men för oss är det viktigt att säkerställa
att kungälvsborna får en bra kommunal service och att vår personal får bra arbetsvillkor innan vi
höjer överskottsmålet. Våra överskottsmål kommer att vara 2% 2023 och med utsikt 2024 och
framåt sätts överskottsmål på 3%.
Soliditetsmålet
Soliditeten anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga, d.v.s. hur stor del av tillgångarna
som är finansierade av eget kapital. Den del som inte är finansierade med eget kapital
finansieras med lån. När skulden minskar kommer soliditeten att öka och när skulderna ökar
kommer soliditeten minska. En god soliditet och god soliditetsutveckling är viktigt för en
kommun där långsiktighet och ekonomisk stabilitet är en förutsättning för verksamheten. Att öka
den externa finansieringen vid nyinvesteringar, där man håller nere kommunens investeringar
och i vissa fall även minskar driftkostnader är ett sätt att stärka soliditeten. Det är
driftskostnadseffekten som avgör om en extern investering ska göras. D.v.s. att det är billigare
att en annan bygger och vi hyr än att bygga själva. I detta avseende är det viktigt att man vet

hur länge man planerar sin verksamhet i lokalen då det ofta är dyrare att hyra en lokal många år
än att äga den själv.
Investeringarnas självfinansieringsgrad
Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av
kommunens eget kassaflöde, där resten av investeringarna behöver lånefinansieras. Det
kommer i planperioden fortsatt finnas stora investeringsbehov och kommunen kommer fortsatt
behöva lånefinansiera delar av investeringarna. Målet är att investeringarnas
självfinansieringsgrad ska ligga på minst 50%.
Investeringar och en tillväxt som ska bära sig själv
Under de senaste åren har vi som kommun vuxit mycket och det är bra då vi blir fler som kan
bära välfärdskostnader. Att vara en växande kommun är inte helt oproblematiskt då vi har lånat
mycket och de ekonomiska riskerna ökar. Vi bör växa på ett strukturerat och samordnat sätt så
att vi använder våra investeringsmedel på ett effektivt sätt. De skattefinansierade
investeringarna såsom t.ex. skolor, förskolor som behövs när kommunen växer bekostas nästan
uteslutande idag av skattekollektivet. Eftersom det sätter stor press på skattekollektivet så
behöver vi möjliggöra större exploateringsintäkter så de kan bidra till välfärdens investeringar.
Dessa engångsintäkter och andra engångsintäkter ska inte användas för att öka
kommunstyrelsen ram.
Under ramperioden kommer investeringsbehovet fortsatt vara stort p.g.a. den snabba tillväxten.
Det medför att vi behöver göra prioriteringar och hushålla med investeringsmedlen. Vi ser ett
behov av att sakta ner investeringstakten för att vända trenden med en ökande låneskuld. Ett
sätt att minska investeringsbehovet är att låta en extern aktör bygga för oss men i dessa fall är
det driftkostnadseffekten på lång sikt som ska avgöra om vi ska hyra eller bygga själva.
Driftkostnader och avgiftskollektivets utmaningar
Under ramperioden behöver vi en rimlig utveckling av våra driftkostnader, både skattekollektivet
och avgiftskollektivet kommer att belastas hårt av volymökningar och driftskostnadeffekten av
genomförda investeringar. Avgifter och taxor ska konstrueras så att de inte ska ska behövas
skattefinansieras. Varje avgiftskollektiv ska bära sina egna kostnader.

Avslutande kommentarer
Vänsterpartiet vill bygga ett samhälle där alla kan känna att de är en del av samhället, ett jämlikt
samhälle som ger människor chans att växa och bli de bästa version av sig själva. Vi ser att det
finns stora klasskillnader i samhället. Beroende var man bor kan vi se att livsvillkor skiljer sig åt
avsevärt, ett konkret sätt att se detta är i våra områden där skolresultaten skiljer sig mellan våra
bostadsområden, skillnad i livsålder mellan rika och socioekonomiskt utsatta områden. Vilka
våra föräldrar är bestämmer ofta idag vilka förutsättningar vi får i livet. Dessa ojämlikheter
behöver vi arbeta med redan idag.
Vänsterpartiet Kungälv lämnar en försiktig budget med fokus på att ge förvaltningen de bästa
förutsättningarna att ge våra medborgare bästa möjliga samhällsservice. Vi kommer inte göra
några ekonomiska nedskärningar i våra sektorer de närmsta åren. Vi har i budgeten inte några
stora satsningar förutom de medlen som kommer från statsbidrag. Pandemi har påverkat
ekonomin stort och de ekonomiska prognoserna är osäkra, därför ser vi behov att ge
förvaltningen lugn och ro till pandemins effekter avtagit. Vi vill på sikt även ge
idrottsföreningarna och kulturen mer ekonomiskt stöd som t.ex. att höja LOK stödet när
ekonomin tillåter.
Vi ser också att vi har stora skulder som vi på sikt behöver betala av men det får inte bli på
bekostnad av våra medarbetare och medborgare. Vi ser att vi i framtiden förmodligen kommer
behöva se över våran skattesats för att göra viktiga investeringar i våra verksamheter men när
det blir får vi se när ekonomin stabiliseras och man kan göra säkrare prognoser. Vi behöver
bygga fler bostäder för alla och inte bara det rika och vi måste börja bygga mer klimatsmart. Vi
vill att kommunen i alla beslut vi i politiken tar ska ha ett klimatsmart och klimatneutralt fokus.
Vi vill passa på att tacka förvaltningen för den enastående insats de har gjort under pandemin!

Diagram

Verksamhetens ramar
Resultaträkning

Resultatbudget, mkr

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Förslag

Förslag

Förslag

Utblick

Utblick

Utblick

Utblick

Utblick

Verksamhetens nettokostnader

-2782

-2872

-2964

-3086

-3211

-3336

-3449

-3565

Avskrivningar

-195

-205

-212

-221

-232

-245

-255

-265

Exploateringsintäkter

45

40

35

25

0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnad

-2932

-3037

-3141

-3282

-3443

-3581

-3704

-3830

Skatteintäkter o generella
statsbidrag

3040

3145

3289

3441

3610

3757

3884

4016

Finansiella nettokostnader

-38

-44

-50

-57

-60

-63

-65

-67

Årets resultat

70

64

98

102

107

113

115

119

Beslutad rambudget 2021

121

128

134

117

142

148

152

Nettokostnadsökning

6,1%

3,6%

3,4%

4,5%

4,9%

4,0%

3,4%

3,4%

ökning skatter och statsbidrag

3,6%

3,5%

4,6%

4,6%

4,9%

4,1%

3,4%

3,4%

Resultat/skatteintäkter

2,3%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Befolkningsprognos

49010

50220

51400

52750

53830

54580

55400

56030

Befolkningsökning, antal

980

1210

1180

1350

1080

750

820

630

Befolkningsökning, %

2,0%

2,5%

2,3%

2,6%

2,0%

1,4%

1,5%

1,1%

Procentuell förändring

Kassaflöde
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Utblick

Utblick

Utblick

Utblick

Förändring av eget kapital

70

64

98

102

107

113

115

119

Av- och nedskrivningar

195

205

212

221

232

245

255

265

Upplösn av bidrag till infrastr.

20

20

20

20

20

20

20

20

Förändring av pensionsskuld

14

11

2

-11

-28

-38

-48

-58

Medel från verksamheten

299

300

332

332

331

340

342

346

Förändring likv. medel drift

299

300

332

332

331

340

342

346

Exploatering, nettoflöde

23

77

36

-2

0

0

0

0

Nettoinvest skattefinansierad
verks

-330

-310

-270

-280

-250

-250

-250

-250

Nettoinvest avgiftsfinansiserad
verks

-290

-270

-95

-80

-100

-100

-100

-100

Medfinansiering och
förskottering

-19

-40

-49

-16

0

0

0

0

Förändring likv. medel inv.

-616

-543

-378

-378

-350

-350

-350

-350

Summa finansieringsbehov

-317

-243

-46

-46

-19

-10

-8

-4

Upplåning, netto

317

243

46

46

19

10

8

4

Förändring likv. medel fin.

0

0

0

0

0

0

0

0

Kassaflöde , Mkr

Övriga ej
likviditetspåverkanade poster

Investeringar

Justering övriga poster

Finansiering

Balansräkning
Balansräkning, Mkr

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Anläggningstillgångar

5 882

6 257

6 410

6 549

6 667

6 772

6 867

6 952

Omsättningstillgångar

662

687

713

743

763

783

813

843

Summa tillgångar

6 544

6 944

7 123

7 292

7 430

7 555

7 680

7 795

Eget Kapital

1 248

1 312

1 410

1 512

1 619

1 732

1 847

1 966

Skulder

5 297

5 633

5 714

5 781

5 812

5 824

5 834

5 829

varav pensionsskuld

919

908

906

917

945

983

1 031

1 089

Varav Låneskuld

2 756

2 999

3 045

3 091

3 110

3 120

3 128

3 132

Summa eget kapital,

6 544

6 944

7 123

7 292

7 430

7 555

7 680

7 795

19,1%

18,9%

19,8%

20,7%

21,8%

22,9%

24,0%

25,2%

avsättningar o skulder
Soliditet

Nyckeltal
Mkr

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Mkr

Förslag

Förslag

Förslag

Förslag

Utblick

Utblick

Utblick

Utblick

Nettokostnader

2 932

3 037

3 141

3 282

3 443

3 581

3 704

3 830

Resultat

70

64

98

102

107

113

115

119

Resultat/skatteintäkter

2,3%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Befolkningsprognos 31/12

49 010

50 220

51 400

52 750

53 830

54 580

55 400

56 030

Befolkning, procentuell
utveckling

2,0%

2,5%

2,3%

2,6%

2,0%

1,4%

1,5%

1,1%

Investeringar skattefinansierat

330

310

270

280

250

250

250

250

Investeringar
avgiftsfinansierat

290

270

95

80

100

100

100

100

Upplåning

317

243

46

46

19

10

8

4

Låneskuld, kommunen

2 225

2 468

2 514

2 560

2 579

2 589

2 597

2 601

Nettokoncernskuld

6 420

6 862

6 560

6 609

6 657

6 705

6 761

6 823

Soliditet

19,1%

18,9%

19,8%

20,7%

21,8%

22,9%

24,0%

25,2%

Nettokostnad/invånare

59 825

60 474

61 109

62 218

63 961

65 610

66 859

68 356

Resultat/invånare

1 428

1 274

1 907

1 934

1 988

2 070

2 076

2 125

Investeringar/invånare

12 650

11 549

7 101

6 825

6 502

6 413

6 318

6 247

Låneskuld/invånare

45 399

49 144

48 911

48 531

47 910

47 435

46 877

46 421

Kassa/bank

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

Avsättningar (pension och medf)

1 326

1 356

1 171

1 182

1 210

1 248

1 296

1 354

Bolagens upplåningsbehov

181

175

6

-1

-

-

-

-

skulder koncernens långa och
korta

5 263

5 681

5 733

5 778

5 797

5 807

5 815

5 819

6 420

6 862

6 560

6 609

6 657

6 705

6 761

6 823

7 008

7 181

7 350

7 543

7 698

7 805

7 922

8 012

Nettokoncernskuld

Generell limit 143000
143000

OBS! Limiten räknad på 143000
på hela perioden

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

NKS/inv

130 983

136 629

127 623

125 285

123 663

122 844

122 036

121 769

Limit/invånare

143 000

143 000

143 000

143 000

143 000

143 000

143 000

143 000

Diff

12 017

6 371

15 377

17 715

19 337

20 156

20 964

21 231

Befolkning

49 010

50 220

51 400

52 750

53 830

54 580

55 400

56 030

Finansiellt antagande
Resultaträkning
Kommunstyrelsen ram motsvarar posten “verksamhetens nettokostnader” i resultaträkningen
och fastställs till 2 782 Mkr för 2022. Avskrivningarna är beräknade enligt föreslagen
investeringsnivå under perioden 2021-2024 med utblick.
De finansiella nettokostnader bygger på en ränteuppgång under perioden från en räntenivå på
1,10% till drygt 2% 2026.
Beräkningarna avseende skatteintäkter och statsbidrag bygger dels på den av SKR
presenterade prognosen i februari- Cirkulär 2020:6, samt kommunens egen befolkningsprognos
presenterad hösten 2020 med uppdaterad byggprognos.
Skatteprognosen visar att om befolkningsprognosen faller ut enligt plan så kommer kommunen
kompenseras för eftersläpningseffekter för befolkningsförändringar. För att kompensationen ska
komma kommunen tillgodo ska två kriterier var uppfyllda. Den genomsnittliga
befolkningsutvecklingen de 5 senaste åren ska överskrida 1,2% samtidigt som att det senaste
årets befolkningsutveckling också ska vara större än 1,2%. Budgeteringen har skett enligt
försiktighetsprincipen. Befolkningsprognosen innehåller stora befolkningsökningar de
kommande åren och utfallet hittills har inte visat den utveckling som prognosen gör gällande.
Prognosen för kompensationen ser ut enligt nedan: Uppdaterad enligt senaste skatteprognos
2020 = 37 mkr
2021 = 15,4 mkr
2022 = 15,4 mkr
2023 = 20 mkr
2024 = 30 mkr
2025 = 30 mkr
2026 = 35 mkr
2027 = 23 mkr
2028 = 5 mkr
Investeringar
För perioden 2022-2025 fastslås ramen för skattefinansierad verksamhet till 1190 Mkr. Det
innebär att behoven av utbyggnad inom kärnverksamheten, utöver egen finansiering, delvis
behöver tillgodoses genom extern finansiering.
Låneskuld
Låneskulden kommer fortsatt vara hög och öka de närmaste åren för att därefter minska.
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Inledning
Liberalerna i Kungälv har tagit fram en rambudget som utgör grunden för vår valplattform och
politiska vilja kommande mandatperiod 2022-2026. Rambudgeten är kommunfullmäktiges
strategiska dokument som ger uttryck för den politiska viljan de kommande åren. Att försöka
hålla sig på en strategisk nivå är en utmaning men också såväl nödvändigt som fullt av
möjligheter. Nödvändigt då det handlar om att vi som enskilda ledamöter i den folkvalda
församlingen måste förhålla oss till hur vi skall värna ett samhälle som är hållbart och inte enbart
se till vad som fungerar bra de närmsta månaderna. Ett kortsiktigt tänkande har en tendens att
såväl förtroendevalda som förvaltning fastnar i att enbart syssla med status quo utifrån snäva
budgetramar samt att det hämmar nytänkande och förmågan till omvärldsanalys.
Möjligheten ligger i att med långsiktigt tänkande kan man dämpa de hot och utmaningar vi står
inför. Att vara förtroendevald handlar främst om att vilja bygga det goda framtida samhället där
vi är beredda att ta beslut som underlättar för kommande generationer. Ett gott samhälle präglas
av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i balans.
I skrivandets stund pågår det fortfarande en pandemi. Den kommer även fortsättningsvis att
påverka de ekonomiska förutsättningarna i världen, i Sverige och i vår kommun. Prognoser är i
detta läget dock svårställda. Vi lägger ett rambudgetförslag som klargör de grundprinciperna som
Liberalerna vill skall prägla kommunen.
För att ha god ekonomisk hushållning krävs ett överskott över tid. Man skall dock komma ihåg
att långsiktighet och hållbarhet handlar om att ha förmågan att ta ansvar för att inte ständigt fatta
beslut som innebär ökade utgifter i framtiden. Om man stirrar sig blind på ett stort överskott och
som ett resultat av detta drar ner på exempelvis underhåll av fastigheter kommer det såklart i
slutändan inte att löna sig. Samma principer gäller för ekologisk och social hållbarhet. Precis som
att vi måste underhålla ett hus, måste vi investera i barn och unga samt i klimatvänliga åtgärder
för att vår ekonomi som helhet skall vara förutsägbar, hållbar och långsiktig.
Kungälvs kommun är en av de bästa tillväxtkommunerna i regionen. Likväl har vår skattesats inte
ändrats de senaste tio åren trots att skattebasen, de som betalar skatt, har ökat.
Befolkningsökningen i Kungälv mellan 2017-2020 har legat på 6,7%, vilken placerar oss på plats
nio i Sverige över de kommuner som ökat mest. Arbetslösheten är bland de lägsta i landet.
Samtidigt har Kungälv både högre skattesats och högre skatteintäkter per invånare än
riksgenomsnittet.
Vi ser därför all anledning att sänka vår kommunalskatt. Vi skall inte ta ut mer skattemedel från
våra medborgare än vad vi måste för att klara våra utmaningar. Liberalerna vill
därför sänka skatten med 32 öre över en treårsperiod med start från 2024. En sänkt skatt innebär
ett större finansiellt handlingsutrymme för individen, samtidigt som ökad konsumtion i
närområdet bidrar till det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden.
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Det är medarbetarna och personalen i en kommun som ser till så att verksamheterna och
vardagen fungerar och utvecklas. Det är våra medarbetare och vår personal som löser problem
och hanterar kriser vilket personalen i kommunen visar och visat med all tydlighet det senaste
året.. En hållbar framtid handlar först och främst om att ha en personal med goda förutsättningar
och det kräver investeringar i kompetensutveckling och arbetsmiljö.
Många av de yrkesgrupper som är centrala för en kommun, exempelvis lärare, socionomer,
hemtjänstpersonal, är alla yrken inom vilka det är svårt att finna personal. Att vara en attraktiv
arbetsgivare kräver mer än att säga orden. Det förutsätter att det avsätts medel till inte minst
kompetensutveckling. Vi vet att de som söker sig till yrken inom en kommun har en drivkraft och
en vilja att göra något med sina anställningar. Kombinationen av sociala investeringar, vilket ger
resurser till att utveckla nya arbetsformer, och en omfattande fortbildning låter våra medarbetare
växa, trivas och vilja stanna kvar hos oss. Det är så man blir en attraktiv arbetsgivare.
Liberalernas politiska vilja präglas av förmågan att bortse från kortsiktighet med satsningar som
gynnar ett hållbart samhälle utifrån såväl sociala, ekologiska som ekonomiska parametrar.
Liberalernas budget innebär:
● En ram om 2927 Mkr till kommunstyrelsen år 2022
● Sänkt skatt med 32 öre över en treårsperiod med början 2024.
● Prioriterade områden utöver ordinarie verksamhet skall vara:
o kompetensutveckling och arbetsmiljösatsning för våra medarbetare
o sociala investeringar i tydligt framtagna projekt
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Strategiska mål
De strategiska målen är kommunfullmäktiges verksamhetsmål, som tillsammans med de
finansiella målen styr mot god ekonomisk hushållning. Målen är sektorsövergripande. Det krävs
samarbete mellan sektorer för att de skall uppnås vilket underlättas av att Kungälv har en samlad
förvaltning. Nedan presenteras våra strategiska mål tillsammans med en kort beskrivning av deras
utgångspunkt och innebörd.
Liberalernas åtta strategiska mål för ramperioden 2022-2025 är:
1. Social hållbarhet
På Folkhälsomyndighetens sida kan man läsa följande:
”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i
samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är
helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är
anpassningsbart och förändringsbenäget.”
Denna formulering är en mycket god beskrivning till varför vi i Kungälv har utarbetat en social
översiktsplan, som vi vill ska vara det övergripande strategiska dokumentet inom social hållbarhet
samt att vi storsatsar på sociala investeringar. Ett socialt hållbart samhälle tar hänsyn till var än du
befinner dig i livet från ny i världen till den mer årsrika delen av livet. Alla skall känna tillit till
välfärden, själva ges möjlighet att bidra till den och kunna påverka hur man vill leva sitt liv..
2. Möjlighet till lärande hela livet
Ett samhälle som vill växa, i alla avseenden, är beroende av en väl fungerande barnomsorg, skola,
gymnasie- och vuxenutbildning där professionell och välutbildad personal verkar och samverkar
och där skolan är en del i samhällets utveckling.
Alla barn och elever ska i en trygg och stimulerande miljö ges förutsättningar att utvecklas och
tillgodose sig utbildning.
Skolan ska vara en plats som väcker lust att lära och en nyfikenhet på kunskap.
I Kungälv skall vi alltid sträva efter att ha en barnomsorg och utbildning av högsta kvalitet. Det
innebär fortbildning av personal för att uppnå aktuell kunskap bland annat inom
digitaliseringsområdet. Vi uppmanar till behörighetsgrundande utbildningar för de som arbetat
inom barnomsorg och skola en längre tid, att utbilda sig vidare är en del av livet och ett sätt att
vara en attraktiv arbetsgivare.
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3. Möjlighet till aktiv fritid hela livet
Kulturen är människornas själ och idrotten vårt blodomlopp, en meningsfull fritid gör oss till
både lyckligare och friskare människor. Vi vill lyfta fram kulturens, idrottens och
fritidsaktiviteternas betydelse för hälsa och för möjligheten att växa som människa.
4. Kommundelsutveckling och attraktivt boende
Hela Kungälv ska leva, växa och utvecklas. Vår översiktsplan måste förnyas och planer för våra
olika kommundelar skall aktualiseras. Vår nuvarande plan är över tio år gammal med tillägg som
gjordes 2016, dessa har dock ej påbörjats ännu. Vi måste starta en ny process för en översiktsplan
som medborgare, föreningar och näringsliv är delaktiga i att ta fram.
5. Öka planerat underhåll av fastigheter
I varenda årsredovisning sedan mycket lång tid tillbaka kan vi läsa om brister på underhåll av det
egna fastighetsbeståndet. Det är inte att verka för god ekonomisk hushållning. Allt överskott vi
genererar kommer att ätas upp av förfallet av fastigheter som ej underhålls och renoveras så att vi
slipper kostsamma akutåtgärder. Underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet måste stå i fokus
och vara ett prioriterat område.
6. Näring- och föreningslivsinflytande
Framtidens utmaningar med en förändrad demografi och med omställningar till ett hållbart
samhälle kommer att kräva ett betydande utökat samarbete mellan det offentliga, näringsliv och
föreningar. Vi kommer inte att kunna lösa framtidens alla utmaningar med höjda skatter. Det
kommer att kräva en omställning som hela samhällets måste vara delaktig i och det är hög tid att
vi tar fram metoder för en utökad dialog och metoder för samhällsutveckling mellan alla instanser
i samhället.
7. Minskad klimat- och miljöpåverkan
Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Ett varmare klimat leder bland annat till ökad
nederbörd och översvämningar samt långvariga värmeböljor som all samhällsplanering måste ta
hänsyn till. All verksamhet i förvaltningen bör i möjligaste mån anpassas till Agenda 2030. För att
detta skall ske behövs kompetensutveckling inom området för såväl medarbetare som
förtroendevalda. VA i Kustzon kan ses som ett miljöpolitiskt program som skall hjälpa till att
minska övergödningen i hav och sjöar. Det fysiska utrymmet för naturens kretslopp – mark och
vatten – får inte hotas.
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8. Kompetens- och arbetsmiljöutveckling för medarbetarna
Att verka i sammanhang där förutsättningarna ständigt förändras och man inte riktigt har
möjlighet att vara med och påverka är sedan länge identifierat som några av de tyngsta
anledningarna till stress och utbrändhet. Vi vill ge alla medarbetare möjlighet att arbeta under
stabila förutsättningar med ett gott ledarskap genom att arbeta utifrån beslutade långsiktiga
strategier, tydliga riktlinjer för vilket ledarskap vi vill ha i våra verksamheter och delaktighet för
personalen. På detta sätt skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö som reducerar
sjukskrivningar på lång och kort sikt.

Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov
Kommunens verksamhet fungerar och utvecklas optimalt när ekonomin inte är överordnad
medborgarnas behov, personalens arbetssituation eller verksamhetens kvalitet, utan snarare när
dessa perspektiv tillåts samspela och värderas lika. Denna balans mellan ekonomi, kvalitet och
behov uppnås genom långsiktighet och ett systematiskt arbete med målstyrning och uppföljning.
Den huvudsakliga utmaningen uppstår när någon av dessa tre parametrar står i konflikt med
någon av de andra två, eller ej uppfylls. När parametrarnas uppfyllelse står i konflikt med
varandra behöver en skälighetsavvägning mellan dem göras, där ingen parameter i grunden väger
tyngre än de andra.

Den goda ekonomin är en ekonomi i balans, vilket innebär en budget som uppfylls, och därmed
inte går utöver ramarna. Detta är en förutsättning, och en garant för morgondagens välfärd.

Kvalitetsbegreppet är det mest svårdefinierade begreppet av de tre, och är olika i varje
verksamhet i kommunen. En absolut miniminivå som alltid skall uppfyllas för att verksamheten
skall kunna sägas ha någon kvalitet är att de krav som finns i gällande lagar och förordningar
efterlevs. Detta innebär att kommunen exempelvis inte skall välja att ta några viten istället för att
uppfylla gällande lagstiftning. Utöver denna lagstadgade miniminivå bör varje verksamhet ha ett,
eller ett antal, subjektiva eller objektiva mätbara kvalitetsmål beroende på verksamhet att förhålla
sig till. Ytterst är det medborgarnas upplevelse som avgör vad som är en god kvalitet.

Behovet är en kvantitativ efterfrågan hos medborgarna på en viss kommunal verksamhet eller
tjänst. En miniminivå för behovsuppfyllande i den kommunala verksamheten är att såväl
lagstadgade som andra beslutade kommunala skyldigheter efterlevs.
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan
verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ i KL.
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om
kommunen har en sådan resultatutjämningsreserv (RUR) som avses i 14 §, ska riktlinjerna även
omfatta hanteringen av den.
I kommunallagen anges även att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Grundläggande är att verksamheten
ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden
för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller
åtaganden. God ekonomisk hushållning ska ses över ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på
verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet.
Den demografiska utmaningen tyder på att hanteringen av pensionsskulden skall ingå i
bedömningen av god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har definierat följande:

God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god
måluppfyllelse samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda.
Vi tror på att de ekonomiska förutsättningarna främjas av en tydlig politisk styrning, effektiv
förvaltning och kompetent personal med arbetsglädje. Kungälvs kommuns styrmodell, antagen
av KF 2014-03-13, beskriver modellen för styrning och uppföljning.

Ekonomisk omvärldsanalys
Vår omvärld har förändrats mycket under de senaste åren. Brexit, Trumpadministrationens
frihandelskritiska politik och en pandemi är sammantaget exempel på faktorer som förändrat de
ekonomiska förutsättningar och därmed påverkat det internationella utbytet. Sverige är ett litet
land som är beroende av sin export och en minskad världshandel kan slå ganska hårt mot våra
exportinkomster, och påverka både Sverige och Kungälv.
Vi har befunnit oss i en högkonjunktur sedan 2016 efter en lång lågkonjunktur som startade efter
finanskrisen 2009. Konjunkturen har mattats av och vi står inför demografiska utmaningar där
såväl antalet unga som äldre ökar samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i samma snabba
takt.. En konjunkturbedömning är alltid svår och bygger på antaganden kring faktorer som
demografisk utveckling, produktivitet och arbetsmarknadens utveckling.
På nationell nivå finns ett finanspolitiskt ramverk som direkt och indirekt påverkar oss på
kommunal nivå. Överskottsmålet är en av de faktorer som är viktigast i det finanspolitiska
ramverket. Innan pandemin gjorde man en översyn av överskottsmålet på nationell nivå då
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riksdagen fastställde att målet för den offentliga sektorns finansiella sparande från och med 2019
ska uppgå till en tredjedels procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel.
P.g.a. pandemin var prognoserna mycket dystra för kommuner och regioner för 2020. Dock har
21 extra miljarder i generella statsbidrag som staten betalat ut gjort att flera kommuner gått bättre
än väntat, så även Kungälv vars mål om 4% överskott landade på 5,6 %.
Den budget liberalerna föreslår är en satsning på personalen i Kungälvs kommun och en extra
satsning på de barn och unga som vi ser befinner sig i riskzonen för att ej klara skolan och/eller
lever under utmanande sociala förhållanden. Vi ger därför kommunstyrelsen en ökad ekonomisk
ram med 15 Mkr jämfört med majoriteten 2022.

Finansiella mål
De finansiella målen ger tillsammans med skatteintäkterna de finansiella ramarna för kommunens
verksamhet och styr tillsammans med de strategiska målen mot god ekonomisk hushållning.
Överskottsmålet, räknat av skatter och generella statsbidrag är:
o 2,5% 2022 med målet att ligga på 2,2% i utgången av perioden
● Soliditetsmål:
o soliditeten skall vara mellan 19-20% i slutet av ramperioden
o därefter ska soliditeten öka med 0,7-0,8% årligen mot utblick 2029
● Investeringarnas självfinansieringsgrad i den skattefinansierade verksamheten skall vara:
o 60% eller högre i utgången av perioden på en rullande treårsperiod
o 55% eller högre under hela ramperioden
●

Överskottsmålet
Det är nödvändigt att nå ett driftöverskott i kommunen som kan skapa utrymme för viktiga
investeringar och säkerställa att inte förskjutningar sker av kostnader sett ur ett
generationsperspektiv. Driftöverskottet används för att finansiera investeringar i den
skattefinansierade verksamheten.
En budget i balans innebär att det sk. balanskravsresultat skall vara positivt, alternativt att ett
eventuellt negativt balanskravsresultat återställs inom de kommande tre åren. I denna rambudget
är därför balanskravsresultatet positivt för samtliga år under perioden. Det är på sikt önskvärt att
ha högre överskott för att kunna minska låneskulden och skapa ytterligare investeringsutrymme.
Samtidigt så är det viktigt att sätta realistiska mål. Sett i ljuset av en pågående pandemi och de
osäkra effekter på vår omgivning detta har, anser vi att ett realistiskt mål, sett över ramperioden,
är 2%.
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Soliditetsmålet
Soliditeten anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga, ett mått på hur stor del av
tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Den del som inte är finansierad med eget
kapital finansieras med lån. Om skulderna minskar kommer, allt annat lika, soliditeten att öka och
tvärtom. En god soliditet och positiv soliditetsutveckling är viktigt i en kommun, där
långsiktighet och ekonomisk stabilitet är en förutsättning för verksamheten.
Ett sätt att stärka soliditeten är att vid nya investeringar öka andelen externa
finansiärer/intressenter för att på så sätt hålla nere kommunens investeringskostnader och i vissa
fall driftskostnader. När nya investeringar ska göras skall det undersökas om det finns externa
intressenter och om så är fallet ska dessa ges möjlighet att delta i processen.
Valet mellan kommunal finansiering och extern finansiering ska värderas utifrån
driftkostnadseffekten och vid det slutgiltiga valet av finansieringsmodell ska denna väga tungt. En
ytterligare anledning till att soliditeten bör stärkas är att vi nu går in i en period då
pensionsskulden kommer att minska långsamt och vi vill bibehålla en god betalningsförmåga och
inte ersätta pensionsskuld med låneskuld.
Kungälv har idag en relativt låg soliditet jämfört med jämförbara kommuner, därför vill vi på sikt
höja soliditeten i slutet av ramperioden med utblick mot 22,6% 2029.

Investeringarnas självfinansieringsgrad
Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av
kassaflödet från den egna verksamheten, resterande investeringar måste lånefinansieras. Under
perioden kommer investeringsbehovet att vara inledningsvis fortsatt högt och kommunen
kommer att behöva lånefinansiera delar av sina investeringar.
På sikt behöver verksamheten kunna finansiera merparten av sina egna investeringar och den
långsiktiga ambitionen är att självfinansieringsgraden skall öka. Upplåningen tillsammans med
tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera. Investeringsvolymen ett
enskilt år kan tillåtas överstiga ramen under förutsättning att den totala ackumulerade
upplåningsvolymen inte vid något tillfälle överskrids. Målet är att självfinansieringsgraden av
investeringarna ska uppgå till minst 60% under en rullande treårsperiod i slutet av perioden.
Självfinansieringsgraden får dock inte understiga 55% under perioden som helhet.
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Strategiska ekonomiska utmaningar
En ekonomi i ordning är en långsiktig förutsättning för alla organisationer. Sätten att uppnå det
är många, priset olika och även effekterna av det. Kungälvs kommun har ett flertal viktiga
ekonomiska utmaningar av varierande slag. Det handlar främst om att växa i en mer anpassad
takt och hålla upplåningen på en sund nivå samt att säkerställa en rimlig utveckling av
driftskostnaderna för att säkerställa att låneskulden trendmässigt minskar över tid. Jämte detta
kommer den pågående pandemin att påverka ekonomin för oöverskådlig framtid. Vi beskriver
nedan de utmaningar vi redan har, dessa kommer med säkerhet att bli än svårare i pandemins
efterdyningar.
De allra flesta bedömare är överens om att den enskilt största utmaningen den offentliga
välfärdsmodellen står inför är den demografiska fördelningen och Kungälvs kommun är inget
undantag. Vi blir alltfler äldre och yngre och förhållandevis få i ”arbetsför” ålder. Detta frestar
hårt på den kommunala kärnverksamheten och ställer krav på vår förmåga att nyttja våra resurser
på ett effektivt sätt utan att kvaliteten blir lidande. Pensionernas finansiering är en utmaning för
den kommunala ekonomin. En liten del av kommunens totala pensionsskuld är idag säkrad med
en försäkringslösning. Den stora delen av pensionsskulden, cirka en miljard kronor, ligger idag på
kommunens balansräkning. Det är fortsatt viktigt att nå en bred politisk överenskommelse vad
gäller säkerställandet av pensionsutbetalningar.
Vi kan konstatera att vi har för stora utgifter i förhållande till våra intäkter. Frågan blir då: Hur
löser vi då detta problem? Det finns en väg som handlar om balans mellan ekonomi, resurser och
behov, tålamod och en breddad skattebas som delar på de kommunala kostnaderna. Att ha
tålamod och via naturliga avgångar växa in i en något mindre kostym/klänning samtidigt som fler
människor betalar skatt och delar på kostnaderna är långsiktigt det bästa för kommunen.
Utmaningen med denna strategi är att det kostar pengar att investera i framtiden, det bästa är
självklart att slippa låna genom att ha stora överskott men det har vi inte haft under de senaste 12
åren och under tiden har behoven växt. Så kostnaderna för vattenverk, förskolor, grundskolor,
äldreboenden och LSS boenden liksom infrastruktur för bostadsproduktion kostar pengar innan
det ger intäkter tillbaka i takt med att befolkningen ökar och därmed intäkterna.
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Tillväxten skall bära sig själv
Tillväxt är bra. Vi blir en mer attraktiv stad och kommun. Vi lägger grunden för en utvecklad
lokal handel och ett utvecklat lokalt näringsliv. Vi blir också fler som kan dela på välfärdens
kostnader. Tillväxt är bra, men inte enkelt. Vi lånar mycket och de ekonomiska riskerna ökar.
Detta måste vi vara medvetna om. Vi behöver växa på ett strukturerat, effektivt och samordnat
sätt så att vi använder alla investeringsmedel effektivt. De investeringar i skattefinansierad
verksamhet som följer av att kommunen växer och blir fler, såsom nya skolor och förskolor,
bekostas idag nästan uteslutande av skattekollektivet. För att möjliggöra en hög tillväxttakt utan
alltför stor belastning på skattekollektivet behöver vinsterna från exploateringsverksamheten öka,
så att de i större utsträckning kan bidra till välfärdens investeringar. Intäkter av detta slag samt
andra engångsintäkter bör inte användas för att öka kommunstyrelsens ram för innevarande eller
framtida budgetår.

Investeringar
Under ramperioden kommer investeringsbehovet inledningsvis att vara stort, delvis på grund av
den stora puckel av eftersatta investeringar som låg som ingångsvärde i förra mandatperioden.
Detta ställer hårda krav på prioriteringar och hushållande med investeringsmedel. Vi ser ett
tydligt behov av att sakta ned investeringstakten för att vända trenden med en ökande låneskuld
men även för att säkerställa att de resurser vi har hinner hantera den arbetsbörda det för med sig.
När vi gör nödvändiga prioriteringar skall de göras utifrån driftskostnadseffekten men även
utifrån konsekvensanalyser av vad effekten blir om vi inte investerar. Vi ska aktivt arbeta ihop
med externa intressenter för att möjliggöra investeringar i kommunens verksamheter.

Driftskostnadsutmaningen och kollektiven
En stor utmaning under ramperioden är att säkerställa en rimlig utveckling av driftkostnaderna.
Skattekollektivet, såväl som avgiftskollektiven, kommer att belastas hårt av volymökningar och
driftkostnadskonsekvenser av genomförda investeringar. Taxorna behöver konstrueras på ett
sådant sätt och ha sådana nivåer att avgiftskollektivens verksamhet inte skattefinansieras. Varje
kollektiv måste klara att bära sina egna kostnader.
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Välfärdens finansiering - problematisering
I den övergripande ekonomiska analysen ser vi fortsatta svårigheter att finansiera ökade
verksamhetsvolymer och kommande förväntade kostnadsökningar.
De närmast kommande åren växer kommunen fortsatt snabbt och investeringsvolymerna är
höga. En hög tillväxttakt medför positiva effekter, men även utmaningar. Ekonomin stressas när
investeringstakten är hög, och de ekonomiska riskerna ökar. Samtidigt ökar volymerna i våra
verksamheter.
Ett behov av såväl politiska bortval som effektiviseringar har sedan tidigare identifierats och
arbetats in i årsplanen och vår bedömning är att utmaningen kommer att kvarstå.
Helhetsbedömningen är att en eller flera strukturella åtgärder kommer att krävas under
ramperioden eller den tidiga utblicken. Med vår demografiska utveckling, med en åldrande
befolkning, får kommunens intäkter över tid allt svårare att finansiera välfärden.
Naturligtvis måste en löpande effektivisering av verksamheten fortsätta. Vi måste eftersträva ett
överskott i verksamheterna för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten.
Sätter vi Kungälv i relation till andra jämförbara kommuner finns det mycket som kan förbättras.
God budgetföljsamhet, löpande effektiviseringar och förändrade arbetssätt är redan nu en
nödvändighet och kommer att bli allt viktigare.
Att växa och bli fler som delar på välfärdens kostnader är en av nycklarna för att hantera framtida
finansiering. På vägen dit möter vi både risker och utmaningar som måste hanteras.
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Avslutande kommentar
Medborgarna är vår uppdragsgivare!
Demokrati och folkstyre går hand i hand, i Kungälv är vi ytterst tydliga i att dess medborgare är
politikens uppdragsgivare. Vår organisation ska genomsyras av detta synsätt.
Ambitionen med vår politiska organisation är att kommunfullmäktige med dess beredningar ska
utgöra grunden för det framtida politiska utvecklingsarbetet i kommunen och att
kommunstyrelsens roll ska begränsas till att genomföra kommunfullmäktiges beslut och sköta de
uppgifter kommunallagen anger. Rollen ska vara att styra, leda och följa upp förvaltningens
arbete utifrån de ekonomiska och strategiska mål som kommunfullmäktige anger samt bereda
ärenden för fullmäktige. Tyvärr fungerar detta inte idag. Kommunstyrelsens med dess utskott är
starkare än någonsin och de flesta beredningarna åsidosatta. Vi måste göra en ordentlig översyn
över hur vår politiska organisation skall se ut de kommande åren.
Alla politiska beslut som tas ska vara spårbara. Det ska vara enkelt att ta del av politiska
handlingar och protokoll och verksamheternas resultat ska kommuniceras med medborgarna för
att bidra till ökad insyn.
Vi vill att Kungälvs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig kompetent
arbetskraft. För att möjliggöra detta vill vi fokusera och effektivisera arbetet med
personalresursplan, kompetensutveckling, friskvård, medinflytande och ledarskap. Det skall vara
attraktivt att arbeta för Kungälvs kommun.
För att en demokrati ska fungera behövs en väl fungerande medborgardialog. Därför vill vi
utveckla medborgarstämmorna till att bli forum för en levande dialog mellan medborgare och
politiker och komplettera detta med en utvecklad digital arena. Vi vill möjliggöra för näringsliv
och föreningar att vara en del av arbetet i att skapa en långsiktigt hållbar kommun.
Det finns ett behov av fler sociala mötesplatser i vår kommun där vi kan erbjuda meningsfulla
aktiviteter och sysselsättning för t.ex. de med daglig verksamhet som har funktionsnedsättning,
personer med psykisk ohälsa, ensamma personer, nyanlända, äldre såväl som yngre som behöver
få vara del av ett sammanhang.
Serviceorterna behöver få möjlighet att växa, VA-utbyggnaden i kommunens kustzon ska
fullföljas och översiktsplanen förnyas. Senast 2030 ska risken för saltvatteninträngning i vårt
dricksvatten samt bristfälliga avloppslösningar i kustzon vara åtgärdade. Vi tror på en kommun
där alla delar binds samman och invånare från alla orter ges möjlighet att ta del av utbudet som
erbjuds. För att möjliggöra detta behöver vi ha gång- och cykelvägar som binder ihop
kommunens huvudort med samtliga serviceorter. Kungälv präglas av den lilla stadens miljö, den
stora stadens möjligheter och av kraften i att ingå i en tillväxtregion.

Vi har fantastiska förutsättningar och tillsammans tar vi oss an våra
utmaningar!
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Verksamhetens ramar
Resultaträkning

Kassaflöde
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Balansräkning

Nyckeltal

17

Finansiella antaganden
Resultaträkning
Kommunstyrelsens ram motsvarar posten ”Verksamhetens nettokostnader” i resultaträkningen
och fastställs till 2 927 Mkr för 2022. Avskrivningarna är beräknade enligt föreslagen
investeringsnivå under perioden 2022 – 2025 med utblick.
De finansiella nettokostnaderna bygger på en ränteuppgång under perioden från en räntenivå på
1% till drygt 2% 2028.
Beräkningarna avseende skatteintäkter och statsbidrag bygger dels på den av den av SKR
presenterade prognosen i februari – Cirkulär 2021:12, samt kommunens egen
befolkningsprognos presenterad hösten 2020 med uppdaterad byggprognos.
Skatteprognosen visar att om befolkningsprognosen faller ut enligt plan så kommer kommunen
kompenseras för eftersläpningseffekter för befolkningsändringar. För att kompensationen ska
komma kommunen tillgodo ska två kriterier vara uppfyllda. Den genomsnittliga
befolkningsutvecklingen de senaste 5 åren ska överskrida 1,2% samtidigt som att det senaste årets
befolkningsutveckling också ska vara större än 1,2%. Budgeteringen har skett enligt
försiktighetsprincipen. Befolkningsprognosen innehåller stora befolkningsökningar de
kommande åren för att plana ut därefter.
Prognosen för kompensationen ser ut enligt nedan:
●
●
●
●
●
●
●

2022 = 15 mkr
2023 = 20 mkr
2024 = 30 mkr
2025 = 30 mkr
2026 = 35 mkr
2027 = 23 mkr
2028 = 5 mkr

Investeringar
För perioden 2022-2025 föreslås ramen för skattefinansierad verksamhet till 1190 Mkr. Det
innebär att behoven av utbyggnad inom kärnverksamheten, utöver egen finansiering, delvis
behöver tillgodoses genom extern finansiering. Ramen för den avgiftsfinansierade verksamheten
föreslås till 735 Mkr.
Låneskulden ökar något i början av perioden för att sedan stabiliseras i slutet av perioden.
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Budgetdirektiv - Aktualisering år 2 budgetdirektiv 2021-2022
Aktualisering av år 2 budgetdirektiv 2021/2022 med tillägg.
Covid 19 förändrar Sverige och Kungälv. För att ge kommunens verksamheter så goda
förutsättningar som möjligt mitt i en pandemi beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020
att ge förvaltningen ett tvåårigt direktiv som gäller t o m 2022-12-31.
Som folkvalda representanter och därmed inför medborgarna ansvariga, är vi mycket nöjda
med hur direktivet tagits emot och omsatts i förvaltningens planering.
Sedan det tvååriga budgetdirektivet antogs har en del frågor uppstått som rör kommunens
verksamheter, kommunens krisberedskap samt förhållningssätt och åtgärder för återstart och
företagsamhet, som enligt vår bedömning inte ryms i de befintliga skrivningarna.
De nya frågeställningar som uppstått hanterar vi i detta dokument som ett tillägg till
budgetdirektivet.
Beslutsunderlag
Aktualisering år 2 budgetdirektiv 2021-2022
KD-budgetdirektiv 2022-2024
Yrkanden
Anders Holmensköld (M): Bifall till majoritetensbudgetdirektiv.
Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetdirektiv.
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Liberalernas budgetdirektiv.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Anders Holmenskölds (M) yrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden meddelar att Anders Holmenskölds (M) yrkande är huvudförslag och ställer
övriga yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att
Elisabeth Mattssons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs inte.
Ordföranden ställer Anders Holmensköld (M) yrkande mot Elisabeth Mattssons (L) yrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Anders Holmenskölds (M) yrkande.
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-07
10 (16)

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande och
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunstyrelsen att anta
Anders Holmenskölds (M) yrkande.
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Linda Åshamre (S)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Summa: 9

3

3

Kommunstyrelsen ajournerar sig kl. 10:00-10:15.
Beslut
1. Kommunstyrelsen aktualiserar budgetdirektiv 2021/2022 med detta tillägg.
2. Kommundirektören återkommer med svar på aktualiseringen i verksamhetsplan 2022.
Förslag till kommunfullmäktige
Informationen antecknas till protokollet.
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
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Aktualisering av år 2 budgetdirektiv 2021/2022 med tillägg
Covid 19 förändrar Sverige och Kungälv. För att ge kommunens verksamheter så goda
förutsättningar som möjligt mitt i en pandemi beslutade kommunstyrelsen den 15 april 2020
att ge förvaltningen ett tvåårigt direktiv som gäller t o m 2022-12-31.
Som folkvalda representanter och därmed inför medborgarna ansvariga, är vi mycket nöjda
med hur direktivet tagits emot och omsatts i förvaltningens planering.
Sedan det tvååriga budgetdirektivet antogs har en del frågor uppstått som rör kommunens
verksamheter, kommunens krisberedskap samt förhållningssätt och åtgärder för återstart och
företagsamhet, som enligt vår bedömning inte ryms i de befintliga skrivningarna.
De nya frågeställningar som uppstått hanterar vi i detta dokument som ett tillägg till
budgetdirektivet.

Stärka kommunens beredskap och robusthet
Den 17 juni 2020 beslutade kommunstyrelsen om Kungälvstrions beredningsskrivelse §
216/2020 ”Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin förstärkt beredskap och
ökad robusthet”.
Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie
verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning. Arbetet ska vila på
ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris.
Vi behöver utvärdera hur vi som kommun hanterat covid-19 pandemin, hur våra
styrdokument efterlevts som t ex pandemiplanen och dess tillämplighet. Vi behöver också
utvärdera och planera för ökad robusthet kring, skyddsutrustning, personalförsörjning, ITrobusthet, livsmedelsförsörjning samt kommunens ledningsfunktion.
Åtgärder
• Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med tidigare skrivelse färdigställa kommunens
beredskapsplan.
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Kommunen ska bidra till samhällets och näringslivets återstart
När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar
återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som
genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för
näringslivet vara högt prioriterat.
Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun.
Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög
beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat.
Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av
näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera
positiva avstamp efter besvärliga tider.
Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel
för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till
konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar
många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och
andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk.
Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra
vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken
och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en
hållbar finansiering av verksamheten.
Åtgärder
• Ta fram kriterier och riktlinjer för näringslivsfrämjande insatser
• Främjande av platsvarumärket Kungälv och Marstrand.
• Främjande genom att skickliggöra företagen inom besöksnäringen så att det bidrar till ökad
omsättning, samverkan och arbetstillfällen.
• Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog med
näringslivet och Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning efter översyn av
den totala kollektivtrafiken.
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Kommunens medarbetare
Satsningarna på förändrat arbetssätt fortgår utifrån att alla våra insatser ska ha så god effekt
som möjligt. Arbetet enligt sunt arbetsliv och det tillitsbaserade arbetssättet utvecklas vidare.
Eftersom alla förändringar påverkar personalen i någon mån, ska medarbetarperspektivet fr o
m 2022-01-01 lyftas fram och belysas i kommunens tjänsteskrivelser. Kommunens politiska
organ ska under året initiera och utveckla dialogen mellan professionens medarbetare och de
folkvalda enligt de former politiken beslutar om.
Åtgärder
• Medarbetarperspektivet är med i kommunens tjänsteskrivelser senast 1 januari 2022
• Etablera en systematisk dialog mellan de politiska organen och förvaltningens profession.

Sektor trygghet och stöd
Genom den årliga uppföljningen identifierar den politiska uppdragsgivaren områden som
behöver fokuseras på:
Undersökningar har visat på att ensamheten inom ordinärt boende har ökat och att man
upplever en minskad möjlighet till inflytande.
Vi har även noterat att antalet sociala kontrakt är många och att de individer som hamnar här
har svårt att ta sig ut och får problem att hävda sig på bostadsmarknaden.
Utifrån vad som beskrivs i Coronakommissionen kan vi även i Kungälv notera att här behöver
vi göra en översikt vad gäller en ökad bemanning, ökad kompetens och rimliga
arbetsförhållande.
Arbetet med ökad robusthet måste utgå från att skapa fler heltidsanställningar genom
omvandling från timanställningar och deltid inom sektorn.
Åtgärder
• Förvaltningen får i uppdrag att identifiera utvecklingsområden och återkomma med
förslag kring vad som behöver göras för att stärka verksamhetens funktionalitet och
robusthet utifrån ett tydligt brukar- och medborgarfokus. Dialogen förs mellan
förvaltning och utskott/beredning.
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Sektor Bildning och lärande
Vår skolpolitik baseras på en tydlig rollfördelning med en huvudman för skolväsendet som tar
ansvar för förutsättningarna. Vi tycker att detta manifesteras genom grundförutsättningar som
pedagogisk kompetens och lärartäthet men att det inte fått genomslag när det gäller barn och
elevers trygghet.
Vi konstaterar att tryggheten är alldeles för låg, särskilt i högstadiet och på gymnasiet.
Den politiska uppdragsgivaren efterlyser noggranna analyser vad otryggheten bottnar i och att
förvaltningen återkommer till utskott och beredning med en plan för hur tryggheten ska
förbättras.
De nya bidragssystemen i kommunen ska jämställa idrott och kultur. Barn och unga ska känna
att kommunen stöttar dem oavsett om de vill spela gitarr eller innebandy.
Åtgärder
• En plan för trygghet som bygger på en analys av skolinspektionens enkät arbetas
fram.
• Kulturgarantin ska inarbetas höstterminen 2022.
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Samhällsbyggnad
Kommunens samhällsbyggnadsprocesser är väldigt avgörande i arbetet att återstarta
näringslivet och främja företagsamheten. Inom dessa processer finns samtidigt alla instrument
att åstadkomma en ökad hållbarhet arbete enligt Agenda2030’s intentioner.
Kommunens VA-verksamhet behöver samlas ihop i alla avseenden då vi idag bedriver
verksamheten med stort inslag av alternativa förhållningssätt som skapar en splittrad bild.
Alternativ utbyggnadsmodell används för att få fler abonnenter fortare anslutna till VA nätet
och vi vill ta vara på medborgarnas kraft och kunskap, att ansluta till det kommunala
stamnätet. Den politiska uppdragsgivaren betonar EN VA-verksamhet med ETT tydligt
regelverk som tillämpas med fokus på en förbättrad miljö och boendevillkor för våra
medborgare på ett hushållande och resultatinriktat sätt med en tydlig inriktning och
rollfördelning vid utbyggnad. Det är angeläget att kapaciteten i stamledningarna prioriteras
och att vi klarar att ansluta mot Stenungsund inom planerad tid. Kommunen ska ta fram en
resursplan för VA som i likhet till lokalresursplanen dockar an till investeringsbudget för VA
årligen.
Kommunen är en förhållandevis stor skogsägare men vi saknar idag en tydlig inriktning till
vad innehavet av marken syftar till och hur vi bedriver arbetet på ett för medborgarna
kompetent sätt. Vi efterfrågar en uppdaterad plan för vår skogsskötsel med syfte och mål samt
hur skötseln skulle kunna bidra till finansieringen av faciliteter kopplade till friluftslivet.
Kungälv
En extra satsning på att upprusta Fontinområdets vandringsleder, för att säkerställa fortsatt
attraktivitet, då pandemin har ökat besöken och därmed slitaget på stigar och leder.
Kommunen bör stödja Kungälv Energis förslag att jobba fram en belysningsstrategi - inom
plan för ökad trygghet, som är en av de viktigaste trygghetsfrågor enligt polisens
medborgarundersökning.
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Marstrand
Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela
kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att
skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot
övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från
den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.
Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli
framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För
kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km
från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är
viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog
med de boende.

Kommunens cykelbanor
Våra cykelbanor är viktiga utifrån trafiksäkerhet, hållbara transporter, frihet och folkhälsa.
Inriktningen vid utbyggnad bör prioriteras så att vi kopplar ihop nätverket och att kommunen
börjar planera sträckningen Kärna-Kornhall.
Vattendirektivet
Kommunen ska klarlägga effekterna för kommunen, de gröna näringarna och medborgarna av
vattendirektivet.
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Åtgärder
• Ta fram VA-resursplan
• Prioritera VA-stamledningarnas kapacitet och säkerställ anslutningen av
Stenungsund enligt plan.
• Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen
• Utveckla en belysningsstrategi
• Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle
• Säkerställ att parkeringarna på Marstrand blir upprustade
• Översyn av serviceutbudet på Marstrand och se vad kommunen måste göra själv, t ex
fasta båtplatser och gästhamn. Finns lokala intressenter, kan ett annat upplägg öka
delaktigheten?
• Utred att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand med utbud,
tillgänglighet och placering som ryms inom kommunens totala budget för
kundcenter.
• Omställning av Marstrandsfärjan till förnyelsebart drivmedel när avtal och budget så medger
samt utred framtida elektrifiering i enlighet med överenskommelse Västtrafik.

Förslag till beslut
•
•

Kommunstyrelsen aktualiserar budgetdirektiv 2021/2022 med detta tillägg
Kommundirektören återkommen med svar på aktualiseringen i verksamhetsplan 2022
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Vi är på rätt väg och tar oss framåt
Kungälv styrs av tre stabila och trygga partier i form av Moderaterna, Socialdemokraterna och
Centerpartiet. Med 15 resultatmål och 42 politiska uppdrag inför 2021 och 2022 lägger vi
grunden för ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Kungälv.
I vår resa att genomföra Kungälvstrions politiska program har vi nyligen lagt 2019 till
handlingarna. Vi känner oss mycket tacksamma över resultatet, något hela organisationen bidragit
till. Förändringar är ansträngande men alla gjorde sin del för att det skulle bli så bra som möjligt.
Det visar också på styrkan i vår lokala demokrati. Organisationen genomför de demokratiskt
fattade besluten, när de väl har fattats. Och 2019 års resultat har gett kommunen stora
framgångar, inte minst starkt ekonomiskt resultat utan även en fortsatt hög social hållbarhet och
en hög andel medborgare i utbildning och arbete.
En god ekonomi är grundförutsättningen för en god välfärd. En svag ekonomi slår alltid mot de
med störst behov. Därför kommer vi som politisk majoritet alltid sträva efter en god ekonomisk
hushållning, för ytterst handlar det om att säkerställa den generella välfärden och uppfylla
lagkraven som finns inom skola, vård och funktionshinder.
Detta dokument visar vad vi tre partier vill och vad vi gått till val på. Men detta dokument bygger
också på de förutsättningar som i all väsentlighet är kända före pandemikrisen. Vi har därför valt
att detta dokument ska gälla under 2 år, 2021 och 2022. Nu i april 2020 rasar Coronapandemin
över världen, Sverige har drabbats liksom Kungälv. Vi vet inte hur konsekvenserna ser ut men vi
utgår från att det kommer att ha en hög påverkan på både kostnadssidan och intäktssidan under
2020 och 2021.
Av den anledningen kommer såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige behöva göra nya
prognoser inför 2021 och framåt. Den politiska färdriktningen ligger fast och så mycket som
möjligt skall genomföras, men Kungälv kommer oundvikligen behöva revidera finansiella mål
och budgetramar. Vi kommer behöva vidta centrala åtgärder på både lång och kort sikt, för det
enda vi vet är att i pandemins spår följer en allvarlig samhällsekonomiskt påverkan, inte bara på
jobb och människors hälsa, utan även kommunens ekonomi. Detta kommer påverka de politiska
målen, möjligheten att genomföra alla vallöften så som tänkt, men vårt uppdrag och ansvar är att
fortsatt bygga en stark, trygg och modern kommun, att ta oss framåt tillsammans.
Vi står alltjämt fast vid att Kungälvs verksamheter såväl kvalitetsmässigt som kostnadsmässigt
alltid ska kunna jämföras med de bästa kommunerna i landet. Vår främsta resurs är vår personal,
därför ska vi också fortsatt utveckla vårt arbetsmiljöarbete. Lika viktigt är det att arbeta vidare
med den ansvarskultur, den ordning och reda, den service och rättssäkerhet vi bestämt oss att
utveckla i en professionell kommunal verksamhet. För ytterst, vi är inte till för oss själva, vi är till
för medborgarna, barnen, våra äldre, föreningar, besökare och företag.
Det är bara tillsammans vi kan säkerställa den generella välfärden och att Kungälv fortsatt skall
vara en riktigt bra kommun att leva, bo och verka i.
Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner
2

Finanspolitiskt ramverk
Vårt mål är 4 % i överskott, vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga investeringar,
trygga kärnverksamheter och för att klara morgondagens pensionskostnader. För att minska
risken för kommande generationer och kunna fullfölja våra tillväxtambitioner, säkra välfärden
och ta ansvar för våra pensionsförpliktelser, måste kommunen prioritera god ekonomisk
hushållning. För kommunstyrelsens del innebär det att utveckla kommunens ekonomistyrning att
vi uppnår balans mellan resurser, kvalité och produktionsresultat.
2021 måste vi göra ett avsteg från 4% för att undvika ryckiga villkor för våra verksamheter.
Skatteunderlaget är svagt under 2021 medan det ser bättre ut efterföljande år.
Vi prioriterar välfärden främst
Tillsammans ska vi säkra välfärden och arbetsmiljön för välfärdens medarbetare i skolan och
omsorgerna. Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den
generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs
ska vara fullt ut finansierad. I detta budgetdirektiv finns en del vallöften och reformer, flera är av
utredningskaraktär, inga reformer eller vallöften kan genomföras om det inte är finansierat.

Mål- och resultatstyrning
Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All uppföljning och utvärdering av våra
verksamheter skall göras i förhållande till de bästa kommunerna i landet inom respektive
verksamhetsområde. Det går att effektivisera kommunen och jobba smartare än idag. Det
kommer ställa höga krav på kommunens ekonomistyrning och resultatuppföljning – som vi vill
utveckla.
En ansvarsfull utveckling av kommunen
Vi är överens om att lagom är bäst. Kungälvs kommun har haft högst byggbonus i landet och vi
har en otrolig potential. Nu går vi in i en konsolideringsfas för ökad kostnadskontroll och är
överens om att ha en mer lagom takt på Kungälvs utveckling – det har gått lite för fort, vi vill ha
ett mer lagom tempo och god politisk kontroll.
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Strategiska mål
Såväl finansiella som strategiska mål vilar på kommunfullmäktiges Vision 2040. Vision är den
gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv
kommun att bo och verka i.
Våra strategiska mål är en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, socialt som
ekologiskt och
1. att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska
ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet.
Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel
och lokaler m m. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande
organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå.
2. en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den
personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.
3. att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska
kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.
4. att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag
skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna,
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess
verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla
kommunens anställda.
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6. en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad,
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och
externa investerare.
7. att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll
ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.
8. att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de
som står längst från arbetsmarknaden
Kungälvs starka näringsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för
arbete åt alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står
längst från arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla
Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga
aktörer.
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Övrigt strategiskt arbete 2021
Kommunens personal och deras arbetsmiljö
Arbetsmiljön med friska och sunda arbetsplatser står i fortsatt fokus 2021.
Vi behöver fortsätta att hantera våra personalresurser klokt och ansvarsfullt och kraftsamla runt
arbetsmiljöfrågorna. Under många år har kommunen haft fokus på det som inte fungerat
tillfredsställande men vi menar nu att utgångspunkten i arbetsmiljöarbetet måste vara att bygga
vidare på det som fungerar bra. Vi ska gå från det preventiva förhållningssättet till att höja vår
promotiva kompetens.
Arbetet enligt sunt arbetsliv fortsätter och involverar alla på något sätt – tillsammans ska vi skapa
de goda arbetsplatserna med de verktyg som finns tillbuds. tillsammans med de fackliga
organisationerna. Det är viktigt att arbetet görs inom hela organisationen och involverar samtliga
anställda.
För att vi ska klara alla våra åtaganden behöver vi hela tiden ha kontroll på våra personalresurser.
Uppdragsgivaren lägger hellre pengar på löneutveckling än sjukfrånvaro med tillhörande
administration. Vi följer nyckeltalen hur många anställda vi har per 1000 invånare och att vi har
rätt personalresurser anställda för respektive arbetsuppgift.
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Ekonomistyrningen måste involvera alla
En ändamålsenlig ekonomistyrning är ett villkor för att vi ska nå våra mål och att kommunens
verksamheter bedrivs hushållande och ändamålsenligt. En god ekonomistyrning är det inte några
få personer på högre befattningar som står för, utan är någonting som inbegriper alla eftersom
alla medarbetare kan påverka effektivitet och resursanvändning i förhållande till arbetsuppgiften
dagligen.
Vid konflikter mellan mål och medel kommer de ekonomiska aspekterna först – det är
huvudregeln. Det beror på att vad än problemet består i så är det lättare att ta sig an målet utifrån
andra infallsvinklar om ekonomin är intakt.
Vi behöver tydliggöra spelregler och roller och hur vi jobbar med kvalité och hushållning och det
är av avgörande betydelse att etablera samsyn kring våra resurser och utifrån detta föra ett
ständigt resonemang kring effektivitet och kvalitet. Detta ska omfatta hela kommunkoncernen.
Ekonomistyrning är ett ständigt pågående förbättringsarbete som kan göras roligt och intressant
genom att medarbetare engageras i kvalitetscirklar där kommunens processer utvecklas vidare.
Ansvar och befogenheter måste följa varandra oavsett hur man väljer att utforma delegering.
Chefer måste få rätt stöd och kompetensutveckling - särskilt våra enhetschefer.

7
Kvalitetssäkra vår upphandling och våra inköp – gör den till en del i hållbarhetsarbetet
Vi vill fortsatt säkerställa att våra system och styrdokument på området efterlevs. Kommunens
upphandling ska vara ändamålsenlig, effektiv. Samtidigt är strategiskt använd upphandling en
nyckel för att nå politisk satta mål. Offentlig upphandling handlar inte bara om att göra rätt och
få billigaste möjliga kostnad. Det handlar framför allt om att göra bra affärer. Därför vill vi se mer
av dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan.
Detta kräver ökad kompetens över hela linjen, även politiken.
Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid upphandling
av livsmedel. Det måste med våra nya erfarenheter gälla mer än livsmedel. Vårt samhälle är
väldigt sårbart och vår upphandling måste ses som ett medel att minska sårbarheten.
Kommunens interna kultur
Vi behöver förbättra vår interna kultur och ser den som vårt främsta medel att förbättra
måluppfyllelsen och samtidigt lägga grunden för en god arbetsmiljö. Vi står för att alla inom
organisationen måste kunna tala oförställt – det är också bästa skyddet mot oegentligheter och
korruption. Att ha en fungerande internkommunikation där vi klarar av att kommunicera både på
djupet och bredden, är ett villkor för en effektiv organisation och för en god arbetsmiljö.
Kultur, styrning och arbetssätt påverkar varandra och man behöver arbeta med alla delar för att
kunna skapa en tillitsorienterad verksamhet. Den högsta nivån måste vara engagerad och
verkligen vilja få till stånd en förändring. Men för att skapa en kultur baserad på tillit, öppenhet
och brukarfokus krävs inte bara ett lyhört ledarskap, utan också ett stort inslag av medledarskap.
Det innebär att medarbetarnas prestationer behöver lyftas fram och medarbetarna behöver
uppmuntras till att gemensamt leda processer.
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Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet
Att ”personalen är vår viktigaste resurs” får aldrig bli tomma ord utan måste kontinuerligt fyllas
på med innehåll. Kommunens anställda måste känna att de har en arbetsgivare som är införstådd
med deras arbetsförhållanden och som har en genuin vilja att förbättra arbetsmiljön och har kraft
att genomföra de förbättringar som krävs.
Under arbetet med budget 2020 har kommunens fackliga organisationer särskilt lyft fram att det
är viktigt att kommunens chefer hela tiden hålls välutbildade och uppdaterade på
arbetsmiljöområdet. Arbetet ska utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer:

1. Ett närvarande och engagerat ledarskap
Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för
feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt
med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.

2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
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Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till
förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det
finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.

3. Kommunikation och feedback
En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och
informellt vid spontana samtal.

4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

5. Ett genomtänkt system för rehabilitering
Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa
hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt
arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna
medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till
exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan.
Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det
behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd
hos till exempel företagshälsovården.

6. Rättvisa och transparens
Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen
särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse
för dem.
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7. Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter
Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid
utvecklingssamtal.

8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning
Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en
kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar
på sig för mycket att göra.
Koncernutredningen, bolag och möjliga verksamheter att bolagisera
Uppdraget om att utreda möjligheten att bilda kommunkoncern kvarstår.
Den politiska uppdragsgivaren vill att uppdraget också skall belysa en samlad och om möjligt
utökad bolagsstruktur värderas i syfte att kommunen skall vara bäst på att vara driva kommunala
kärnverksamheter.
Områden som vi i första hand tänker på är parkering, VA, fastigheter och färja/hamnbolag/etc.
I samband med behandling av årsbokslut 2019 beslutade kommunfullmäktige om att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att uppta dialog om långsiktigt högre nivå av utdelning och
gemensamma kostnadssänkande åtgärder för såväl koncern som kommun.
Såväl i kommande dialog, som reviderade ägardirektiv som i uppdraget att utreda möjligheten att
bilda en kommunkoncern konstaterar uppdragsgivaren att det behövs också en översyn kring
möjligheten att utöka bolagens möjlighet att arbeta med frågor som rör social hållbarhet,
trygghetsfrågor som belysning och kameror, utvecklingsarbete inom klimat, IT och
utbildningsområdet.
Övergripande uppdrag till förvaltningen
1.
2.
3.
4.
5.

Involvera all personal i arbetsmiljöarbetet
Tillse att chefer utbildas och hålls uppdaterade i arbetsmiljöarbetet
Tillse att alla chefer ökar sin ekonomiska kompetens
Skapa tydliga riktlinjer för kommunens ekonomistyrning
Uppdraget att utreda möjligheten att bilda kommunkoncern skall beakta nya möjliga
områden att organisera i bolagsform.
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Resultatmål
Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner

1
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Strategiskt mål 1. att ge goda förutsättningar för livslångt
Lärande
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret
innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a.
om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m m. Det
handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt
nivå.
Utgångspunkter inför 2021
Sektorn står inför en rad utmaningar både vad gäller kvalité och hushållning samtidigt som våra
lokalresurser inte räcker till eller är av för låg kvalité.
De kommande 10 åren kommer att präglas av strukturell lärarbrist, då behoven kommer bli svåra
att täcka med utbildade lärare om vi jobbar exakt som vi gör idag.
Kommunstyrelsen har noterat en otrygghet bland elever som inte är acceptabel, samtidigt som
den psykiska ohälsan är på höga nivåer inom sektorn.
Våra lärares arbetsmiljö påverkas naturligtvis av elevernas mående och många lärare tvingas täcka
upp inom områden som egentligen inte hör till deras yrkesroll. Vi har en förändrad föräldraroll
som tar kraft och energi från våra pedagoger och här behöver vi som huvudman klargöra vilken
roll föräldrar till elever har.
Sektor bildning och lärande
Den politiska uppdragsgivaren eftersträvar en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. Det kräver
att kommunen som huvudman för skolan tar det ansvar som huvudmannaskapet kräver såsom
det uttrycks i lag och i förordningar.
Politiken är främst inriktad på det som ankommer på huvudmannen, att i konstruktiv dialog med
professionen skapa så goda förutsättningar som möjligt.
Skolans resultat ska kunna jämföras med den bästa kommungruppen vid nationella jämförelser.
Huvudmannen följer särskilt upp att alla elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö med
god elevhälsa, verksamhet enligt läroplan, nationella provresultat, och att de förutsättningarna
politiken beslutar om, blir verkställda i skolans organisation.
Eleverna ska ha god kännedom om att det finns stöd att få både pedagogiskt och inom
elevhälsan.
Strategier för att möta bristen på utbildade lärare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fokus på behörighet
Nya arbetssätt, alltid behörig lärare vid viktiga moment
Ny teknik och pedagogiska verktyg
Rätt användning av avlastande personal
Prioritera lärare vid lönesättning
Stimulera lärare med specialkompetens att arbeta efter pensionering
9

Förskolan kapacitet-kvalité-resurser måste ses över
Inom förskolan finns oerhörda skillnader i personaltäthet, lokaler och inte minst i fråga om
arbetsmiljö och sjukfrånvaro som kan variera mellan några få procentenheter till uppemot 14%.
I det stora perspektivet ser det ut som att vi har en ovanligt resursstark verksamhet som inte får
genomslag i fråga om ekonomi. Det finns många exempel på kommuner som har väsentligt lägre
kostnader än Kungälv samtidigt som de inte har mindre bemanning. Kungälv har hög andel
förskolelärare men det räcker inte som förklaring.
Sambandet mellan kostnad-kapacitet-kvalité måste noga analyseras. Vår uppfattning är att stora
grupper kompenserats med extra personal vilket leder till dålig hushållning i förhållande till att
bygga nya avdelningar eftersom delningstalet för sista barnet och extra personresursen blir väldigt
högt.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi faktiskt har förskolor som mycket väl skulle klara av
att jämföras med de verksamheter som finns i de kommunerna med högts resurseffektivitet.
Grundskolan
Grundskolan växer under kommande år och platserna i centrum är begränsade. Kommunen står
inför vägvalet att bygga ny skola i centralorten eller gå ifrån strategin att bussa elever från
serviceorter till centrala Kungälv genom att etablera högstadiekapacitet i Kode och Diseröd.
IT-förutsättningarna inom hela sektorn måste förbättras och kvalitetssäkras för en högre
likvärdighet mellan Kungälv och de bästa kommunerna.
När det gäller skolans mål och andel elever som uppnår dessa finns en mycket bra analys där man
ser vad som krävs i Kungälv för att eliminera den skillnad som föreligger mellan Kungälv och de
bästa kommunerna. Den politiska uppdragsgivaren har en hög förväntan att skolan arbetar
systematiskt och fokuserat på att sluta den skillnad som finns.
Vi välkomnar alla initiativ till nya arbetssätt och även gamla beprövade och lyfter särskilt fram att
möjligheten att kunna arbeta i mindre grupper som väldigt viktigt vid vissa moment.
Gymnasiet
Gymnasieskolans utmaningar är främst att eleverna fullgör sina utbildningar i tid, arbetsmiljön,
psykisk ohälsa bland eleverna, hushållning med pedagogiska resurser och att bibehålla och
utveckla Mimers Hus attraktivitet. Mimers Hus blir 14 år 2020 och vi kan inte leva på den nya
och fräscha skolan. Eftersom vi befinner oss på en marknad där elevernas val styr, måste vi
fokusera på de konkurrensfördelar som attraherar eleverna att de väljer att studera i Kungälv.
Vi behöver se gymnasiet i ett system inom hela GR där varje kommun inte bör erbjuda
utbildningar när det saknas underlag då detta är en suboptimering av verksamheten som vi måste
komma bort ifrån. Kungälv ska vara drivande inom samtliga relevanta nätverk inom GR för att få
till stånd ett arbetssätt där kommunala gymnasieskolor väljer bort de utbildningar som har sämst
lokala förutsättningar och där man specialiserar sig på det man är bäst på. På så sätt skulle vi
gemensamt kunna lyfta kvalitén på gymnasieutbildningen.
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Ideell sektor
Den ideella sektorn med alla föreningar fyller en viktig funktion i samhället genom att erbjuda
medborgarna en rik och varierad fritid. Föreningar ska ges goda förutsättningar att utöva sin
verksamhet och att utvecklas. Kommunens stöd till föreningslivet ska fördelas i system som
uppfattas som rättvisa, tydliga och transparenta.
Kultur
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god
fritid och ett rikare kulturliv.
Uppdrag till förvaltningen
1. Ta fram en lokalstrategi för sektorn fram till 2030 som förbättrar skolans förutsättningar
för att kunna förbättra; effektiviteten, studieron och arbetsmiljön och ha sin utgångspunkt
i närhetsprincipen. Arbetet stäms kontinuerligt av med kommunstyrelsen och
beredningen för bildning och lärande.
2. Arbeta fram en plan för skolans IT för att stärka Kungälv i förhållande till de bästa
Skolkommunerna
3. Utred hur vi kan renodla lärarnas arbetsuppgifter och vilka arbetsmoment som kan
utföras av annan personal.
4. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och otryggheten bland elever.
5. Ta fram en kommungemensam konsekvenstrappa i det trygghetsskapande arbetet,
normer och värderingar. Skapa en likvärdig hantering mellan skolor.
6. Stärk Mimers Hus attraktionskraft
7. Stärk vuxenutbildningens roll i integrationsarbetet
8. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet.

Resultatmål:
•
•
•
•
•
•

Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.

1
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Strategiskt mål 2. en trygg omsorg med valmöjligheter
genom hela livet
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i
kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på
välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas
och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.

Utgångspunkter inför 2021
Den demografiska utmaningen märks av genom att antalet äldre personer med omsorgsbehov
ökar. Av resurskartan för äldreomsorgen framgår att hemtjänsttimmarna i Kungälv är 25 % fler
än förväntat. Det blir allt vanligare med externa lösningar inom äldreomsorgen eftersom behovet
av investeringar är stort över tid.
Hemtjänsten hanterar ett antal s k ytterfall som innebär att enskilda hemtjänsttagare har så
omfattande insatser att det hade varit mer smart, rättvist och hushållande med omsorgsboende.
Äldre människors hälsa är samtidigt bättre än någonsin och äldre människor har idag större krav
på ett aktivt liv med innehåll. Den gruppen friska äldre talar om helt andra behov än gruppen
som är i behov av omsorg gör. Det är därför klokt att fortsätta utveckla folkhälsoarbetet och inte
avfärda den friska gruppen äldre eftersom varje frisk dag innebär såväl ökad livskvalité som god
samhällsekonomi.

Sektor trygghet och stöd
Den politiska uppdragsgivaren har höga ambitioner när det gäller att minska
utanförskapet/ensamhet bland barn, ungdomar och vuxna - samt äldre.
Kommunstyrelsen vill säkerställa att arbetet på det sociala området sker enligt lagstiftarens
regleringar och intentioner på ett hushållande och effektivt sätt och att partnerskapet med externa
organisationer genom samhällskontraktet fördjupas.
Som äldre medborgare ska man kunna påräkna en trygg och säker ålderdom utan ensamhet och
där det personliga inflytandet över den egna vardagen är stort.
Kommunens insatser syftar inom hela området trygghet och stöd, funktionshinderomsorgen
inkluderat, till att underlätta och stödja behövande att kunna leva ett gott och tryggt liv och där
den enskilde kan växa och bli mer självständig eller bibehålla sin självständighet i sin vardag.
Stödjande och trygghetsskapande insatser ska vara optimalt och individuellt anpassade med målet
att den enskilde i så hög utsträckning som de enskilda förhållandena medger, kan känna att man
står på egna ben med bibehållen personlig integritet.
I utvecklingsarbetet för att öka innanförskapet eller minska det sociala utanförskapet, ska arbetet
ha sin utgångspunkt i att skapa delaktiga aktörer som kan lösa sin situation med rätt stöd. I syfte
att nå Sveriges lägsta arbetslöshet och minska utanförskapet skall försörjningsstödet vara villkorat
i individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.
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För bättre måluppfyllelse måste kommunen säkerställa att samordning av resurser genom det
utbud kommunen själv har och det som kommunen har i samverkan med externa aktörer, ökar.
Kommunstyrelsen följer upp verksamheten genom utvärdering och nationella jämförelser med
likartade kommuner med mål om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara
kommuner.
Utvecklingsarbete
Den politiska uppdragsgivaren vill ha ett tydligt fokus på kompetens och kompetensutveckling
inom sektorn.
Kungälvs kostnader för daglig verksamhet är av hävd höga i jämförelse med andra kommuner
samtidigt som brukarorganisationen anser att kvalitén är för låg.
Vi eftersträvar ett arbete med Rådet för funktionshinderfrågor och brukarorganisationer som t ex
FUB i syfte att komma överens om vad som är acceptabel kvalitet.
Vi har en ambition att bli bättre på att genomföra de gynnande besluten inom LSS och SOL och
vill utveckla våra processer för att få fram nödvändiga resurser i tid. Det kommer att kräva tydliga
prioriteringar tidigt i kommunens planeringsprocesser.
För att klara kvalitets- och effektiviseringskrav behöver kommunen ständigt hålla sig uppdaterad
kring ny teknik och välfärdsteknologi samt nya arbetssätt.
Den politiska uppdragsgivaren är positivt inställd till att bedriva särskilda boenden genom
intraprenader under förutsättning att initiativet kommer från verksamheten. I ett sådant läge
kommer vi att ta fram riktlinjer.
Uppdrag till förvaltningen
9. Säkerställ en rättssäker och resurseffektiv biståndsbedömning
10. Undersök möjligheterna att digitalisera processerna inom sektorn och pröva att införa AIbaserad biståndsbedömning vid försörjningsstöd
11. Via dialog med hyresvärdar ge äldre och personer med funktionshinder förtur till
lägenheter i markplan.
12. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet
13. Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och arbete
14. Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet
Resultatmål:
•
•
•

Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år
Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.
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Strategiskt mål 3. att ge möjligheter till en aktiv fritid för
alla - oavsett ålder och funktionsvariation
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta
och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.
Utgångspunkter inför 2021
Antalet aktiva barn och ungdomar ökar minst i samma takt som befolkningsökningen och vi har i
dagsläget brist på lokalkapacitet när det gäller idrottshallar. Föreningslivet är viktigt för det
förebyggande sociala arbetet och folkhälsoarbetet. Föreningslivet har en mycket stor potential i
integrationsarbetet som vi borde utnyttja bättre. De politiska ambitionerna är högre än våra
tillgängliga resurser. De politiska ambitionerna att täcka kommunens behov av fritidsanläggningar
på ett ekonomiskt hållbart och ansvarsfullt sätt är stor.
Idag är det en stor vattendelare mellan de barn och ungdomar som har en fritidssysselsättning
och de som inte har det. Vi vill möjliggöra för fler ungdomar att ha sin fritidssysselsättning inom
föreningslivet.
Förenings och näringslivets förtroende för kommunen ska öka
Alla föreningar är suveräna och styr sin egen framtid. Kommunen ska stötta föreningarna på
föreningarnas villkor. Föreningarna skall ses som en tillgång att stärka demokratin och förtroendet för att
Kungälv är en bra och trygg plats att bo och verka i. Föreningarna skall också ses som en tillgång i
förtroendearbetet och trygghetsarbetet mellan kommunen och övriga samhällsaktörer.

Den politiska ambitionen att det måste finnas motionsidrott för de ungdomar som inte siktar på
tävlingsverksamhet i första hand, gör att skillnaden mellan politisk ambition och lokalresurs
ytterligare förstärks.
För att nå det strategiska målet måste vi stimulera föreningslivet mer än vad vi gör idag. Vårt
LOK-stöd och våra hallhyror kan i fortsättningen inte vara kommunicerande kärl. Vi når heller
inte målet utan en utbyggnad av idrottshallar.
Vid utbyggnad av hallar måste fokus på samordning och tillgänglighet komma först.
Så här vill KungälvsTrion gå vidare:
Vi har tagit emot ett förslag som utgår från de förutsättningar vi gav i föregående års
budgetdirektiv (april 2019). Uppdragets ligger kvar men vi behöver med ett samlat och brett
angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen.
Vi vill skapa en mycket attraktiv och hållbar lösning för att täcka idrottens behov av
ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk under åren ca 2023-2063. Vi ska genomföra ett
färdigställande av en anläggning som ska kosta så lite i nettodriftskostnader som möjligt under 40
år. Under huvuddelen av anläggningens livslängd kommer Kungälv ha mer än 75 000 invånare.
Det är en låg sammanlagd driftskostnad för alla 40 år vi är ute efter och detta kan bara ställas mot
andra lösningar under samma tidsperiod.
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Vi vill att denna plats ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor,
utställningar, tävlingar och event. Det gör att vi måste klara av att hålla många tankar igång
samtidigt utan att vi släpper efter på kraven utifrån den ekonomiska hållbarheten.
Vi vill se ett nytt idrottscentrum som en fantastisk plattform för det ungdomsarbete kommunen
bedriver tillsammans med våra föreningar. I det arbetet bör vi överväga att centrera större delen
av vårt barn- och ungdomsarbete till denna plats och samtidigt ta till oss och utveckla det sociala
arbetet kring att ge behövande ungdomar fler skyddsfaktorer. Att ha en tillhörighet och att ha en
fritidssysselsättning är en livsavgörande skyddsfaktor för en ung människa som vi fullt ut måste
inse vidden av. Vi ser framför oss ett nytt arbetssätt för våra barn och ungdomar där kommunen
har ett nära samarbete med föreningarna om att inkludera ungdomar i en fritidssysselsättning.
Möjliggörandet och den ekonomiska hållbarheten ökar ju mer öppna vi är för nytänkande kring
nya arbetssätt. Vi måste vara öppna för att kunna använda anläggningen som en plats för
undervisning. Om t ex brist på kemilärare skulle kunna lösas genom att kemilektionerna ges i
samband med simhallsbesöken av behöriga lärare, så ska naturligtvis den typ av lösningar vara
med redan i planeringsstadiet.
Utgångspunkten är att skapa en hållbar lokalförsörjning över tid. I ett sådant arbete måste vi klara
av att se vad våra befintliga kostnader är i dagsläget och hur de förändras genom olika
handlingsalternativ. Att inte bygga ett idrottscentrum måste kunna ställas mot ett annat förslag
som innehåller renoveringar av gamla anläggningar och nya anläggningar som ger flera
driftsorganisationer. Ett ekonomiskt ogenomtänkt bevarande av enstaka anläggningar påverkar
den nya satsningens ekonomiska effektivitet – därför krävs det helhetssyn i ett flerårigt
perspektiv, upp till 40 år.
Vår utgångspunkt är att fritidssektorn i framtiden kommer att ta samma andel av kommunens
ekonomi i anspråk men att en smart drift, många användningsområden och samlokalisering kan
åstadkomma mer kapacitet.
Vi ser framför oss en lösning på Ytternområdet som täcker flertalet behov och vill säkerställa att
satsningen kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt.
Kommunens ekonomi får under inga omständigheter äventyras och en samlad genomlysning av
ekonomi, avtal och stadsutveckling behöver göras för nästa steg i detta utvecklingsarbete.
Vi utgår från majoritetens finansiella ramverk.
Arbetet med en arena är inte initialt kopplat till att kommunen ska objektifiera
exploateringsverksamheten genom att genomföra markbytesaffärer inom samma tidsaxel som
arenans genomförande.
Alla samarbeten, avtal och ekonomiska överenskommelser skall vara väl genomgångna innan
politiskt beslut.
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Hållbara utgångspunkter för ett genomförande:
1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning.
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel.
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan
färdigställda lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl genomlysta.
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till
etapputbyggnad om så är mest lönsamt.
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens
motsvarighet.
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen.
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande
verksamheter och fritidsgårdar, rehab m m.
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av
event samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel.
Föningslivet och näringslivet ska stimuleras att bidra till låg nettokostnad genom
anordnande av cuper och träningsläger. Målet är att 1/12 del av lokalkostnaderna ska
kunna reduceras med hjälp av mässor, event och cuper.
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt.
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska följande
verksamheter prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m bassäng
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska kunna
användas för solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi en viktig aktör.
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och målgrupper.
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB med bland
annat konsortium för Åseberget en viktig aktör.
13. Byggstart 2022

Uppdrag till förvaltningen
15. LOK-stödet höjs under 2021 och 2022
16. Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid.

Resultatmål
•

Fler barn och unga och äldre – inklusive de med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.

1
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Strategiskt mål 4. att alla medborgare ska ha möjlighet att
delta i ett rikt och aktivt kulturliv – oavsett ålder och
funktionsvariation
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god
fritid och ett rikare kulturliv.
Utgångspunkter inför 2021
Under 2019 har stora ändringar genomförts där aktiviteter som främst riktar sig mot turister fått
annan organisering. Kommunens kulturarbete vänder sig i första hand till kommunens egna
medborgare.
Våra bibliotek är viktiga i arbetet att nå målet likaså teatern och konsthallen. Det behöver pågå en
ständig process kring våra bibliotek utifrån digitaliseringen av samhället.
Den politiska uppdragsgivaren vill under mandatperioden ge fler barn och ungdomar möjlighet
att delta i kulturskolans verksamhet genom införandet av en kulturgaranti.
Kulturarvet
Kommunen har ett rikt 1000-årigt kulturarv som vi bör ta tillvara på för att stärka platsvarumärke
och stärka medborgarnas stolthet till platsen. Det är extra viktigt i en inflyttningskommun med
många nyinflyttade. Kommunens olika områden står för en stor mångfald och unikitet som har
stor potential som måste tillvaratas.
Kungälvs Trion vill genom samarbeten med näringslivet lyfta fram vår industrihistoria och
tillgängliggöra den för allmänheten och våra besökare. Vi vill särskilt lyfta fram historien kring
Coca Colaflaskans upphovsman från Kareby, Glasbruket, ABC-epoken, Göteborgs Kex liksom
snustillverkningen. Selma Lagerlöf och Lise Meitner som också bör uppmärksammas i detta
arbete.
Kungälvs Trion vill också se ett arbete som lyfter fram och åskådliggör våra fornminnen
och där barnen får vara med. Vi vill öka ”besöksbarheten” på intressanta platser med tydliga
skyltar och bänkar och åtgärden ska kunna erbjudas som instegsjobb i samarbete med AME och
arbetsförmedlingen.

Uppdrag till förvaltningen
17. Utred framtida utbudet inom kulturskolan
18. Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden

Resultatmål
•

Fler barn, unga och äldre – inklusive de med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.
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Strategiskt mål 5. att medborgare och näringsliv ska känna
ökat förtroende för kommunen
Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgare, organisationer
och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det är ett stort
arbete som måste involvera hela politiken och alla kommunens anställda.

Utgångspunkter inför 2021
Vi ser en ökad oro i vår omvärld; internationellt - med Coronapandemi, krig och krigsrisk,
flyktingströmmar, segregation och social oro. Coronapandemin har skapat en mindre värld och
större oro, effekterna kommer spåras för lång tid framöver. Här behövs de kommande åren
särskild hantering kring förtroende och robusthet, planering hantering av kriser generellt.
Vår komplexa värld som blir allt svårare för människor att förstå, ger ett behov av enkla
förklaringar och lösningar på stora och komplexa problem. I förlängningen ger det upphov till
polarisering och populism som snabbt sprids i dagens moderna medielandskap där allt färre får
neutrala bilder eftersom bilderna i hög grad anpassas till vilka vi är och vilka grupper vi tillhör detta riskerar att minska tilliten. All offentlig verksamhet får samtidigt större krav på säkerhet,
polis, rättssäkerhet och bevakning.
I en expansiv kommun som vår med mycket investeringar och hård konkurrens om kommunala
kontrakt kan risken för oegentligheter öka och med detta ökar kraven på att allt går rätt till.
Medborgarnas förtroende för myndigheter och det offentliga samhället sjunker samtidigt som
människors förväntningar och krav på desamma ökar. Våra medborgarundersökningar visar
sedan många år tillbaka en brist på upplevd delaktighet. Resultaten från attitydundersökningar i
näringslivet har under många år legat på en för låg nivå för kommunen.
Vi behöver förändra vi-och-dom-attityden. En utgångspunkt blir därför att öka kunskapen om
kommunen, politiken, verksamheterna, service, budget och förvaltning. Som anställd eller
förtroendevald måste vi ständigt påminna oss själva om vem jag är till för och hur bidrar jag till
att öka allmänhetens förtroende, i alla roller och nivåer i organisationen.
Lagar och regler är bra – men förtroende är en extra skyddsvall mot dålig hushållning,
låg kvalité och minskar risk för korruption
Svensk myndighetstradition bygger på våra lagar men därutöver en urgammal skrivning att
”allmänhetens förtroende inte får rubbas”. Hela den offentliga delen i samhället bygger på att det
finns en ömsesidighet och tillit mellan skattebetalare och offentliga aktörer. Lagar är bra när det
gått fel men att hålla sig inom givna förtroenderamar är det bästa sättet att undvika felaktigheter.
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Öka medborgarnas förtroende för kommunen – kräver en god ansvarskultur
En god ansvarskultur kräver ett öppet och tillåtande klimat där vi vågar lyfta problem och
synliggöra dessa för att sedan lösa dem. En politiskt buren ansvarskultur stärker kommunens
myndighet och förvaltningens roll och
självständighet som profession, utan att det för den saken ger avkall på att arbeta effektivt och
undvika all form av byråkrati.
Därför måste politiken och förvaltning strukturerat mötas i dialoger kring uppdragen, roller,
ansvar och kommunikation i syfte att stärka förtroendet för kommunen genom gemensamma
dagar på ledningsnivå. Vi kommer och vill gå vidare med att förtydliga arbetsbeskrivningar och
delegationsordningar för såväl politik som förvaltning.
Vi behöver vidareutveckla internkontrollen inom förvaltningen och se öppet och transparent på
våra processer och se internkontrollen som en viktig del i utvecklings- och kvalitetsarbetet.

Effektiv och rättssäker handläggning av ärenden
Vi vill systematisera, effektivisera och kvalitetssäkra våra processer gentemot medborgarna och
näringslivet utifrån bemötande, rättssäkerhet och handläggningstider. Oavsett hur utfallet blir för
sökanden ska vederbörande alltid känna att bemötandet var gott, ärendet blev sakligt och
objektivt hanterat i rimlig tid.
Vi vill utveckla kommunens service och bemötande gentemot de som kommunen är till för;
brukare, medborgare, företag men också internt mellan olika funktioner inom kommunen.
Vi anser att en god service och ett gott bemötande också stärker myndighetsuppdraget genom att
vi får en tydlig inriktning mot att informera och vägleda konstruktivt framför att utöva. Vi
behöver säkerställa ett serviceinriktat kundfokus där det upplevs att vara enkelt att vara företagare
i Kungälvs kommun.
Stärkt delaktighet och demokrati
Demokrati är trögt till sin natur men beslut behöver inte alltid ta lång tid, där det går skall kortare
beslutstider för enkla beslut eftersträvas. Här spelar politiken en särskilt viktig roll för att
skapadelaktighet i tidigt skede vid förändringsprocesser.
Medarbetarnas delaktighet
Vi vill värdesätta, uppmuntra och tillvarata den utvecklingskraft som finns naturligt bland våra
medarbetare. Genom åren har förslagsverksamhet prövats och getts olika utformningar men det
har ofta runnit ut i sanden efter en tid. Vi uppfattar att det är svårt för förslag att lyftas i vår typ
av organisationer med flera nivåer och kompetenser. Likaså har bristen på återkoppling varit ett
problem.
Medarbetarnas utveckling är kommunens utveckling och vi behöver utveckla detta arbete för att
kommunen ska klara alla sina åtaganden i framtiden.
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Förtroendefulla relationer med näringslivet
Näringslivet är viktigt, det är grunden för lönsamheten och vård, skola omsorg.
Handelskammararbetet med rapport och ny näringslivsstrategi till 2035 skall ha stort fokus och
vara väl förankrat i högsta politiska ledningen.
Det är av stor vikt att vårda och underhålla relationerna i ett nätverk och näringslivsråd liksom att
mejsla ut och tydliggöra roller, ansvar och krav på samarbete för alla intressen och
samarbetsstrukturer. För att få till kraft krävs samordning, inte konkurrens mellan olika aktörer
och företagarorganisationer, den rollen måste kommunen i denna process axla.
Vi skall ta rygg på de bästa kommunerna, allt kanske inte fungerar i Kungälv men allt behöver
inte uppfinnas igen. Uthållighet är grunden, att förändra attityder och arbetssätt tar tid. I den nya
strategin till 2035 är det viktigt att tidigt reda ut målkonflikter, tydligaggöra roller, ha en tydlig
process, tidplan och ansvarig för genomförande av åtgärd efter åtgärd, år efter år.
Processen och arbetet ska kommuniceras på ett brett sätt till företagen och möjligheten till
medborgardialog skall nyttjas.
Uppdrag till förvaltningen
19. Förslagsverksamheten utvecklas och stimuleras med tydlig återkoppling och uppmuntran.
20. Utveckla kommunens service och bemötande för medborgare och företag
21. Skapa trygga och allmänt kända rutiner för våra anställda att våga påtala brister och
anmäla missförhållanden utan personlig risk och rädsla.
22. Tillse att hela organisationen bidrar till att öka allmänhetens förtroende
23. Inrätta ett fast forum för medborgardialog - öppna rum för prioriterade
stadsplaneringprojekt
24. Medborgarstämmorna ska förändras till att vara mer aktuella, mer framtidsinriktade med
bibehållen möjlighet att skicka in frågor. Inför särskilda stämmor för intressenter.
25. Genomför och implementera med en näringslivsplan utifrån utvecklingsarbetet i Strategi
2035 tillsammans med Västsvenska Handelskammaren
Resultatmål
•

Förbättrat näringslivsklimat1

20

Strategiskt mål 6. - ökad samordning mellan infrastruktur
och byggnation i hela kommunen
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning
inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.
Planeringen för LSS- och äldreboenden skall ligga med i planeringen för nya bostadsområden för
att vi ska klara de ökande behov som den förändrade demografin kräver.

Utgångspunkter inför 2021
I takt med senare års expansion har kommunens ekonomiska hållbarhet utsatts för påfrestningar.
Ökad upplåning och otillräckliga överskott har försvagat soliditeten. Trots expansionen har vi
stora utmaningar kvar inom nästan samtliga områden.
För att klara av att tillgodose behoven måste insikten kring ekonomin prägla sektorns arbete.
Fokus på kvalité och hushållning måste här omsättas i hela arbetet.
Det är nödvändigt att säkerställa höga driftsöverskott, arbeta med tillväxtens intäkter och
samtidigt vidta nödvändiga strukturella åtgärder, inte minst inom samhällsbyggnadssektorn inom
koncernen och i samarbete med marknaden - exempelvis byggherredriva planprocesser, för att
effektivt och tillsammans klara framtidens utmaningar.
I detaljplanearbetet prioriteras:
1. Kommunens kärnverksamhet
2. Näringslivets behov
3. Bostäder
Kommunstyrelsen skall följa Kommunfullmäktiges program för Social hållbarhet varför det är
viktigt att det byggs bostäder för alla grupper i samhället och att alla, inte minst unga ges
möjligheter till bostäder.
Den politiska uppdragsgivaren ser positivt på att kommunen aktivt eftersträvar samarbeten med
bostadsföretag som med hjälp av de befintliga statliga subventionerna bygger billiga hyresrätter.

Sektor samhälle och utveckling
Den politiska uppdragsgivarens strategiska mål manar till en utveckling som väl svarar upp mot
många parametrar samtidigt. Social hållbarhet innebär inga undantag från ekonomisk hållbarhet
och tvärtom.
Uppdragsgivaren betonar vikten av ökad samordning mellan infrastruktur och planerad
nybyggnation och prioriteringar görs utifrån faktiska samordningsfördelar och inte utifrån
kommundelsprioritering. Utvecklingen av samhället ska vara till nytta för medborgarna och stärka
kommunens ekonomi i det längre perspektivet.
Alla investeringar såsom enskilda objekt liksom åtgärder inom särskilda potter, prövas enligt 4stegsprincipen.
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De kommande åren prövas alla satsningar enligt det finanspolitiska ramverket. Det ska finnas en
årlig planberedskap för bostäder, verksamhetsmark och handel. För hela arbetet betonar
uppdragsgivaren en intelligent samordning som bygger på breda analyser utifrån medborgarnas
behov av bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov, där helheten prioriteras
framför delarna.
Kommunen eftersträvar ett utvidgat samarbete med externa investerare och externa utförare
inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur kvalitetsperspektivet försvarbart.
Kommunstyrelsen utvärderar varje år samhällsbyggnadsprocessen ur ett nationellt perspektiv, där
vår produktivitet och effektivitet jämförs med kommuner med likartade förutsättningar, med mål
om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner.
Kommunen efterfrågar fler positiva förhandsbesked utomplans, då våra VA-investeringar
behöver fler kostnadsbärare och ytterst har vi ambitionen att under mandatperioden tredubbla
antalet bygglov på landsbygden där det finns kommunalt- eller föreningsdrivet VA.
Stadsutveckling
Stadsutvecklingsarbetet behöver utvecklas genom en ökad delaktighet och dialog där barn, unga,
vuxna, äldre, fastighetsägare, företag och föreningar ges möjlighet till inflytande.
Omvandlingen av Nya Kongahälla har lyft och förstärkt Komarkens attraktivitet. Vår långsiktiga
plan är att gräva ner vägen vid Nordmannatorget för att minska otryggheten och för att skapa ett
attraktivt läge för verksamhet och handel. Arbetet måste ske i nära samarbete med bostadsbolag
och boende i området.
Stadsutvecklingsarbetet skall ges ett ökat fokus på att Kungälv och Ytterby skall växa ihop. Detta
är naturligt med anledning av entré Ytterby, planerad byggnation på Åseberget samt uppdrag
kring utvecklingsarbetet av arenaområde vid Yttern.
Stadsutvecklingsarbetet måste också starta med en kort och långsiktig plan för Gamla Kungälv.
Perspektivet är att Kungälv ska växa och förtätas från Nya Kongahälla ner mot älven. Gröna
stråk är viktiga inslag som t ex Bäckparken.
Gamla Kungälvs stadskärna med Västra gatan och närliggande områden behöver en kortsiktig
plan 1-3 år och bygger på tät dialog med fastighetsägare, företagarförening kring mindre insatser,
regelverk, parkeringar och andra underlättande insatser för att handel skall överleva i det korta
perspektivet. Det är mycket som ska hända i Gamla Kungälv över tid, gamla fastigheter kommer
att ersättas med nya och det kommer att bli ett mycket stort tillskott på bostäder.
Kommunen ska främja ett utvecklingsarbete med nya företagsetableringar och övriga etableringar
i nära samarbete med handelns organisationer och fastighetsägarna. Utgångspunkten är
utveckling, en stark regional plats men inte nostalgi.
Frekventa områden ska göras tryggare med mer belysning i samarbete med Kungälv Energi AB.
I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen bör vi överväga att
flytta stadsbiblioteket till området kring Västra Gatan för att kommunen ska ta sin del av ansvaret
för att skapa besöksunderlag.
Staden vid älven ska ha en långsiktig plan, ett 20- årigt perspektiv med kontakt till Göteborg, här
skall beredningen för Samhälle och Utveckling engageras.
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Fontinområdet och övriga rekreationsområden

Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser,
ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.
För kommunens innehav av skog vill vi långsiktigt avtala med ett skogsbolag som sköter både
skogen och spår i en omfattning som gör all drift självfinansierad via skogsvård.
Vi ser gärna ett utökat samarbete med Västkuststiftelsen.
Marstrands utveckling
I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré Marstrand.
P g a den vackra stenläggningen och dess ömtålighet bör vi starkt begränsa biltrafiken för
företagare, och i gengäld erbjuda parkering nära färjan med möjlighet att låna dragkärra.
Utveckling av Marstrands hamn
Alla framåtsyftande åtgärder ska finansieras inom ramen för hamnverksamhetens avgiftskollektiv
som måste utvecklas med underlag och avgiftsmodeller som ger en 100% avgiftstäckning.
Vi är positiva till att hamnverksamheten och färjan drivs i en egen organisation.
Färjeverksamheten
Vi behöver se över driften av färjan samt avtalet med Västtrafik. Det är orimligt att kommunen
ska driva den på samma sätt med de risker som finns om de planerade höjningarna för de bofasta
genomförs. Här måste det finnas ett rimligt samband mellan faktiskt resande och kostnaden för
den enskilde i balans med kommunens kostnader och affärsrisk. Kostnaden för den faktiska
resan ska upplevas som rimlig för Marstrandsborna. Vi bör överväga många olika alternativ kring
driftsformer, aktörer och om vi skulle ha en helt annan typ av färja under vissa tider som t ex en
obemannad som finns mellan Nord- och Syd Koster.
I arbetet ska miljöaspekterna vägas in med mer miljövänligt bränsle till nuvarande färjor.
Kodes utveckling
Med den stora potential som Kode stationssamhälle har med gott utbud på kollektivtrafik är
platsen mycket attraktiv både för boende och att driva verksamhet i. Utifrån ortens möjligheter
och utifrån kommande satsningar på dubbelspår måste det finnas en sammanhållen plan för
Kodes utveckling och vi ser det därför som naturligt att det genomförs en fördjupad
översiktsplan kring Kodes utveckling.
Uppdrag till förvaltningen
26. Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi lyfter hela Komarken-området och
sänker vägen vid Nordmannatorget.
27. Kommunens VA-utbyggnad/ekonomi med fler kostnadsbärare ger fler möjlighet till
bygglov utomplans.
28. Digitalisera hela bygglovsprocessen för att komma ner i handläggningstid.
29. Undersök tillsammans med Kungälv Energi AB om det går att skapa WIFI-zoner i
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centrala och besöksintensiva lägen
Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga.
Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby
Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna på kort- och lång sikt.
VA-kollektivets ekonomi redovisas i årsredovisningen enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendationer.
34. Genomför fördjupad översiktsplan för Kode
30.
31.
32.
33.

Resultatmål
•
•

Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

Strategiskt mål 7. att underlätta för invånare och företag
som vill reducera klimatutsläppen
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara
att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

Utgångspunkter inför 2021
Majoriteten ser på de problem som finns med våra utsläpp i luft och vattendrag på största allvar
och har en hög ambition att minska dessa genom ett klokt och involverande arbetssätt baserat på
nationella miljömålen.
I kommunens klimat- och miljöarbete har det tidigare varit stort fokus på kommunen som
organisation. Detta fokus vill vi istället flytta till våra hushåll och företag i kommunen för att
arbetet ska få större genomslag och uppnå bättre resultat.
Kommunen måste dock vara pådrivande i det arbetet och se till att alla våra processer får ett
större fokus på hållbarhet, miljö och civil beredskap tillsammans med medborgare och näringsliv.
Vi behöver av miljö- och klimatskäl värna våra gröna näringar och det intresset måste få extra
draghjälp av kommunens beredskap för att minska samhällets sårbarhet vid kris. Arbetet kommer
på sikt kräva ett större inslag av regional samverkan kring inom vilka delar vi säkerställer lokal
respektive regional hållbarhet.
Vi ska genom vår upphandling alltid lyfta fram civil beredskap för att främja t ex lokal
livsmedelsproduktion och genom dialog och upphandlingskrav säkerställa att produktionen sker
så klimatsmart och ekonomiskt försvarbart som möjligt. För att ha en beredskap vid kris måste
det finnas en produktion och konsumtion när det inte är det.
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Nu när hela vårt samhälle genomgår stora förändringar måste värdet av solcells-el få en
framskjuten position för att öka andelen hållbar energi. Likaså ska kommunala fastigheter
användas för detta ändamål gärna i samarbete med Kungälv Energi AB och näringslivet. Vi ska
eftersträva nya affärsmodeller som höjer hastigheten i utbyggnaden genom att erbjuda allmänhet
och företag att kunna bli andelsägare i anläggningar som skapas i kommunen i samverkan med
marknaden.
Nya idrottsanläggningar ska ha ett mycket stort fokus på energioptimering och förnyelsebar el.
Vi vill att fler människor reser kollektivt till arbetet och ser ett behov av nya och
förutsättningslösa analyser kring vilka förutsättningar som krävs för att möjliggöra ökat resande.
Är gratis bättre än utbyggd kollektivtrafik? Månadskort är redan idag starkt subventionerat och
kostnaden en bråkdel jämfört med att ta bilen. Är tätare tidtabell med snabbare byten vettiga
tillköp? I arbetet med att utveckla kollektivtrafiken söker Kungälvs kommun breda samarbeten
inom GR och VGR.
Uppdrag till förvaltningen
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Implementera avfallsplan 2030
Se över resvanor för att optimera kollektivt resande
Optimera användningen av pendelparkeringar
Strandstädningen – säkra verksamheten 2020/2021
Undersök lånecykelsystem
Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar
Årlig uppföljning av Agenda2030

Resultatmål
•
•

Minskade utsläpp i luft och vattendrag
Ökad kollektiv jobbpendling

2
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Strategiskt mål 8. att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med
utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst
från arbetsmarknaden
Coronapandemins krisförlopp är extremt snabbt och effekterna på sysselsättningen stora. Vår
grunduppfattning kvarstår krisen till trots, att alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de
som av olika skäl står längst från arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt
utveckla Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga
offentliga aktörer.
Utgångspunkter inför 2021
Det är svårt att förutse hur återhämtningen efter pandemin kommer att bli och i hur hög
utsträckning det kommer att påverka sysselsättningen. Vissa studier visar att 100 000 tals personer
kommer förlora sitt arbete. Det kommer att påverka Kungälvs arbetsmarknadspolitiska arbete.
Kungälv har historiskt sett en mycket hög arbetsfrekvens bland befolkningen och har historiskt
klarat kriser bättre än många andra kommuner. Så var det efter t ex finanskrisen 2009.
Arbetsmarknadsstatistiken visar före krisen att vår arbetslöshet per 27 mars 2020 främst ligger
inom gruppen utrikes födda och det är inte förvånande då kommunen tagit emot ett betydande
antal nyanlända efter 2015.
Då Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans uppdrag förändras är det än viktigare att
säkerställa Kungälvs utvecklingsarbete med samtliga offentliga aktörer inom ramen för
Samhällskontraktet. Annars riskeras vår position som pilotkommun i regionen försvagas inklusive
resultaten för vårt sociala hållbarhetsarbete.
För att undvika att människor hamnar i försörjningsstöd måste insatserna för utbildning och jobb
sannolikt öka. Vi behöver en nära dialog med arbetsförmedling och grannkommuner för att
koordinera våra vuxenutbildningar som kan bli aktuella och eftersträva att lösningar kommer till
stånd inom ramen för GR-samarbetet.
Det kommer med största sannolikhet bli nödvändigt att kommunen sjösätter program med
starta-eget-insatser i samarbete med näringslivet och myndigheter.
Uppdrag till förvaltningen
42. Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknaden efterfrågar inom vuxenutbildningen
43. Utveckla samhällskontraktet och kraftsamla kring individer som riskerar att hamna i
Försörjningsstöd
44. Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin medför motverka ökad arbetslöshet - vilka
åtgärder och utbildningsinsatser och samarbeten som behövs för att upprätthålla en hög
grad av självförsörjning/sysselsättningsgrad ska utarbetas med externa aktörer.
45. Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten.
Resultatmål
• 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
• Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.
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2
Alla resultatmål
1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år.
7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
8. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.
9. Förbättrat näringslivsklimat
10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
11. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag
13. Ökad kollektiv jobbpendling
14. 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.
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Inledning
Budgetdirektivet är ett förtydligande av innehållet i den rambudget som antagits av
kommunfullmäktige och innebär en nedbrytning av de strategiska målen till resultatmål vilket
kommunstyrelsens ansvarar för att arbeta med och följa upp. Även om man kan se att målen har
sin hemmahörighet inom en viss sektor skall se dem som sektorsövergripande. Det krävs
samarbete mellan sektorer för att de skall uppnås vilket underlättas av att Kungälv har en samlad
förvaltning. De strategiska målen tillsammans med resultatmålen är grunden för förvaltningens
arbete med den politiska viljeinriktningen i kommunen. Kommunens medarbetare vet sedan bäst
utifrån sin profession hur man skall arbeta och vad man skall arbeta med för att nå målen.
Liberalerna vill ha en ny politisk inriktning i kommunen där vi på allvar ger bl.a. ekonomiska
förutsättningar för kompetens- och arbetsmiljöutveckling för kommunens anställda. Våra
medarbetare skall ges förutsättningar för att göra vår kommun bland de främsta att möta
morgondagens utmaningar.
I skrivandets stund pågår fortfarande en pandemi och det är således fortfarande något osäkra
siffror vi arbetar med, både vad gäller intäkter och utgifter. Detta budgetdirektiv sträcker sig
således över 2022-2023.
Vår kommun växer fortfarande och har bland landets lägsta arbetslöshetssiffror. Detta ger
förutsättningarna för att bli en än mer välmående kommun och ju fler vi blir, desto fler betalar
skatt. Således skall vi som kommun inte ta ut mer av skattekollektivet per person än vad som
behövs. När skattebasen ökar skall skatten sänkas för den enskilda individen.
Vi bor i en kommun som har alla förutsättningar för att ta sin plats som en av de bästa
kommunerna att leva och verka i. Med en liberal politisk inriktning gynnas såväl medborgare som
företag och föreningar. Tillsammans bygger vi ett hållbart samhälle med skola, vård och omsorg i
toppklass, ett rikt föreningsliv och blomstrande näringsliv!

Strategiska mål och resultatmål
1. Social hållbarhet
På Folkhälsomyndighetens sida kan man läsa följande:
”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god
hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum,
vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och
förändringsbenäget.”
Denna formulering är en mycket god beskrivning till varför vi i Kungälv har utarbetat en social
översiktsplan, som vi vill ska vara det övergripande strategiska dokumentet inom social
hållbarhet samt att vi storsatsar på sociala investeringar.
Nedan områden inom socialt arbete som vi bör bli bättre på:
● nå de av riksdagen fastställda jämställdhetspolitiska målen. Särskilt viktigt är att motverka
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck.
● analyser ska tas fram rörande det ökade droganvändandet bland unga och utifrån det ta
fram en plan och återuppta det drogpreventerade arbetet
● personer med funktionsvariation ska ha likvärdiga levnadsförhållande som befolkningen i
övrigt. Daglig verksamhet behöver utvecklas och habiliteringsersättningen ses över och
höjas.
● LSS-boende ska erbjuda ett tryggt och meningsfullt boende med kompetent personal och
bemanningen skall alltid anpassas efter individens behov. Ingen Kungälvsmedborgare
skall behöva placeras i en annan kommun om inte särskilda skäl finns.
● LSS, Sol- och äldreboenden skall erbjudas inom lagstadgad tid.
● äldreomsorgen ska präglas av valfrihet för individen, mångfald i utbudet, hålla en hög
kvalitet och vara likvärdig på alla nivåer i hela kommunen. Intraprenad ska utredas som
möjlig driftsform för att åstadkomma en mer meningsfull och aktiv tillvaro både för de
boende och personalen samtidigt som det ger en ökad kostnadseffektivitet.
● biståndsbedömningen vad gäller hemtjänst ska ses över. Det skall finnas valfrihet att
använda den tid man blir beviljad på det sätt man själv vill och har behov av för dagen.
● den sociala översiktsplanen (SÖP) skall vara det övergripande strategiska dokumentet
inom social hållbarhet.
● Andel bidragsförsörjda är alldeles för hög i vår kommun, 11,2 % av befolkningen mellan
20-64 år. Vi måste ta reda på vad som ligger bakom dessa siffror och ta fram
åtgärdsplaner för att fler ska kunna försörja sig själva.

Sociala investeringar och socioekonomiskt arbete
Sociala investeringar - att investera i människor. Socioekonomi är ett sammansatt begrepp som
ytterst syftar till att skapa en direkt koppling mellan ekonomi och socialt arbete, mellan
utanförskap och kostnaderna för densamma. Genom att påvisa de långsiktiga kostnaderna för
utanförskapet vill vi motivera till tidiga sociala investeringar eftersom de lönar sig. För att lyckas
med ambitionerna krävs ett systematiskt arbete som hela tiden sätter sociala och ekonomiska
utfall i fokus för att säkerställa att organisationen:

● prioriterar och genomför tidiga insatser som väntas ha effekt
● kontinuerligt följer upp och utvärderar om och hur satsade resurser gör faktisk nytta
● fortsätter utveckla sin förmåga att arbeta tvärfunktionellt inom förvaltning och
verksamheter
Systematiken ökar kommunens kapacitet att omsätta politiska mål till verklighet och att driva
innovations- och utvecklingsarbete mer effektivt. Precis som i all utveckling går det inte att på
förhand veta säkert hur utfallet kommer att bli, men i sociala investeringar är mätningar och
utvärderingar själva grunden för beslut om fortsatt arbete. Väl fungerande, verkningsfulla sociala
investeringar är en av nycklarna för att långsiktigt bromsa kommunens kostnadsutveckling. Detta
skall vi göra tillsammans med alla olika aktörer i samhället. Projekt samfinansierade med andra
samhällsaktörer skall ges prioritet.
De sociala investeringarna skall ha en tät koppling till den sociala översiktsplanen och primärt
inriktas mot grupper och områden som är definierade i denna. Verksamheten inom ramen för de
sociala investeringarna skall tillföra något utöver linjens ordinarie verksamhet. De sociala
investeringarna skall stimulera till förändring och utveckling av kommunens verksamhet. Ett av
målen med de sociala investeringarna är att öka inkluderingen. Idag har vi ingen bra och
tillförlitlig metod för att mäta effekterna av våra sociala investeringar. En sådan metod behöver
utvecklas. Nya riktlinjer för de sociala investeringarna som bättre fångar upp det intresse och de
goda idéer som finns i verksamheten bör utarbetas.
Sociala investeringar möjliggör utveckling av arbetsformer och metoder för att i ett tidigt stadium
motverka utanförskap. Det är således inte endast ekonomiska medel som omfördelas från
reaktiva insatser till proaktiva utan det är också ett fokus på metodutveckling. Utan denna
metodutveckling kommer förmåga hos kommunens verksamheter gå förlorad och på sikt inte
byggas upp. Denna förlust kan inte kompenseras för med hjälp av allmän samverkan om denna
samverkan inte i sig bygger på samma logik som sociala investeringar. Därvid krävs det
kompetensutveckling som vi avsätter medel för.

Ökad integration
Ökad integration kräver insatser från all delar av samhället från våra offentliga verksamheter,
planering av byggande till vårt privata näringsliv. Det socialt hållbara är grunden för det
ekonomisk hållbara.
Målet är en kommun för alla. I Kungälvs kommun satsar vi på att göra rätt från början.
Medborgarfokus, ordning och reda, respekt och öppenhet är ledord.
Vi har förmånen att vara mottagarland istället för ett land man flyr från. Detta ställer stora krav
på oss och vår kommun. Gör vi rätt från början kommer dessa nya medborgare att snart delta i
den fortsatta uppbyggnaden av kommunen och bidra till fortsatt tillväxt.
Arbetet med att hjälpa våra nyanlända till arbete är av central betydelse för att säkerställa att de
blir inkluderade i samhället. Utbildning i svenska språket och samhällskunskap skall påbörjas
omgående. Ambitionen är att nyanlända är i arbete eller fortsatt utbildning senast vid slutet av
etableringsperioden.
I Kungälv ska det finnas olika typer av boenden i våra kommundelar för att främja integrationen.
Antalet barn som lever i ekonomisk utsatthet skall minskas genom olika samhällsinsatser i
förebyggande syfte. De viktigaste faktorerna för att motverka detta är arbetet med ökad
integration, arbete åt alla och en bostadsmarknad som erbjuder olika typer av boende.
Samhällsservice skall ges på lika villkor och med likvärdig kvalitet för alla medborgare. Olika
utförare ger ökad valfrihet inom sektorn trygghet och stöd.

● Resultatmål:
o
o
o
o

ta fram nya riktlinjer samt åtgärdsplan för sociala investeringar
full behovstäckning inom äldreomsorg och LSS
ta fram en ny plan för och återuppta det drogpreventiva arbetet
utreda andelen bidragsförsörjda och ta fram åtgärdsplaner för att minska
bidragsberoendet

2. Möjlighet till lärande hela livet
Skolan är den viktigaste institutionen för att bygga det gemensamma sociala kapitalet, i samspel
mellan personal, elever, föräldrar och andra vuxna. Därför får segregation vare sig uppstå eller
förstärkas av skolan. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i varje barns och elevs
lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär att
bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en
inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Det är
viktigt med likvärdiga förutsättningar och adekvat stöd redan i förskoleklass.
Ett samhälle som vill växa, i alla avseenden, är beroende av en väl fungerande och utvecklad
barnomsorg. När vi bygger nya områden så behöver vi också bygga flexibla och hållbara
förskolor, fritidshem och skolor med tillhörande idrottsmöjlighet, skolbibliotek och stimulerande
skolgårdar. Kungälv är en växande kommun och underhållet av skolbyggnader måste
moderniseras och uppdateras för att möta samtidens befolkningstillväxt, teknik och standard.
Det ska vara en plats där man känner välbefinnande, arbetsglädje och utformning ska främja
pedagogiskt arbete och inlärning.
Vi vill att kunskapsresultaten ska förbättras och en förutsättning är att varje elev få mer tid med
behöriga engagerade och kunniga lärare. Alla elever ska få den hjälp och stöd de behöver för att
klara av grundskolan med godkända betyg. För elever med språkstörning som är i behov av stöd,
behöver kommunen ha en särskild organisering. En av de viktigaste strategierna för ökad kvalitet
i undervisningen är en fungerande kompetensförsörjning. Att lyckas attrahera och behålla
legitimerad personal inom skolan kommer att vara en nyckelfråga under många år.
En god arbetsmiljö och ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att bygga en
framgångsrik skola. Lika viktigt är att utveckla det kollegiala lärandet baserat på forskning,
beprövad erfarenhet och omvärldsbevakning med fokus på undervisningens kvalitet och på
skolans huvuduppdrag. Inom ramen för kärnuppdraget, och tillika lagstadgade verksamhet,
måste vi prioritera insatser som syftar till att öka den psykiska hälsan hos den enskilde. Ungas
hälsa och välmående är framgången för att barn och ungdomar når goda studieresultat. Skolan
har stor betydelse när det gäller att uppmärksamma och förmedla signaler om riskbeteende samt
för att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga och samordnade insatser som tidigt
upptäckts är sannolikt en av de största förebyggande insatserna som finns i vårt samhälle.
Skolan har ett digitaliseringsuppdrag som ska utövas likvärdigt i kommunens skolor. Kungälv ska
ständigt vara med att utveckla och förfina arbetssätt och där så är möjligt, införliva ny teknik som
kan underlätta arbetet och stimulera och stödja lärandet. Där digital undervisning kan utvecklas
och utgöra ett komplement till traditionell undervisning. Det saknas likvärdighet i processer och
arbetssätt hur digitalisering ska kunna utgöra en metod i lärandet. Digitalisering är en process
som behöver anpassas, utvecklas och implementeras.

I Kungälv skall vi ha en skola i framkant och det innebär en lärarkår som får likvärdig utbildning
och tillgång till den kunskap och teknik som krävs för att vara uppdaterad inom digitalisering.
Gymnasieskolan i Kungälv ska oavsett om den ger behörighet till högre studier, en yrkesexamen
eller både och. Alla elever, oavsett val av skola och inriktning, ska mötas av hög positiva
förväntningar, tydliga kunskapskrav. Vi värnar möjligheten till gymnasial utbildning inom
kommunen och betraktar gymnasiet som en viktig del.
Vuxenutbildningen spelar en mycket viktig roll genom att ge en andra chans samt möjliggöra för
våra nya medborgare att ta en aktiv del i samhället och bör erbjudas studier både på dagtid och
kvällstid. Skolan är vårt främsta verktyg för tillväxt och vår främsta arena för integration.
Språkutbildning i svenska språket för nyanlända ska ägnas särskild uppföljning oavsett om du är
barn eller vuxen.
Politikens främsta uppgift vad gäller skolan är att ge förutsättningar i form av resurser för att
genomföra sitt uppdrag. I denna strävan är ett väl fungerande och tydligt ledarskap av största
vikt. Alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar
till fortsatta högre studier eller jobb. Vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt för att
barnen ska bli fria, kritiska och självständiga individer. En bra start i livet är den bästa investering
vi kan göra.
Vi skall ha fokus på att:
● prioritera underhåll och renovering av befintliga utbildningslokaler och skolgårdar
● möta befolkningstillväxten med nya skolor och förskolor
● utveckla den likvärdiga digitaliseringen inom samtliga utbildningsstadier
● utveckla en hållbar arbetsmiljö och säkra kompetensförsörjning inom skolans samtliga
yrkesgrupper
● Resultatmål:
o ta fram en utbildningsplan för undervisande personal inom digitalisering
o ta fram en kompetensförsörjningsplan inom skolans samtliga yrkesgrupper

3. Möjlighet till aktiv fritid hela livet
Kulturen är människornas själ och idrotten vårt blodomlopp, en meningsfull fritid gör oss till
både lyckligare och friskare människor. Vi vill lyfta fram kulturens, idrottens och
fritidsaktiviteternas betydelse för hälsa och för möjligheten att växa som människa.
Kultur och fritid lockar till lek och glädje och människor behöver konst och kultur för att trivas.
Invånare i alla åldrar ska ha möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid. Kommunen
ska kunna ge möjlighet att genomföra fritidssysselsättningar för alla till rimliga kostnader och
därför bör det lokala aktivitetsstödet fördubblas. Stöd till föreningar som bedriver verksamhet
inom såväl kultur och idrott som fritidsområdet ska senast 2023 vara jämställt mellan män och
kvinnor, pojkar och flickor. Detta innebär att föreningsstödet skall utökas och årligen uppräknas
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Möjligheten att utöva idrott och kulturaktiviteter skall inte avgöras av plånbokens storlek eller
hindras av att man har en funktionsvariation. Kulturskolan skall vara kvar och utvecklas. Att
kunna låna utrustning för barn och ungdomar bidrar till att minska segregationen och får fler att
våga prova olika idrotter därav skall vi införa ett idrottsbibliotek. I en tid där barn rör sig allt
mindre måste vi gemensamt uppmuntra till fysisk aktivitet och därmed stärka folkhälsan. Vi ska
ha ett särskilt fokus på paraidrotten och stärka möjligheterna för de med funktionsvariation att
delta i såväl idrotts- som kulturaktiviteter. Vi vill skapa förutsättningar för ett varierat utbud av
aktiviteter och sociala mötesplatser, såväl i befintliga anläggningar som investeringar i nya arenor,
bland annat för att behålla intresset för ett aktivt och hälsofrämjande föreningsliv. Här behöver
man beakta även möjligheterna till spontanidrott och utomhusaktiviteter.
Biblioteksverksamheten måste bevaras, såväl i skolorna som för allmänheten, och stärkas som en
mötesplats för alla generationer.
Föreningarnas överlevnad är avhängigt hur vi mellan kommun, näringsliv och föreningar kan
samverka för att stärka idrotten och kulturen. I det läge vi befinner oss med en pandemi kommer
föreningarna de kommande åren behöva stärkt LOK-bidrag. Vi behöver också se över eventuella
möjligheter till hyresreduceringar och hur vi kan samverka för att stärka ledarskap och
engagemang i verksamheter där det blir allt svårare med god tillgång till frivilliga insatser.
● Resultatmål:
o fördubbla det lokala aktivitetsstödet
o utreda möjligheter till hyresreduceringar för föreningar

4. Kommundelsutveckling och attraktivt boende
Hela Kungälv ska leva. Vår översiktsplan måste förnyas och planer för våra olika kommundelar
skall aktualiseras. Vår nuvarande plan är över tio år gammal med tillägg som gjordes 2016, dessa
har dock ej påbörjats ännu. Vi måste starta en ny process för en översiktsplan som medborgare,
föreningar och näringsliv är delaktiga i att ta fram.
Vi skall erbjuda en utveckling både av centrala Kungälv och våra serviceorter utifrån de resurser
som kommunen besitter. Fungerar alternativa VA-lösningar i andra kommuner som vi kan dra
nytta av i vår kommun så välkomnar vi detta under förutsättning att det är ekonomiskt och
ekologiskt hållbart. Miljö- och bygglovsprocessen vad gäller utomplans byggande skall fortsatt
underlättas i de lägen det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA.
Attraktivt boende kännetecknas av god tillgång till bostäder i alla upplåtelseformer. Vi skall
arbeta aktivt på alla plan för att pressa de idag höga produktionskostnaderna och hålla hyror och
insatser på så rimlig nivå som möjligt. Att ny bebyggelse sker på ett hållbart genomtänkt sätt med
speciell hänsyn till integration samt att kompletterande byggnation i redan befintliga områden tar
samma hänsyn är prioriterat. När vi planerar nya skolområden skall vi bygga med hänsyn till
framtida utvecklingsbehov. Hållbarhet, ny teknik och innovationstänkande skall vara i fokus för
allt framtida byggande.
Det attraktiva boendet har en god tillgång till fina naturmiljöer, bra skolor och fungerande
samhällsservice och en fungerande kollektivtrafik.
Gång och cykelvägar skall byggas ut med prioritering på våra yngre för att säkerställa en trygg
miljö till och från skolan såväl som på fritiden där trafikmiljön måste ta hänsyn till barnen och
inte tvärtom. Kollektivtrafik på landsbygden ska göras tillgänglig till en rimlig nivå.
Bättre omvärldsbevakning för att ta efter goda exempel från andra kommuner som lyckats bra
inom olika områden ger en bättre hushållning med resurser då vi kan dra nytta av vad andra
redan gjort. Vi ska öka samordning inom all infrastruktur såsom gång och cykelbanor, VA, el,
fiber och annan teknisk verksamhet.
Vi behöver utveckla och effektivisera våra arbetssätt genom att använda oss av alternativa
lösningar som t.ex. exploatörsdrivna planprocesser för att få en högre effektivitet i nyttjandet av
overheadresurserna. Effektiviserad handläggning, it-tjänster, från bygglovsansökan till färdigt
bygglov behöver prioriteras för att öka förmågan att möta förväntningarna från medborgarna.
Att möta behov och efterfrågan från olika grupper och på så sätt bygga rätt bostäder, är att
föredra ur ett långsiktigt perspektiv och det är viktigt att inte bortse från medborgarna med
särskilda behov utan säkerställa att det finns anpassat boende för alla. Vi vill skapa trygga miljöer
där vi kan nyttja synergier av att ha många olika verksamheter i samma lokaler. Vi måste bygga
för samverkan och inkludering inte för alienering och segregering.

● Resultatmål:
o påbörja arbetet med en förnyad översiktsplan
o utveckla it-tjänster inom bygglovsansökningar

5. Öka planerat underhåll av fastigheter
I varje årsredovisning sedan mycket lång tid tillbaka kan vi läsa om brister på underhåll av det
egna fastighetsbeståndet. Det är inte att verka för god ekonomisk hushållning. Allt överskott vi
genererar kommer att ätas upp av förfallet av fastigheter som ej underhålls och renoveras så att
vi slipper kostsamma akutåtgärder.
Precis som en privatperson måste underhålla sin fastighet för att den ej skall minska i värde
måste en kommun hantera medborgarnas skattepengar genom god förvaltning av det vi äger
gemensamt. Vi vill se en bred politisk överenskommelse om hur vi på bästa sätt kan ta oss an
den utmaningen vi har inom detta område.
● Resultatmål:
o ta fram en plan för ökat underhåll av kommunens fastigheter

6. Näring- och föreningslivsinflytande
Framtidens utmaningar med en förändrad demografi och med omställningar till ett hållbart
samhälle kommer att kräva ett betydande utökat samarbete mellan det offentliga, näringsliv och
föreningar. Vi kommer inte att kunna lösa framtidens utmaningar med höjda skatter. Det
kommer att kräva en omställning som hela samhällets måste vara delaktig i och det är hög tid att
vi tar fram metoder för en utökad dialog och metoder för samhällsutveckling mellan alla
instanser i samhället.
Näringsliv och sysselsättning skapar resurserna till välfärden.
En attraktiv kommun kräver ett aktivt näringsliv. Kungälv ska vara det självklara valet vid
nyetableringar, omlokaliseringen och expansion av befintliga företag.
Idrott- och intresseföreningar skapar förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv och en meningsfull
fritid.
Pandemin pågår fortfarande och påverkar näringslivets förutsättningar i hela världen. Vi har tagit
en del goda politiska beslut i rätt riktning, vi kommer troligtvis att behöva ta fler. Vi kan
exempelvis ta bort avgifter för uteserveringar permanent, reducera olika taxor och se över
hyreskostnader. Detta skall göras i tät dialog med våra föreningar inom olika områden.
Fler i arbete och färre i bidrag och understöd är den bästa förutsättningen för en god ekonomisk
utveckling i kommunen. Vi ser att vi är på rätt väg i våra satsningar då vi har den lägsta
ungdomsarbetslösheten i regionen. Det är tillsammans med företagen och föreningarna i
kommunen som vi har gjort detta möjligt och det är så vi vill jobba vidare för att även inkludera
dem som av någon anledning blivit långtidsarbetslösa eller hamnat långt från den ordinarie
arbetsmarknaden. Vi vill möjliggöra kompletterande utbildning, praktik/lärlingsplats eller
stödanställning för att hitta vägen in på arbetsmarknaden igen.
Vi tror på och vill fortsätta att utveckla Samhällskontraktet som är en metod för att minska
utanförskapet. Näringsliv, föreningar och samfund kan på olika sätt via den symboliska
underskriften välja olika sätt som de vill bidra med. Vi behöver säkerställa att de som skriver på
Samhällskontrakt med kommunen ska kunna lita på villkoren samtidigt som vi stärker vår
förmåga att följa upp och säkerställa att det levereras på överenskomna mål.
Vi vill se satsningar på den växande turism och besöksnäringen. Kungälvs kommun skall arbeta
aktivt för att underlätta för företag som vill etablera sig här. Vi behöver också se över hur vi
samverkar med andra kommuner och verksamheter för att gynna den lokala besöksnäringen. Vi
måste våga utveckla användandet av It-teknik för turistinformation samt se över i vilken
utsträckning vi egentligen behöver ett eget turistbolag.
Marstrand skall utvecklas som kommunens ledande destinationsort och fortsatt vara den
självklara turistmagneten i Västsverige.

Sommarjobb åt alla ungdomar ger en första viktig kontakt med arbetslivet som det går att bygga
vidare på. Praktik och prao- en samverkan mellan kommun, företag och föreningar utvecklas till
ett föredöme på nationell nivå. Särskoleelever, såväl barn som vuxna, skall ges goda
praktikmöjligheter och det skall finnas alternativ vad gäller daglig verksamhet. För att skapa
framtidstro krävs en aktiv vuxenutbildning både på dag- och kvällstid samt att man ges möjlighet
till jobb, utbildning och praktik. Detta görs i dialog med andra aktörer i det lokala näringslivet
samt andra samhällsaktörer.
● Resultatmål:
o ta fram en plan för utökat samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningar
o ta bort avgifter för uteserveringar
o utveckla samarbete och metoder för Samhällskontraktet mellan kommun och
aktörer

7. Minskad klimat- och miljöpåverkan
Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Ett varmare klimat leder bland annat till ökad
nederbörd med översvämningar, smältande isar, höjda havsvattennivåer och långvariga
värmeböljor som all samhällsplanering måste ta hänsyn till.
Transportsektorn står för en stor del av utsläppen av koldioxid till atmosfären och är samtidigt
en stor källa till hälsovådliga partiklar och kväveoxid i våra tätorter.
Vi ska bidra till att kommande generationer i större grad nyttjar kollektivtrafiken, därav skall vi
som kommun införa samhällsfinansierade fritidsresor för barn och unga hela året.
Gång- och cykelbanor är ett prioriterat område, det ska vara lätt att ta cykeln i Kungälv.
Arbetet med att förbättra Bohusbanan ska fortsatt aktivt stödjas.
Systematiska mätningar av luftkvaliteten i Kungälvs tätort bör utvecklas med analyser kopplat till
åtgärder och förbättringar planläggas. Energieffektiviseringar måste till inom alla områden. Den
senaste energieffektiviseringen togs fram 2009, det är därav hög tid att ta fram en ny. På sikt skall
all elförsörjning i kommunen komma från förnybar produktion.
All verksamhet i förvaltningen bör i möjligaste mån anpassas till Agenda 2030. För att detta skall
ske behövs kompetensutveckling inom området för såväl medarbetare som förtroendevalda.
VA i Kustzon kan ses som ett miljöpolitiskt program som skall hjälpa till att minska
övergödningen i hav och sjöar. Det fysiska utrymmet för naturens kretslopp – mark och vatten –
får inte hotas.
Jordbruk- och skogsmark är en strategiskt viktig resurs för framtiden och detta skall beaktas vid
planering för bebyggelse. Inte minst i dessa tider av påtvingad isolering har vi blivit påminda om
vikten att ha tillgång till odlingsbar mark för att säkra livsmedelsförsörjningen. Vi bör snarast ta
fram en komplettering till Översiktsplanen gällande denna mark.
Nedskräpningen av våra hav, sjöar och vattendrag är omfattande och allt mer miljöstörande.
Vi måste se till att identifiera och påverka utsläppskällorna, på land och i sjöfarten. Samtidigt
behöver vi städa upp det skräp som finns i naturen.
Långlivade naturfrämmande produkter och ämnen skall inte spridas i naturen och mångfalden av
djur- och växtarter skall bevaras. Kommunen ska informera om nedskräpningens konsekvenser
och verka för att resurser för uppstädning ställs till förfogande. ”Håll Kungälv rent!”
Vi vill bana väg för och utveckla det lokala kretsloppet genom produktion och användning av
biogas.
● Resultatmål:
o ta fram en energieffektiviseringsplan
o införa samhällsfinansierade fritidsresor för barn och unga hela året

8. Kompetens- och arbetsmiljöutveckling för
medarbetarna
Att verka i sammanhang där förutsättningarna ständigt förändras och man inte riktigt har
möjlighet att vara med och påverka är sedan länge identifierat som några av de tyngsta
anledningarna till stress och utbrändhet. Vi vill ge alla medarbetare möjlighet att arbeta under
stabila förutsättningar med ett gott ledarskap genom att arbeta utifrån beslutade långsiktiga
strategier, tydliga riktlinjer för vilket ledarskap vi vill ha i våra verksamheter och delaktighet för
personalen.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och dem skall vi värna. Detta får inte bara vara tomma
ord utan måste åtföljas av handling och framförallt avsättas resurser för att realisera. Det är av
yttersta vikt att vi har en väl genomarbetad personalförsörjningsplan tillsammans med en
kompetensutvecklingsstrategi och plan för arbetsmiljöutveckling. Vi måste skapa en bättre
arbetsmiljö och ett bättre arbetsklimat så att personalen mår bra, är mindre sjuka, känner större
arbetsglädje och genom detta kan bidrar till en verksamhet med hög kvalitet för alla inblandade.
Kontinuitet skapar vi genom att tydligt definiera vilka förväntningar vi har och ha tålamodet att
hålla fast vid beslutade processer och arbetssätt samt att vårda goda relationer.
Inte minst i denna tid av pandemi har det framkommit hur stor vikt det är att vi har en personal
som orkar, känner sig trygg med goda kunskaper i sitt yrkesutövande. Har man anställning i
Kungälvs kommun skall man ha tillgång till adekvat utbildning oavsett om du är hel- del- eller
timtidsanställd. Vi skall också minska andelen timanställda i vår verksamhet och göra om det till
fasta anställningar i så stor utsträckning som möjligt, det är hållbart för såväl den enskilda
individen som för väl fungerande verksamheter och ekonomin.
Det har visat sig med all tydlighet att den pågående pandemin med restriktioner och ökad insikt
om smittspridning har haft goda effekter på den årligt återkommande influensan samt
kräksjukevirus, betydligt färre personer har insjuknat i dessa åkommor. Det beror såklart på såväl
bättre hygienhantering som social distansering. Det första bör man alltid ägna sig åt, det senare
ska vi inte behöva använda några längre tider men vi kan uppenbarligen via digitalisering öka
möjligheterna för människor att arbeta hemifrån samt delta på möten utan att nödvändigtvis åka
till jobbet när man är lite krasslig. Därav bör det även inom den administrativa verksamheten av
kommunen tas fram en plan för IKT som ger direktiv hur man kan på ett tydligt sätt kan
använda digitalisering för att såväl minska risken för sjukdomar som att effektivisera arbetsdagen.

Inom alla sektorer behöver vi tillgodose att personal ges möjlighet till fortbildning för att vara en
kommun i framkant, en attraktiv arbetsgivare och kommun man vill leva och bo i.
Detta åstadkommer vi genom tålmodigt och långsiktigt arbete där vi tar tillvara den kraft och
kunskap som finns hos våra medarbetare och samtidigt ägnar tid och intresse åt
omvärldsbevakning för att lära av andra som lyckats på olika områden. Genom att ta vara på
andras erfarenheter och lyckade initiativ sparar vi tid, kraft och resurser. Det är helt avgörande
för vår utveckling på lång sikt att vi lyckas med detta!
Resultatmål:
o ta fram en plan för kommunanställd personal till fortbildning 2022-2025
o göra en total översyn av arbetsmiljön för alla medarbetare med förslag på åtgärder
o öka omställandet av timanställningar till fasta anställningar

Sammanfattning av strategi- och resultatmål
Strategiska mål:
1. Social hållbarhet
2. Möjlighet till lärande hela livet
3. Möjlighet till aktiv fritid hela livet
4. Kommundelsutveckling och attraktivt boende
5. Öka planerat underhåll av fastigheter
6. Näring- och föreningslivsinflytande
7. Minskad klimat- och miljöpåverkan
8. Kompetens- och arbetsmiljöutveckling för medarbetarna
Resultatmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ta fram nya riktlinjer samt åtgärdsplan för sociala investeringar
full behovstäckning inom äldreomsorg och LSS
ta fram en ny plan för och återuppta det drogpreventiva arbetet
utreda andelen bidragsförsörjda och ta fram åtgärdsplaner för att minska
bidragsberoendet
ta fram en utbildningsplan för undervisande personal inom digitalisering
ta fram en kompetensförsörjningsplan inom skolans samtliga yrkesgrupper
fördubbla det lokala aktivitetsstödet
utreda möjligheter till hyresreduceringar för föreningar
påbörja arbetet med en förnyad översiktsplan
utveckla it-tjänster inom bygglovsansökningar
ta fram en plan för ökat underhåll av kommunens fastigheter
ta fram en plan för utökat samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningar
ta bort avgifter för uteserveringar
utveckla samarbete och metoder för Samhällskontraktet mellan kommun och aktörer
ta fram en energieffektiviseringsplan
införa samhällsfinansierade fritidsresor för barn och unga hela året
ta fram en plan för kommunanställd personal till fortbildning 2022-2025
göra en total översyn av arbetsmiljön för alla medarbetare med förslag på åtgärder
öka omställandet av timanställningar till fasta anställningar
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Förord
Ett stabilt borgerligt budgetdirektiv krävs för att vår kommun ska klara
framtidens utmaningar. Därför formulerar vi kristdemokrater vår egen budget
och hoppas på ett samarbete i majoritet med politiska partier som står oss
nära under nästa mandatperiod.
Den tillväxt och samhällsutveckling vi sett de senaste mandatperioderna då
Kristdemokraterna suttit i opposition har varit oroväckande. Vi ser att
konsekvenserna av detta inneburit att infrastruktur gällande vägar, fiber och
VA blivit eftersatt. Dessutom har behovet av förskolor, skolor och
äldreboenden ökat.
Vi kristdemokrater vill vända Kungälv åt rätt håll genom att se över våra
tillgångar, utgifter och lån, och därefter åstadkomma en sammanhållen och
ansvarsfull samhällsutveckling på sikt.
Kommunens enda uppgift enligt kommunallagen är att ge våra befintliga
invånare skola, vård och omsorg. Därför ska kärnverksamheterna ha högsta
prioritet och endast nödvändiga investeringar kopplade till kärnverksamhet
och infrastruktur ska genomföras.
För att minska behovet av särskilda boenden för äldre behöver
trygghetsboenden upprättas i alla våra kommundelar.
Vi kristdemokrater har en ambition om att bidra med en sund politisk
inriktning och tillsammans med andra arbeta hårt för framtidstro och ett
bättre Kungälv.
Kungälv kan bättre!

Gun-Marie Daun
Gruppledare för Kristdemokraterna Kungälv
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Inledning
Detta dokument
I Kungälv har vi sedan länge haft en process att den av fullmäktige fastlagda
budgeten ges till kommundirektören. Förvaltningen tolkar sedan denna
genom att fördela resurser enligt den ram som tilldelats och arbetar sedan
fram verksamhetsplaner. Detta dokument är det direktiv Kristdemokraterna
vill att tjänstemännen arbetar efter.
Tillitsbaserad styrning och ledning
I en trygg organisation skapas tillit. Tryggheten skapas genom tydlighet från
politik och förvaltningsledning. Genom väl genomarbetade
delegationsordningar och styrdokument är det inte svårt att delegera ansvar
om dessa medvetandegörs i hela förvaltningsorganisationen.
Kommunens utmaningar
Under 2021 ska vi gemensamt försöka ta oss ur en den pandemi som präglat
allas vardag och som skapat både mänskligt och ekonomiskt lidande.
Sjukskrivningstalen har ökat, företag har gått i konkurs och aldrig förut har
arbetslösheten varit så hög i Kungälvs kommun, inte minst bland de unga. Vi
Kristdemokrater arbetar med öppna ögon och ser de utmaningar vi står inför
i pandemins spår. Därför måste vi skapa en robust kommun, där civil
beredskap och krishantering utvecklas. Vi bör också tänka igenom vilka
servicenivåer vi ska ha och vilka prioriteringar vi vill göra. Om vi driver en
ansvarsfull politik där styrande politiker möter framtiden med öppna ögon
och välgenomtänkta lösningar så finns det hopp.
Prioritering av välfärdens kärna
Kristdemokraterna lägger fokus på kärnverksamheterna, de verksamheter
som enligt kommunallagen tillhör den kommunala kompetensen. Så länge
politiker i vår kommun prioriterar andra frågor före kärnverksamheterna
kommer skola, vård och omsorg fortsatt dala i de kommunövergripande
mätningar som görs.
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Strategiskt mål 1. Ekonomisk hushållning med
kostnadskontroll
Kristdemokraterna i Kungälv vill bidra till en ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbar politik. Efter den kris som pandemin har medfört krävs det
extra höga krav på kommunens ekonomistyrning och resultatuppföljning
framöver.
Kommunens ansvar enligt kommunallagen är att först och främst skapa
välfärd för de invånare som redan bor här. Om vi på riktigt menar allvar med
att kärnverksamheterna, såsom skola vård och omsorg, ska ha högsta prioritet
så är det just där politiken måste lägga sitt fokus.
Långsiktiga hyresavtal avseende lokaler bör tydligt redovisas och beaktas vid
beräkning av långfristiga skulder och soliditet. Kommunens långsiktiga
åtaganden förändras inte i verkligheten genom att låta annan part formellt
äga kommunala verksamhetsfastigheter.
Vi vill ha en ansvarsfull förvaltning av kommunens ekonomi, det årliga
överskottet behöver uppgå till 4% Dessutom behövs en årlig ökning av
soliditeten med 1%- enhet, för att investeringar ska kunna finansieras utan att
försvaga kommunens ekonomiska ställning. Expansionsinvesteringar ska inte
göras på bekostnad av erforderliga reinvesteringar.
Proposition 2003/04:
”För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste
det finnas ett klart samband mellan resurstillgång, prestationer, resultat och
effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl. a en utvecklad planering med
framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en
rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser
gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som
utvisar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål
samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen.”
Finansiella mål
•

4% överskott

•

Soliditeten ska förbättras

•

Prioritera nödvändiga investeringar i kärnverksamheterna
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Strategiskt mål 2. God omsorg med valmöjligheter
Äldreomsorg
Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att
möjligheter till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Närhet och
gemenskap är grundläggande behov som det offentliga inte fullt ut kan
tillfredsställa. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda
relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga,
föreningar, kyrkor och andra ideella krafter. Vi har många anhöriga som
vårdar sina närstående, därför är det viktigt att förstärka anhörigstödet i
kommunen. Detta är en billig insats jämfört med att anhöriga kraschar och
kommunen måste överta vården helt.
Resultatmål
•

Kommunen ska erbjuda trygghetslarm utan biståndsbedömning för
alla över 80 år

•

Kommunen ska garantera personer över 85 år ett anpassat boende
utan biståndsbedömning när personen själv bedömer att behovet finns

•

För de som har mycket hemtjänst ska ett provboende på ca 3 veckor
erbjudas på ett av Kungälvs äldreboende. Därefter får den äldre själv
bestämma om flytt eller kvarboende

•

Förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år
och som önskar enklare serviceinsatser som exempelvis hjälp med
städning, handling och social gemenskap

•

Återinför aktiveringspedagoger på alla boenden

•

Kommunen ska i samverkan med civilsamhället erbjuda träffpunkter för
de äldre med en variation av aktiviteter

•

Demensvården ska förstärkas genom fortbildning och demensteam

•

Sjuksköterskor skall ha sin arbetsplats på våra boenden

•

God tillgång till trygghetsboenden ska finnas i alla våra kommundelar

•

Förstärk anhörigstödet

sida 6 av 21

LSS
Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna ska kunna lita på
välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga
integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver
utvecklas. Behovet av LSS-boenden är stort, vilket inneburit att många fått
vänta länge på en särskilt anpassad bostad. Kristdemokraterna vill säkerställa
att behoven och omsorgsinsatser tillgodoses
Resultatmål
•

Arbeta proaktivt för att täcka behoven av LSS-boenden

•

LSS beslut ska snabbt verkställas
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Strategiskt mål 3. En skola med fokus på utbildning
En grundförutsättning för ett jämlikt samhälle är att alla människor får tillgång
till och motiveras till bildning och lärande. Forskning visar att skolan är en
stark skyddsfaktor mot framtida utanförskap. Elever som går ut skolan med
godkända betyg har i långtidsuppföljningar signifikant bättre ekonomi, fysisk
och psykisk hälsa samt lägre grad av socialt utanförskap och kriminalitet. En
av de viktigaste faktorerna för att inte hamna utanför samhället längre fram i
livet är alltså att klara skolan. Med god fortbildning kan lärare utveckla bra
metoder att lära ut och fånga upp de elever som halkat efter.

Förskola/Barnomsorg
Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda
barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer, som
utöver förskola och familjehem också kan vara kooperativ etc. Kommunen ska
också utreda och införa en barnomsorgspeng för de familjer som själva
ombesörjer barnomsorgen. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald
i utbudet. Läroplanen för förskolan har stor tonvikt på det pedagogiska.
Vi kristdemokrater menar att det som små barn i första hand behöver är
kärlek, omsorg, trygghet, lek, respekt och att få knyta an till
förskolepersonalen. Pedagogik och utbildningsmoment blir viktigare ju äldre
barnen blir och ska då komma in naturligt i verksamheten. Vi menar att
omsorg, lek och anknytning har fått stå tillbaka till fördel för pedagogik och
utbildning i läroplanen.
Resultatmål
•

Diversifiering/mångfald av barnomsorgsformer

•

Behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses

•

Barnomsorgspeng för egna barn upp till 3 års ålder ska införas

•

Små barn i små grupper
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Grundskola
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det
politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för
det livslånga lärandet. Det handlar bl. a om elevhälsa, bra och välutbildade
lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m. m. Det handlar också om
ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på
rätt nivå. Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och
ingen lämnas efter; en skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla
potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i
samhällsgemenskapen.
Resultatmål
•

Studiero för alla elever

•

Inför obligatorisk daglig fysisk aktivitet

•

Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka
barns behov av särskilt stöd

•

Elever ska ha möjlighet att gruppindelas efter mognad, kunskap och
förutsättningar - inte endast ålder.

•

Elever som missat målen i något ämne ska alltid erbjudas lovskola

•

Elevers frånvaro ska snabbt följas upp

sida 9 av 21

Gymnasium
Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet såväl för den som
planerar att studera vidare som den som vill gå ut direkt på arbetsmarknaden.
Därför ska ett brett spektrum av teoretiska och praktiska utbildningar
erbjudas eleverna. Vi ser att gymnasieutbildningen inte matchar näringslivets
behov och här krävs framöver en bred dialog med näringslivet samtidigt som
program och ämnen behöver utvecklas och förnyas i samarbete med övriga
GR kommunerna.
Resultatmål
•

Samarbetet mellan Mimers Hus och det lokala näringslivet ska
utvecklas

Anpassad grund- och gymnasieskola (före detta
särskoleformen)
Grundsärskolan och gymnasiesärskolans uppdrag är att se till att eleverna,
utifrån sina förutsättningar, får samma rätt till utbildning och lärande som
andra elever.
Resultatmål
•

Gymnasiesärskolan ska verka för att de elever som har intresse och
möjlighet skall erbjudas praktik och lärlingsplatser

Vuxenskola
Eftersom gymnasiet drabbats värst av pandemin har vi många elever som inte
klarat undervisningen på distans. De elever som inte klarat gymnasiet måste
få en andra chans via vuxenskolan. Detta utöver att vuxenskolan ska finnas för
alla de som önskar komplettera sina studier krävs en utökning av
vuxenskolans kapacitet.
Resultatmål
•

Utöka vuxenskolans kapacitet
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Strategiskt mål 4. Ett aktivt fritidsliv och ett rikt
kulturliv
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det
finns goda möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter i kommunen. Ett
fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet, kommunens attraktivitet
och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap
genom olika typer av fritidsaktiviteter.
Kommunen har i alla tider prioriterat idrott och kultur för unga, vilket är gott.
Vi Kristdemokrater ser att kultur och fritidsengagemang också kan vara ett
sätt att bygga broar. Broar mellan generationer, broar mellan människor från
olika länder och broar mellan flickor och pojkar och män och kvinnor. Genom
att aktivt arbeta för en samhällsgemenskap som innefattar alla behöver vi
bredda synen på fritidsaktiviteter och hitta nya former av ett inkluderande
föreningsliv.
Resultatmål
•

Kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor skall vara
tillgängliga för föreningslivet

•

Kultur och motion ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med
våra föreningar
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Avhjälp ofrivillig ensamhet
Ofrivillig ensamhet drabbar gammal som ung. Under pandemin har vi
uppmärksammat detta främst för att äldre uppmanats att hålla sig för sig
själva och att våra äldreboenden haft besöksförbud. Problemet förvärrades av
pandemin, men har alltid funnits. En miljon människor i Sverige uppgav under
2017 att de saknar en nära vän.
Den ofrivilliga ensamheten ökar risken att drabbas av en rad sjukdomar som
demens, depression, hjärt- och kärlsjukdomar och i värsta fall för tidig död.
Detta medför ökade vård- och omsorgskostnader. Det är nödvändigt att vi
som kommun, i samverkan med civilsamhället, tar fram en rad konkreta
åtgärder för att motverka den ofrivilla ensamheten. Därför vill
Kristdemokraterna bland annat att Kungälvs kommun får i uppdrag att så
snart smittläget tillåter, erbjuda ett samtal om livssituation och hälsa för alla
äldre över 80 år som saknar hemtjänst och inte bor i särskilt boende. Det är
en metod som används i Danmark, men även i vissa andra svenska
kommuner. Förutom att bryta ensamhet och skapa trygghet skulle samtalet
möjliggöra för kommunen att tala om vilka möjligheter till gemenskap och
samvaro som erbjuds inom kommun och civilsamhälle.
Resultatmål
•

Utforma en plan för att tillsammans med civilsamhället motarbeta den
ofrivilliga ensamheten

•

Alla personer över 80 år ska erbjudas ett samtal om livssituation och
hälsa
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Integration
I Kungälv ska vi leva sida vid sida som grannar - inte som främlingar. Då
behövs ett gemensamt etiskt och kulturellt modersmål där vissa värderingar
inte är valbara. De som flyr från krig och förtryck ska känna sig välkomna att
skapa ett gott liv i frihet här, bli en del av samhällsgemenskapen. Självfallet
kan man inte, och behöver inte, lämna sitt arv bakom sig.
Kristdemokraterna strävar mot ett integrationsarbete där alla blir en del av en
samhällsgemenskap som grundar sig i både skyldigheter och rättigheter.
Resultatmål
•

Ge civilsamhället ett större uppdrag i integrationsarbetet

Släpp in civilsamhället
Vårt samhälle vilar på fyra ben. Stat, region, kommun och civilsamhället.
Samhället är så mycket mer än det offentliga och civilsamhällets roll är för oss
kristdemokrater en av samhällets grundbultar - familjer, ideella
organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, fackföreningar, ekonomiska
föreningar och politiska partier. De ideella organisationerna är centrala i
demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska
traditioner, liksom kunskap om förenings och mötesfrihet och
opinionsbildning.
När vi lever i ekonomiskt kärva tider och politiken måste prioritera ser vi att
det går att spara både pengar och mänskligt lidande genom att arbeta
förebyggande i samverkan med näringsliv, föreningar, kyrkor och enskilda
människor.

Samhällskontrakt
Kungälvs unika samhällskontrakt tillsammans med region, myndigheter,
näringsliv och civilsamhället för att få människor in i samhällsgemenskapen
måste fortsätta att utvecklas. Här skapar vi kontakter och nätverk där vi får en
gemensam bild kring de utmaningar vi ser gällande arbetslöshet, utanförskap
mm. Gemensamt och var för sig hittar vi vägar att bidra till lösningar.
Resultatmål
•

Fortsätt utveckla arbetet med samhällskontrakt
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Strategiskt mål 5. Ett tryggt Kungälv
Barn och ungas uppväxtvillkor har stor betydelse för hur framtiden formas för
var och en. Därför vill vi Kristdemokrater betona familjens betydelse i det
brottsförebyggande arbetet. Oavsett familjekonstellation är det i
familjegemenskapen som trygghet och sunda värderingar kan skapas.
Att bli en del av allas vårt gemensamma samhälle är en rättighet, och ett
ansvar, som gäller alla, oavsett vem man är eller när man flyttade till Kungälv.
Sveriges välfärdsmodell förutsätter att alla friska vuxna medborgare är
självförsörjande, alternativt aktivt tar sig mot självförsörjning. Incitamenten att
söka sig ett arbete måste därför alltid vara större än att leva på ekonomiska
bidrag från samhället. Det finns många olika vägar till ett arbete, men vissa
kriterier är generellt mer avgörande än andra för att lyckas. Att behärska det
svenska språket är kanske den enskilt viktigaste kompetensen en arbetsgivare
söker. En annan avgörande faktor är att man inte fastnar i en destruktiv
passivitet under lång arbetslöshet.

Stoppa hedersförtryck
250 000 ungdomar i Sverige uppger att de lever under hedersförtryck. Hur
många av dessa som bor i Kungälv vet ingen. Hur många barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympningar som kommer att äga rum eller har ägt
rum i Kungälv vet ingen. Om det är fler än 0 så har vi som samhälle
misslyckats med att skydda våra barn. De skadliga kulturella mönster som
inskränker människors fri- och rättigheter måste aktivt motarbetas. Arbetet
med att motverka hedersförtryck måste därför prioriteras.
Resultatmål
•

Utforma en plan mot hederskultur

•

Utbilda skolpersonal i att upptäcka och hjälpa elever som utsätts för
hedersförtryck

•

Inför aktivitetskrav för alla som uppbär försörjningsstöd

•

Inför SFI, med möjlighet att ta med barn, för den som är föräldraledig

•

inför ett projektbidrag för stärkt integrationsarbete till civilsamhällets
föreningar
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Strategiskt mål 6. Kompetent och frisk personal
Personal inom skola och vård- och omsorg utgör en stor del av kommunens
medarbetare. Tyvärr ser vi att det inom dessa yrkesgrupper är svårt att
rekrytera personal med behörighet. Kompetensförsörjningen måste
säkerställas och vi måste erbjuda utbildning tillsammans med arbete för
behörighet inom vissa yrkesgrupper.
Arbetslivet har blivit alltmer flexibelt. Detta ställer höga krav på kommunen
som arbetsgivare. Om våra medarbetare ska få ihop livspusslet måste det
finnas en valfrihet.
Personalkostnader är kommunens största utgiftspost. Här ser vi en framtid där
nya yrkesgrupper och olika spetskompetenser kan effektivisera kostnaderna
genom digitalisering, robotisering mm. Vi ser också att tjänster främst utanför
skola, vård- och omsorg måste ses över.
Behovet av spetskompetens för att utveckla kommunen och uppnå uppsatta
mål behöver analyseras, kontinuerligt följas upp och utvärderas. I detta ingår
också en kontinuerlig bedömning av när specialistkompetens ska anställas
respektive hyras in temporärt.
Personalomsättning och sjukfrånvaro är kostsamt och till men för
verksamheterna. Det är viktigt att förebygga sjukfrånvaro och att vara en
attraktiv arbetsgivare så att våra anställda trivs.
Resultatmål
•

Ge anställda möjlighet att utbilda sig för behörighet inom yrket

•

Gör en översyn av kommunens befintliga personal och framtida behov
av kompetens

•

Minska sjukfrånvaron
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Strategiskt mål 7. Hållbar samhällsutveckling
Det skall vara gott att leva i Kungälvs kommun. Attraktivt att flytta hit och
attraktivt att bo kvar. För att uppnå detta är, jämte kärnverksamheterna, en
god och hållbar samhällsbyggnadsutveckling avgörande.
Samhällsutvecklingen ska styras utifrån dagens och framtida medborgares
bästa, med ett tydligt generationsansvar och med hänsyn till vår planets
möjligheter och begränsningar.
Vi Kristdemokrater vill balansera tillväxttakten och få en helhetsbild av
Kungälvs samhällsplanering. Utbyggnaden av kommunen behöver
kontinuerligt anpassas till de ekonomiska förutsättningarna och de
ekonomiska ramarna i form av soliditetsmål och resultatmål.
För Kristdemokraterna handlar en god utveckling om att förvalta, bevara och
skapa nytt samtidigt som vi hanterar växande intressekonflikter. Med ett
ökande invånarantal blir begränsningen av en del resurser alltmer påtaglig
och ett optimerat nyttjande allt viktigare.
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Från individens såväl som kollektivets perspektiv behövs till exempel en frisk
och hälsosam miljö, en genomtänkt och välplanerad byggnation och en
välfungerande, miljövänlig och kostnadseffektiv infrastruktur.
En god utveckling handlar konkret om att verkställa en hälsosam och trygg
levnadsmiljö för Kungälvs invånare. Det uppnås genom bland annat:
✓ Ren luft
✓ Rent vatten
✓ Giftfria vistelsemiljöer för både människor och djur
✓ Biologisk mångfald
✓ Låga bullernivåer
✓ Hög trafiksäkerhet.
✓ Närhet och tillgänglighet till natur, motion och rekreation
✓ Välplanerade bostadsområden
✓ Välfungerande, miljövänliga och kostnadseffektiva VA-lösningar
✓ Väl utbyggt och underhållet vägnät, inklusive till exempel GC-banor
✓ Möjlighet till kollektivt resande

Tillväxt och välstånd
Den traditionella tillväxtekonomins begränsningar bör uppmärksammas och
framtida generationers välstånd säkerställas.
Med investeringar och ökande befolkning kommer inte bara ökade intäkter
utan även ökade kostnader. Vi behöver en balanserad tillväxt där vi ser och
tar vara på möjligheter men också identifierar och hanterar risker.

Trovärdighet och kontinuitet
Styrning och beslut ska ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och
i harmoni med politiskt fastställda dokument. Detta är viktigt för att underlätta
en samordning och avvägning mellan olika intressen, skapa tillit hos invånare,
företagare och andra intressenter. Detta för att få ett socialt och ekonomiskt
hållbart samhälle. Vid beslut med stora avvikelser skall tydlig och väl
underbyggd motivering lämnas.
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Infrastruktur
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad
samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller
verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag
och samordning mellan kommunen och externa investerare.
Befolkningsökning ska inte vara ett självändamål, utan det primära är att
kommunen utvecklas på ett sådant sätt att folk vill bo här. Viktigt är också att
skaleffekter beaktas så att kostnader för att behov av nya välfärdsinstitutioner
(skolor, idrottshallar etcetera) hålls så låga som möjligt.

Miljö
Förvaltarskapstanken är bärande i den kristdemokratiska ideologin. På
miljöområdet innebär det att vi inte får förbruka vår jord och dess tillgångar.
Kungälvs kommun har en särskild nyckelroll i arbetet att bygga vårt samhälle
så att skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnybar, trafiksystemen
hållbara, bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett
kretslopp.
Kommunen måste säkerställa att ingen blir sjuk eller tar skada av
föroreningar. I infrastrukturplanering måste hänsyns tas till hur fordonstrafiken
påverkar luftkvalitén och säkerheten vid skolor och boplatser. Dessutom
måste vi arbeta bort buller och ge våra medborgare möjlighet till tysta
miljöer.
Resultatmål
•

Balansera tillväxten mot de ekonomiska ramarna

•

Infrastruktur gällande trafik ska säkerställas innan byggnation

•

Infrastruktur gällande VA försörjning ska planeras innan bygglov
beviljas

•

Arbeta bort buller

•

Planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till
grönområden, gång- och cykelvägar

•

Arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när
kommunen utvecklas
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Sammanställning av mål
Strategiska mål
1. God ekonomisk hushållning med förbättrad kostnadskontroll
2. En stärkt omsorg med valmöjligheter genom hela livet
3. En skola med fokus på utbildning
4. Ett aktivt fritidsliv och ett rikt kulturliv
5. Ett tryggt Kungälv
6. Kompetent och frisk personal
7. Hållbar samhällsutveckling

Finansiella mål
1. 4% överskott
2. Soliditeten ska förbättras
3. Prioritera nödvändiga investeringar i kärnverksamheterna

Resultatmål
Kommunövergripande
1. Gör en översyn av kommunens befintliga personal och framtida behov
av kompetens
2. Ge anställda möjlighet att utbilda sig för behörighet inom yrket
3. Minska sjukfrånvaron
Trygghet och stöd
4. Kommunen ska erbjuda trygghetslarm utan biståndsbedömning
5. Kommunen ska garantera personer över 85 år ett anpassat boende
utan biståndsbedömning när personen själv bedömer att behovet finns
6. För de som har mycket hemtjänst ska ett provboende på ca 3 veckor
erbjudas på ett av Kungälvs äldreboende. Därefter får den äldre själv
bestämma om flytt eller kvarboende
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7. Förenklad biståndsbedömning ska gälla för personer som fyllt 80 år
och som önskar enklare serviceinsatser som exempelvis hjälp med
städning, handling och social gemenskap
8. Återinför aktiveringspedagoger på alla boenden
9. Kommunen ska erbjuda träffpunkter för de äldre i samverkan med
civilsamhället med en variation av aktiviteter
10. Demensvården ska förstärkas genom fortbildning och demensteam
11. Sjuksköterskor ska ha sin arbetsplats på våra boenden
12. God tillgång till trygghetsboenden ska finnas i alla våra kommundelar
13. Förstärk anhörigstödet
14. Kultur och motion ska erbjudas på äldreboenden i samverkan med
våra föreningar
15. Arbeta proaktivt för att täcka behoven av LSS boenden
16. LSS beslut ska snabbt verkställas
17. Utforma en plan för att tillsammans med civilsamhället motarbeta den
ofrivilliga ensamheten
18. Alla personer över 80 år ska erbjudas ett samtal om livssituation och
hälsa
19. Ta fram en plan för hur invånare ska vilja och våga anmäla brott
20. Ge civilsamhället ett större uppdrag i integrationsarbetet
21. Utforma en plan mot hederskultur
22. Utbilda skolpersonal i att upptäcka och hjälpa elever som utsätts för
hedersförtryck
23. Inför aktivitetskrav för alla som uppbär försörjningsstöd
24. Inför SFI, med möjlighet att ta med barn, för den som är föräldraledig
25. inför ett projektbidrag för stärkt integrationsarbete till civilsamhällets
föreningar
26. Försörjningsstöd ska villkoras mot arbete
27. Fortsätt utveckla arbetet med samhällskontrakt
Bildning och lärande
28. Diversifiering/mångfald av barnomsorgsformer
29. Behovet av barnomsorg under obekväm arbetstid ska tillgodoses
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30. Barnomsorgspeng för egna barn upp till 3 års ålder ska införas
31. Små barn i små grupper
32. Studiero för alla elever
33. Inför obligatorisk daglig fysisk aktivitet
34. Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka
barns behov av särskilt stöd
35. Elever bör indelas i grupp efter mognad, kunskap och förutsättningar inte endast ålder. Homogena grupper lär sig snabbare
36. Elever som missat målen i något ämne ska alltid erbjudas lovskola
37. Elevers frånvaro ska snabbt följas upp
38. Samarbetet mellan Mimers Hus och det lokala näringslivet ska
utvecklas
39. Vid samtal hos studie- och yrkesvägledare ska förutsättningarna för
framtida jobb vara ett centralt perspektiv
40. Gymnasiesärskolan ska verka för att de lever som har intresse och
möjlighet skall erbjudas praktik och lärlingsplatser
41. Utöka vuxenskolans kapacitet
42. Kommunala anläggningar såsom idrottshallar och skolor ska vara
tillgängliga för föreningslivet
Samhällsbyggnad
43. Balansera tillväxten mot de ekonomiska ramarna
44. Infrastruktur gällande trafik ska säkerställas innan byggnation
45. Infrastruktur gällande VA försörjning ska planeras innan bygglov
beviljas
46. Arbeta bort buller
47. Planera för en hälsofrämjande närmiljö som innebär närhet till
grönområden, gång- och cykelvägar
48. Arkitektoniska, kulturella och estetiska värden ska väga tungt när
kommunen utvecklas

sida 21 av 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
1 (3)

§ 69/2021

Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby (Dnr KS2016/0329)
FÖP Ytterby har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 3:8), mellan den
24 augusti och 16 oktober 2020.
Granskningen har inte inneburit några större förändringar av FÖPen utan endast mindre
förtydligande. Mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats med område för teknisk
anläggning för Kungälvs energis anläggning i Sparrås. FÖPen har förtydligats avseende de
områden som tidigare föreslogs för exploatering men som efter samrådet utgick och som nu
anges som jordbruksmark i Mark- och vattenanvändningskartan. Viss komplettering har gjorts
i text avseende kulturmiljö. Den Geotekniska utredningen har kompletterats efter synpunkter
från SGI.
Länsstyrelsen välkomnar i sitt yttrande att kommunen tagit fram ett förslag till ny fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Ytterby som är en av kommunens viktigaste serviceorter. Ytterby har
stor potential för att bli ett attraktivt stationssamhälle längs ett av kommunens huvudstråk för
kollektivtrafik. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet samt
kommunikationer kan tillgodoses. Beträffande riksintresse för kulturmiljövård behöver FÖPen
kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet för att säkerställa att
det inte blir risk för en påtaglig skada på riksintressen.
Planen bedöms inte medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter dock att kommunen
följer de rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att Miljökvalitetsnormer (MKN)
enligt 5 kap. MB följs.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår
angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Länsstyrelsen och Trafikverket (TRV) har lyft frågan om projekt Ekelöv- Kareby och
konsekvenser för FÖPen.
TRV vill att Säkerhetsområde järnväg utökas till 40 meter för bostäder, skola och förskola.
Därmed menar de säkerhetsställs även att tillräckligt med utrymme för att utföra själva
byggnationen av det eventuella dubbelspåret. TRV vill fortsatt poängtera vikten av en
övergripande trafikutredning, i vilken påverkan på närliggande vägnät avseende kapacitet,
kölängder med mera presenteras
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande avseende att i bergtekniska risker
saknas det underlag för att SGI ska kunna ta ställning kring vilka risker det finns med avseende
på stabiliteten i bergsslänterna.
KOMMUNSTYRELSEN
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Statens fastighetsverk (SFV) konstaterar och är positiva till att del av deras fastighet inte längre
föreslås för exploatering utan anges nu som jordbruksmark i FÖPen. SFV anser dock att
frågor som påverkar Statens fastighetsverks fastighet Kastellegården som till exempel
dagvattenhantering och utveckling av gröna stråk m.m. längs Kyrkebäcken förutsätter
ytterligare utredningar och samråd med Statens fastighetsverk.
Bokab vidhåller sitt önskemål att bygga villor i Kastellegårdsbergen samt exploatering mellan
Rollsbo och Tunge.
Från privata fastighetsägare och boende har det främst kommit synpunkter på föreslagen
byggnation på Porteberget både avseende hur byggnation kan påverka befintlig bebyggelse
samt att området bebyggs och att delar av grönytan försvinner.
Efter granskningstiden har det inkommit en protestlista avseende byggnation på Porteberget.
Naturskyddsföreningen anser att planen behöver kompletteras med textdelar som lyfter fram
det positiva med aktivt jordbruk i Ytterby. På vilket sätt jordbruket bidrar till hållbar
samhällsutveckling: Betydelsen av biologisk mångfald och dess samband med
ekosystemtjänster, betydelsen av skyddade biotoper som till exempel åkerholmar och
stengärdsgårdar, variationen i landskapsbilden, bevarande av odlingsbar jord med näring och
mikroliv. Yttrandet innehåller synpunkter om att betesmark samt livsmedelsproduktion ska
lyftas fram.
Kungälvs museivänner föreslår att kommunfullmäktige samtidigt med beslut om antagande av
den fördjupade översiktsplanen lämnar tydliga direktiv till kommunstyrelsen och förvaltningen
om att Ytterbys värdefulla kulturarv ska prioriteras och säkerställas i kommande program- och
detaljplanearbete. De anser även att kommunen, bör belysa alternativa lösningar och dess
konsekvenser till den vägdragning som föreslås väster om Bohusbanan inom riksintresse för
kulturmiljö, innan FÖP Ytterby slutförs och förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Förvaltningens bedömning är att delar av de centrala grönytorna som Porteberget behöver tas
i anspråk för exploatering och att stora möjligheter till utveckling av andra grönytor finns i
Ytterby. Bedömningen är även att kulturmiljön i Ytterby behöver lyftas fram för att göra
kulturmiljön mer synlig och tillgänglig.
Trafikverkets Projekt Ekelöv- Grokarebys påverkan på Ytterby är oklar utifrån att olika
föreslagna vägkorridor och deras påverkan på trafikens vägval. Dock är bedömningen att en
utebliven eller försenad vägdragning inte har någon större påverkan på FÖPens föreslagna
utveckling då den avser utveckling vid Bohusbanan och vars mål är att möjliggöra för både nya
och befintliga invånare att välja alternativ till bilen som buss och tåg samt gång- och cykel.
Den mark- och vattenanvändningskarta som tagits fram inom FÖP-området ersätter markoch vattenanvändningskartan för ÖP2010 för det avgränsade området. Det innebär att tidigare
ställningstagande kopplat till ÖP kan ändras t.ex. avseende planansökningar.
Förvaltningens bedömning är att Ytterby kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och
exploatering och andra projekt effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 9 mars 2021
Bilaga FÖP Ytterby koncept 210219
Bilaga Länsstyrelsens Granskningsutlåtande
Bilaga Samrådsredogörelse 200513
Bilaga grönstrukturplan 2020
Bilaga Översiktlig dagvattenutredning 2018
Bilaga Björkås-Porten-Smällen-arkeologiskutredn-2014
Bilaga Ytterby två kulturhistoriska analyser 2017/19
Bilaga Täthetsanalys Ytterby 2018
Bilaga Hela Ytterby 2016
Bilaga Medborgardialog FÖP Ytterby 2017
Bilaga Socialkonsekvensanalys 2019
Bilaga Ekonomisk konsekvensanalys 2019
Bilaga MKB FÖP Ytterby 2020
Bilaga PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020
Bilaga Protestbrev Porteberget
Bilaga Protestlista Porteberget
Bilaga Granskningsutlåtande 210304
Protokollsutdrag - Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby - Utskottet för Samhälle och
utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
Fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun godkänns inför
antagande enligt plan- och bygglagen 3 kap 19 §.
__________
Expedieras till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU

För kännedom till:

Anders Holm, Fredric Norrå
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§ 29/2021

Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby (Dnr KS2016/0329)
FÖP Ytterby har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 3:8), mellan den
24 augusti och 16 oktober 2020.
Granskningen har inte inneburit några större förändringar av FÖPen utan endast mindre
förtydligande. Mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats med område för teknisk
anläggning för Kungälvs energis anläggning i Sparrås. FÖPen har förtydligats avseende de
områden som tidigare föreslogs för exploatering men som efter samrådet utgick och som nu
anges som jordbruksmark i Mark- och vattenanvändningskartan. Viss komplettering har gjorts
i text avseende kulturmiljö. Den Geotekniska utredningen har kompletterats efter synpunkter
från SGI.
Länsstyrelsen välkomnar i sitt yttrande att kommunen tagit fram ett förslag till ny fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Ytterby som är en av kommunens viktigaste serviceorter. Ytterby har
stor potential för att bli ett attraktivt stationssamhälle längs ett av kommunens huvudstråk för
kollektivtrafik. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet samt
kommunikationer kan tillgodoses. Beträffande riksintresse för kulturmiljövård behöver FÖPen
kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet för att säkerställa att
det inte blir risk för en påtaglig skada på riksintressen.
Planen bedöms inte medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter dock att kommunen
följer de rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att Miljökvalitetsnormer (MKN)
enligt 5 kap. MB följs.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår
angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Länsstyrelsen och Trafikverket (TRV) har lyft frågan om projekt Ekelöv- Kareby och
konsekvenser för FÖPen.
TRV vill att Säkerhetsområde järnväg utökas till 40 meter för bostäder, skola och förskola.
Därmed menar de säkerhetsställs även att tillräckligt med utrymme för att utföra själva
byggnationen av det eventuella dubbelspåret. TRV vill fortsatt poängtera vikten av en
övergripande trafikutredning, i vilken påverkan på närliggande vägnät avseende kapacitet,
kölängder med mera presenteras
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande avseende att i bergtekniska risker
saknas det underlag för att SGI ska kunna ta ställning kring vilka risker det finns med avseende
på stabiliteten i bergsslänterna.
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Statens fastighetsverk (SFV) konstaterar och är positiva till att del av deras fastighet inte längre
föreslås för exploatering utan anges nu som jordbruksmark i FÖPen. SFV anser dock att
frågor som påverkar Statens fastighetsverks fastighet Kastellegården som till exempel
dagvattenhantering och utveckling av gröna stråk m.m. längs Kyrkebäcken förutsätter
ytterligare utredningar och samråd med Statens fastighetsverk.
Bokab vidhåller sitt önskemål att bygga villor i Kastellegårdsbergen samt exploatering mellan
Rollsbo och Tunge.
Från privata fastighetsägare och boende har det främst kommit synpunkter på föreslagen
byggnation på Porteberget både avseende hur byggnation kan påverka befintlig bebyggelse
samt att området bebyggs och att delar av grönytan försvinner.
Efter granskningstiden har det inkommit en protestlista avseende byggnation på Porteberget.
Naturskyddsföreningen anser att planen behöver kompletteras med textdelar som lyfter fram
det positiva med aktivt jordbruk i Ytterby. På vilket sätt jordbruket bidrar till hållbar
samhällsutveckling: Betydelsen av biologisk mångfald och dess samband med
ekosystemtjänster, betydelsen av skyddade biotoper som till exempel åkerholmar och
stengärdsgårdar, variationen i landskapsbilden, bevarande av odlingsbar jord med näring och
mikroliv. Yttrandet innehåller synpunkter om att betesmark samt livsmedelsproduktion ska
lyftas fram.
Kungälvs museivänner föreslår att kommunfullmäktige samtidigt med beslut om antagande av
den fördjupade översiktsplanen lämnar tydliga direktiv till kommunstyrelsen och förvaltningen
om att Ytterbys värdefulla kulturarv ska prioriteras och säkerställas i kommande program- och
detaljplanearbete. De anser även att kommunen, bör belysa alternativa lösningar och dess
konsekvenser till den vägdragning som föreslås väster om Bohusbanan inom riksintresse för
kulturmiljö, innan FÖP Ytterby slutförs och förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Förvaltningens bedömning är att delar av de centrala grönytorna som Porteberget behöver tas
i anspråk för exploatering och att stora möjligheter till utveckling av andra grönytor finns i
Ytterby. Bedömningen är även att kulturmiljön i Ytterby behöver lyftas fram för att göra
kulturmiljön mer synlig och tillgänglig.
Trafikverkets Projekt Ekelöv- Grokarebys påverkan på Ytterby är oklar utifrån att olika
föreslagna vägkorridor och deras påverkan på trafikens vägval. Dock är bedömningen att en
utebliven eller försenad vägdragning inte har någon större påverkan på FÖPens föreslagna
utveckling då den avser utveckling vid Bohusbanan och vars mål är att möjliggöra för både nya
och befintliga invånare att välja alternativ till bilen som buss och tåg samt gång- och cykel.
Den mark- och vattenanvändningskarta som tagits fram inom FÖP-området ersätter markoch vattenanvändningskartan för ÖP2010 för det avgränsade området. Det innebär att tidigare
ställningstagande kopplat till ÖP kan ändras t.ex. avseende planansökningar.
Förvaltningens bedömning är att Ytterby kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och
exploatering och andra projekt effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby
Bilaga FÖP Ytterby koncept 210219
Bilaga Länsstyrelsens Granskningsutlåtande
Bilaga Samrådsredogörelse 200513
Bilaga grönstrukturplan 2020
Bilaga Översiktlig dagvattenutredning 2018
Bilaga Björkås-Porten-Smällen-arkeologiskutredn-2014
Bilaga Ytterby två kulturhistoriska analyser 2017/19
Bilaga Täthetsanalys Ytterby 2018
Bilaga Hela Ytterby 2016
Bilaga Medborgardialog FÖP Ytterby 2017
Bilaga Socialkonsekvensanalys 2019
Bilaga Ekonomisk konsekvensanalys 2019
Bilaga MKB FÖP Ytterby 2020
Bilaga PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020
Bilaga Protestbrev Porteberget
Bilaga Protestlista Porteberget
Bilaga Granskningsutlåtande 210304
Förslag till kommunstyrelsen
Fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun godkänns inför
antagande enligt plan- och bygglagen 3 kap 19 §.
__________
Expedieras till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU

För kännedom till:

Anders Holm, Fredric Norrå

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Linda Andreasson
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2021-03-01

Fördjupad översiktsplan Ytterby beslut om antagande
(Dnr KS2016/0329-138)
Sammanfattning
FÖP Ytterby har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 3:8), mellan den
24 augusti och 16 oktober 2020.
Granskningen har inte inneburit några större förändringar av FÖPen utan endast mindre
förtydligande. Mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats med område för teknisk
anläggning för Kungälvs energis anläggning i Sparrås. FÖPen har förtydligats avseende de
områden som tidigare föreslogs för exploatering men som efter samrådet utgick och som nu
anges som jordbruksmark i Mark- och vattenanvändningskartan. Viss komplettering har gjorts
i text avseende kulturmiljö. Den Geotekniska utredningen har kompletterats efter synpunkter
från SGI.
Länsstyrelsen välkomnar i sitt yttrande att kommunen tagit fram ett förslag till ny fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Ytterby som är en av kommunens viktigaste serviceorter. Ytterby har
stor potential för att bli ett attraktivt stationssamhälle längs ett av kommunens huvudstråk för
kollektivtrafik. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet samt
kommunikationer kan tillgodoses. Beträffande riksintresse för kulturmiljövård behöver FÖPen
kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet för att säkerställa att
det inte blir risk för en påtaglig skada på riksintressen.
Planen bedöms inte medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter dock att kommunen
följer de rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att Miljökvalitetsnormer (MKN)
enligt 5 kap. MB följs.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår
angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Länsstyrelsen och Trafikverket (TRV) har lyft frågan om projekt Ekelöv- Kareby och
konsekvenser för FÖPen.
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TRV vill att Säkerhetsområde järnväg utökas till 40 meter för bostäder, skola och förskola.
Därmed menar de säkerhetsställs även att tillräckligt med utrymme för att utföra själva
byggnationen av det eventuella dubbelspåret. TRV vill fortsatt poängtera vikten av en
övergripande trafikutredning, i vilken påverkan på närliggande vägnät avseende kapacitet,
kölängder med mera presenteras
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande avseende att i bergtekniska risker
saknas det underlag för att SGI ska kunna ta ställning kring vilka risker det finns med avseende
på stabiliteten i bergsslänterna.
Statens fastighetsverk (SFV) konstaterar och är positiva till att del av deras fastighet inte längre
föreslås för exploatering utan anges nu som jordbruksmark i FÖPen. SFV anser dock att
frågor som påverkar Statens fastighetsverks fastighet Kastellegården som till exempel
dagvattenhantering och utveckling av gröna stråk m.m. längs Kyrkebäcken förutsätter
ytterligare utredningar och samråd med Statens fastighetsverk.
Bokab vidhåller sitt önskemål att bygga villor i Kastellegårdsbergen samt exploatering mellan
Rollsbo och Tunge.
Från privata fastighetsägare och boende har det främst kommit synpunkter på föreslagen
byggnation på Porteberget både avseende hur byggnation kan påverka befintlig bebyggelse
samt att området bebyggs och att delar av grönytan försvinner.
Efter granskningstiden har det inkommit en protestlista avseende byggnation på Porteberget.
Naturskyddsföreningen anser att planen behöver kompletteras med textdelar som lyfter fram
det positiva med aktivt jordbruk i Ytterby. På vilket sätt jordbruket bidrar till hållbar
samhällsutveckling: Betydelsen av biologisk mångfald och dess samband med
ekosystemtjänster, betydelsen av skyddade biotoper som till exempel åkerholmar och
stengärdsgårdar, variationen i landskapsbilden, bevarande av odlingsbar jord med näring och
mikroliv. Yttrandet innehåller synpunkter om att betesmark samt livsmedelsproduktion ska
lyftas fram.
Kungälvs museivänner föreslår att kommunfullmäktige samtidigt med beslut om antagande av
den fördjupade översiktsplanen lämnar tydliga direktiv till kommunstyrelsen och förvaltningen
om att Ytterbys värdefulla kulturarv ska prioriteras och säkerställas i kommande program- och
detaljplanearbete. De anser även att kommunen, bör belysa alternativa lösningar och dess
konsekvenser till den vägdragning som föreslås väster om Bohusbanan inom riksintresse för
kulturmiljö, innan FÖP Ytterby slutförs och förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Förvaltningens bedömning är att delar av de centrala grönytorna som Porteberget behöver tas
i anspråk för exploatering och att stora möjligheter till utveckling av andra grönytor finns i
Ytterby. Bedömningen är även att kulturmiljön i Ytterby behöver lyftas fram för att göra
kulturmiljön mer synlig och tillgänglig.
Trafikverkets Projekt Ekelöv- Grokarebys påverkan på Ytterby är oklar utifrån att olika
föreslagna vägkorridor och deras påverkan på trafikens vägval. Dock är bedömningen att en
utebliven eller försenad vägdragning inte har någon större påverkan på FÖPens föreslagna
utveckling då den avser utveckling vid Bohusbanan och vars mål är att möjliggöra för både nya
och befintliga invånare att välja alternativ till bilen som buss och tåg samt gång- och cykel.

3(6)

Den mark- och vattenanvändningskarta som tagits fram inom FÖP-området ersätter markoch vattenanvändningskartan för ÖP2010 för det avgränsade området. Det innebär att tidigare
ställningstagande kopplat till ÖP kan ändras t.ex. avseende planansökningar.
Förvaltningens bedömning är att Ytterby kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och
exploatering och andra projekt effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda.

Juridisk bedömning
En fördjupad översiktsplan (FÖP) hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL) med samråd och
granskning. FÖPen är en del av översiktsplanen och är liksom ÖP inte juridiskt bindande. Den
är ett övergripande styrdokument för kommunens arbete med utveckling och bevarande. Den
förenklar kommunens arbete genom att den ger en samsyn samt att den samråds med
medborgarna. En FÖP är en del i arbetet med en rullande ÖP.
Bakgrund
Förvaltningen fick 2016 i uppdrag av Kommunfullmäktige att arbeta fram en Fördjupad
översiktsplan för Ytterby.
Som ett första underlag till planarbetet ligger rapporten Hela Ytterby som togs fram internt
2015 genom ett antal workshops där både tjänstemän och politiker deltog. Där togs bl.a.
grunden till målen för FÖP Ytterby fram.
Syftet var att läka tätorten fysiskt genom att se över möjligheterna att exploatera den centrala
kommunala marken som frigörs av ridskolans flytt. Dessutom är Ytterby ett viktigt
stationssamhälle och ligger i kommunens huvudstråk för kollektivtrafik samt utpekat i
Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Detta innebar att Ytterby ansågs ha en stor potential
att utvecklas till ett attraktivt stationssamhälle i regionen. Samtidigt fanns möjligheten att
minska klimatpåverkan och segregationen av samhällsgrupper i enlighet med
kommunfullmäktiges tidigare mål.
Under processens gång har ett stort antal underlag tagits fram som ligger som bilagor till
FÖPen. Det är bl.a. en rapport om Medborgardialogen, en s.k. Täthetsanalys, en
Grönstrukturplan med en dagvattendel och ett flertal Kulturmiljörapporter. Konsekvenser av
FÖPen beskrivs i de ekonomiska och sociala konsekvensanalyserna samt i
Miljökonsekvensbeskrivningen. Efter samrådet har FÖPen kompletterats med ett PM om
Geoteknik och Bergteknik.
I FÖPen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och kommunal nivå som
FÖPen förhåller sig till. Det anges ett syfte, mål och vision. Det övergripande målet kan sägas
vara ett hållbart och attraktivt stationssamhälle.
Dessutom innehåller FÖPen en utvecklingsstrategi hur Ytterby ska utvecklas. Mark- och
vattenanvändningskartan är den som kommer att ersätta gällande karta i ÖP för Ytterby. Där
anges område för område hur utveckling ska ske. Förutsättningar och riktlinjer beskriver
tematisk vilka förändringar som FÖPen innebär.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att Ytterby kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark.
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Sen finns det andra förutsättningar för ett attraktivt samhälle där kommunen inte har mandat
eller rådighet över frågorna som t.ex. utveckling av Bohusbanan, kulturmiljö eller vissa
naturområden, då krävs att kommunen verkar för eller deltar i dialoger för att påverka.
De synpunkter som inkommit under Granskningen har inte inneburit några större
förändringar av FÖPen utan mer förtydliganden. Bedömningen är att delar av de centrala
grönytorna som Porteberget behöver tas i anspråk för exploatering och att stora möjligheter
till utveckling av andra grönytor finns i Ytterby. Bedömningen är även att kulturmiljön i
Ytterby behöver lyftas fram för att göra kulturmiljön mer synlig och tillgänglig.
TRV:s Projekt Ekelöv och Grokarebys påverkan på Ytterby är oklar utifrån att olika föreslagna
vägkorridor och deras påverkan på trafikens vägval. Dock är bedömningen att en utebliven
eller försenad vägdragning inte har någon större påverkan på FÖPens föreslagna utveckling då
den avser utveckling vid Bohusbanan och vars mål är att möjliggöra för både nya och
befintliga invånare att välja alternativ till bilen som buss och tåg samt gång- och cykel.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
De nya av KF:s mål som bedöms relevant i FÖPen är:
1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
FÖPen har bedömts innebära en betydande miljöpåverkan därav har en
Miljökonsekvensanalys (MKB) tagits fram.
Jämställdhet, Rent vatten och sanitet, Hållbar energi för alla, Minskad ojämlikhet, Hållbara
städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk
mångfald, Fredliga och inkluderande samhällen är de mål som främst har betydelse för arbetet
med hållbar samhällsplanering.
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål. De visar
vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.
De miljömål som främst har betydelse för arbetet med FÖP Ytterby är Begränsad
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, God
bebyggd miljö och ett rikt växt - och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap.
När det gäller etappmålen så är det främst Biologisk mångfald och Hållbar stadsutveckling.
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra
beslut i samhället där så är relevant och skäligt.
Under Hållbar stadsutveckling finns ytterligare delmål som är relevanta för FÖParbetet.
Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25
procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för
gång-, cykel- och kollektivtrafik.
En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och
tätorter.
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Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och
förvaltning i städer och tätorter.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
De viktigaste kommunala styrdokumenten för FÖParbetet har främst varit kommunens
Dagvattenplan med riktlinjer för FÖParbetet samt kommunens Trafikplan som har utpekade
mål avseende:
Öka andelen hållbara resor.
Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand
utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter.
Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer. Öka samnyttjande av trafikslag.
Minskad miljö- och klimatpåverkan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
En fördjupad översiktsplan som en del av den övergripande översiktsplanen berör alla
medborgare och brukare både boende och besökande till Ytterby. Arbetet med FÖPen har
inletts med en medborgardialog som har fortsatt under samrådsprocessen. För alla
medborgare är det viktigt att kommunen genom ÖP och FÖP tydligt kan visa hur kommunen
ska utvecklas mot en mer hållbar framtid.
Ekonomisk bedömning
En ekonomisk konsekvensanalys har gjorts för FÖPen som ligger som en bilaga.
I Ytterby finns det relativt stora möjligheter att förtäta inom befintlig bebyggelse. Att förtäta är
positivt ur ett ekonomiskt perspektiv då befintlig infrastruktur kan nyttjas. I de fall där
kapaciteten överskrids krävs dock nya investeringar på gator, gång- och cykelbanor, vatten och
avlopp etcetera. FÖPens vision är att stationssamhället Ytterby är en självklar del av
Storgöteborg och en entrépunkt till Bohuslän. För att lyckas med detta krävs stora
investeringar som på sikt resulterar i goda ekonomiska effekter för Ytterby.
Förslag till beslut
Förslag till Kommunstyrelsen
Fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun godkänns inför
antagande enligt plan- och bygglagen 3 kap 19 §.
Förslag till Kommunfullmäktige
Fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen 3 kap 19 §.

Fredric Norrå
Verksamhetschef

Anders Holm
Sektorschef
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Expedieras till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU

För kännedom till:

Anders Holm, Fredric Norrå
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Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
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§ 71/2021

Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag (Dnr KS2021/0328)
Bokab har inkommit med en anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte
att genomföra försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade
fastighetsförsäljningar.
Förenklat innebär paketerade fastighetsförsäljningar att aktierna i ett bolag som äger
fastigheten säljs till köparen. Fastigheten säljs således indirekt via en aktieförsäljning.
Paketerade fastighetsförsäljningar genomförs på grund av ekonomiska (skattemässiga) fördelar.
Bokab efterfrågar nu kommunfullmäktiges ställningstagande till bildandet av dessa bolag i syfte
att genomföra fastighetsförsäljningar samt att fullmäktige ger kommunens ombud instruktion
att rösta i enlighet med detta vid bolagsstämmor i Bokab.
Det bedöms inte föreligga några legala hinder enligt nu gällande skattelagstiftning att
genomföra denna typen av fastighetstransaktioner.
Vidare bedöms det vara förenligt med kommunallagen att genomföra paketerade
fastighetsförsäljningar i viss begränsad omfattning.
Bildandet av bolagen och fastighetsförsäljningar förutsätts ske inom ramen Bokabs
styrdokument och i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig
lagstiftning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag
Bilaga - Bokab - Anhållan om att bilda bolag
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmor i Bokab ges instruktion att rösta för att ett
dotterbolag och dotterdotterbolag bildas i syfte att genomföra så kallade paketerade
fastighetsförsäljningar inom ramen Bokabs styrdokument och i enlighet med
kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig lagstiftning.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Mats Mikulic

2021-03-24

Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag (Dnr KS2021/0328-2)
Sammanfattning
Bokab har inkommit med en anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte
att genomföra försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade
fastighetsförsäljningar.
Förenklat innebär paketerade fastighetsförsäljningar att aktierna i ett bolag som äger
fastigheten säljs till köparen. Fastigheten säljs således indirekt via en aktieförsäljning.
Paketerade fastighetsförsäljningar genomförs på grund av ekonomiska (skattemässiga) fördelar.
Bokab efterfrågar nu kommunfullmäktiges ställningstagande till bildandet av dessa bolag i syfte
att genomföra fastighetsförsäljningar samt att fullmäktige ger kommunens ombud instruktion
att rösta i enlighet med detta vid bolagsstämmor i Bokab.
Det bedöms inte föreligga några legala hinder enligt nu gällande skattelagstiftning att
genomföra denna typen av fastighetstransaktioner.
Vidare bedöms det vara förenligt med kommunallagen att genomföra paketerade
fastighetsförsäljningar i viss begränsad omfattning.
Bildandet av bolagen och fastighetsförsäljningar förutsätts ske inom ramen Bokabs
styrdokument och i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig
lagstiftning.
Juridisk bedömning

Förenligt med verksamheten i Bokab, krav på kommunfullmäktiges ställningstagande
Enligt 3 § i bolagsordning för Bokab har bolaget, som är en del av den kommunala
organisationen i Kungälv kommun, till föremål för sin verksamhet att bedriva
markexploatering för näringsliv och industri samt för villatomter och därtill hörande
markförvaltning i kommunen. Bolaget ska som exploateringsbolag bidra till kommunens
långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter,
företrädesvis mark för utveckling och exploatering.
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Av 15 § i bolagsordningen framgår att bildande av bolag ska fattas av bolagsstämman.
Det anges i 17 § i bolagsordningen att Bokab ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta
ställning till beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
I punkten 4 i ägardirektiven anges att Bokab ansvarar för att kommunfullmäktige i Kungälvs
kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas. Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan
beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas
kommunfullmäktige.
Av det ovan följer att det ligger inom ramen för verksamheten i Bokab att sälja fastigheter i
exploateringssyfte. Det bedöms inte strida mot bolagsordningen eller mot ägardirektivet att
detta görs genom paketerade fastighetsförsäljningar, i vart fall i begränsad omfattning. Se
vidare nedan under rubriken ”kommunalrättsliga aspekter”
Aktuellt ärende om bildande av dotterbolag i syfte att genomföra fastighetsförsäljningar i
bolagsform bedöms utgöra ett sådant beslut som ska underställas kommunfullmäktige. Även
om kommunfullmäktige i detta ärende tillåter Bokab att bilda bolag för fastighetsförsäljningar
och ger ombudet instruktioner att rösta för detta vid bolagsstämma, så åligger det ändå Bokab
att lyfta enskilda transaktioner till fullmäktige om det specifika ärendet bedöms vara av
principiell betydelse eller annars av större vikt.

Skatterättsligt lagligt

Paketerade fastighetsförsäljningar genomförs på grund av skattemässiga fördelar. Sådana
fastighetstransaktioner är lagliga enligt nu gällande bestämmelser och praxis.
Regeringen tillsatte en utredning (SOU 2017:27) med uppdrag att genomföra kartläggningar
och analyser vad gäller beskattningen av fastighetsbranschen och då särskilt med avseende på
möjligheterna att skattefritt avyttra fastigheter genom paketerade transaktioner. Förslag för att
motverka skattefördelar vid paketerade transaktioner har presenterats. Betänkandet var ute på
remiss under 2017. Arbetet med förslagen i utredningen är vilande och det finns i dagsläget
ingen bestämt om eller när ett beslut kan komma att fattas med anledning av betänkandet.

Kommunalrättsliga aspekter

Av 2 kap 7 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner och regioner får driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.
Den omständigheten att Bokab och i förekommande fall dess dotterbolag generar vinst vid
paketerade fastighetsförsäljningar bedöms inte strida mot vinstförbudet i kommunallagen.
Syftet med Bokabs verksamhet är inte att generera vinst utan att bidra till att öka tillgången på
byggbar mark i Kungälvs kommun genom markexploatering, förvärv och förvaltning av mark.
Enligt 10 kap 1 § KL får kommunfullmäktige besluta att kommunala angelägenheten ska
bedrivas av en juridisk person, till exempel ett kommunalt aktiebolag.
I aktuellt ärende föreslås att Bokab får bilda dotterbolag i syfte att genomföra
fastighetsförsäljningar via aktieförsäljning.
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Paketerade fastighetsförsäljningar bedöms vara kompetensenligt enligt kommunallagen, under
förutsättning att detta sker i begränsad omfattning. Det finns en risk för att regelmässig
försäljning av aktier kan anses utgöra en verksamhet i sig vilket då strider mot kommunallagen.
Det kan inte heller uteslutas att en alltför omfattade aktieförsäljning i sig kan få
skattekonsekvenser.
Hur frekvent och omfattande försäljning av fastigheter i bolagsform tillåts inom ramen
kommunallagen är oklar. Huruvida bildandet och försäljningen av sju dotterdotterbolag per år
enligt Bokabs anhållan är tillåtet kommunalrättsligt är således inte helt säkert. Huruvida ett
kommunalt bolag får genomföra fastighetsförsäljningar med detta tillvägagångssätt och i denna
omfattning har inte prövats av domstol, såvitt framkommit i ärendet.
Vid överlämnade av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag ska
kommunfullmäktige enligt 10 kap 3 § KL bland annat fastställa det kommunala ändamålet,
utse samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisor. Av 2 § framgår att med ett helägt
kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
Bokab har för avsikt att bilda ett dotterbolag som i sin tur bildar dotterbolag. Både
dotterbolaget och dotterdotterbolagen utgör helägda kommunalt bolag enligt definitionen i
kommunallagen. Detta innebär att de krav som räknas upp i 10 kap 3 § KL gäller för samtliga
dessa bolag. Det finns i bestämmelsen inget undantag för kommunala bolag som ska säljas
inom ramen för paketerade fastighetsförsäljningar. Lagstiftaren torde inte ha förutsett en
bolagskonstruktion i nu aktuellt syfte.
Det bör vidare noteras att kommunstyrelsens uppsiktsplikt omfattar enligt 6 kap 1 § KL även
dessa bolag.
Bakgrund
Bokab har inkommit med en anhållan om att få bilda dotterbolag i syfte att genomföra
försäljning av mark i bolagsform, så kallade paketerade fastighetsförsäljningar.
Av framställan framgår att Bokab har för avsikt att bilda ett dotterbolag som ska hantera de
fastighetsförsäljningar som är föremål för denna form av fastighetsförsäljningar. Därefter
bildas ett antal dotterdotterbolag enbart i syfta att sedermera sälja vidare.
I anhållan har Bokab bland annat hänvisat till ett utlåtande från KPMG (revisions- och
rådgivningsföretag) och exempel från andra kommuner. Vidare hänvisas till ett beslut från
kommunfullmäktige 2018-04-12 (§ 61/218) avseende bildandet av ett dotterbolag i syfte att
sälja en specifik fastighet genom aktieförsäljning.
Bokad önskar att kommunens ombud vid bolagets stämmor ges i uppdrag att besluta om
bildandet av dessa bolag i syfte att genomföra paketerade fastighetsförsäljningar. Bildandet av
dotterdotterbolag kan enligt anhållan lämpligen begränsas till sju bolag per år.
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Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer att det inte föreligga några legala hinder enligt nu gällande
skattelagstiftning att genomföra paketerade fastighetsförsäljningar.
Vidare bedöms det vara förenligt med kommunallagen att genomföra paketerade
fastighetsförsäljningar i viss begränsad omfattning. Hur frekvent och omfattande försäljning av
fastigheter i bolagsform tillåts inom ramen kommunallagen är oklar. Huruvida bildandet och
försäljningen av sju dotterdotterbolag per år enligt Bokabs anhållan är tillåtet
kommunalrättsligt är således inte helt säkert.
Bildandet av bolagen och fastighetsförsäljningarna måste ske inom ramen Bokabs
styrdokument och i enlighet med kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig
lagstiftning.
Detta innebär bland annat att fastighetsförsäljningar som är av principiell betydelse eller annars
av större vikt alltid ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Vilka dessa
fastighetsförsäljningar är från prövas i varje enskilt ärende.
Enligt förvaltningens bedömning ska 10 kap 3 § KL tillämpas vid bildandet av dotterbolaget
och dotterdotterbolagen, vilket innebär att kommunfullmäktige bland ska fastställa det
kommunala ändamålet, utse samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisor för respektive
bolag. Samtliga dessa bolag är per definition enligt 2 § KL helägda kommunala bolag. Bokab
bör därför i samråd med kommunen överväga hur dotterbolaget och dotterbolagen, i
förekommande fall, lämpligen bör bildas med beaktande av 10 kap 3 § KL.
Vidare kan noteras att bolagen står under kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 6 kap 1 § KL.
Sammanfattningsvis tillstyrker förvaltningen anhållan från Bokab ur ett juridiskt och
ekonomiskt perspektiv med den reservation och under de förutsättningar som redovisats ovan
och under rubriken Juridisk bedömning. Huruvida konstruktionen med paketerade
fastighetsförsäljningar är lämplig utifrån andra aspekter överlämnas till kommunfullmäktige för
ställningstagande.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Försäljning av fastigheter i bolagsform medför skattemässiga fördelar vilket kan påverka
resultatet positivt via utdelningar från Bokab.
Ärendet angår inte direkt något av kommunfullmäktiges strategiska mål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet angår inte direkt något av målen i Agenda 2030.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Försäljningen av fastigheter i bolagsform har skattemässiga fördelar för säljare och köpare.
Paketerade fastighetsförsäljningar kan därmed ha en positiv effekt för exploateringen av mark
för bland annat bostäder och näringsliv.
Ekonomisk bedömning
Paketerade fastighetsförsäljningen har ekonomiska (skatterättsliga) fördelar som redovisats i
anhållan från Bokab. Det ekonomiska utfallet är beroende av antalet försäljningar, vilket inte är
fastställt.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmor i Bokab ges instruktion att rösta för att ett
dotterbolag och dotterdotterbolag bildas i syfte att genomföra så kallade paketerade
fastighetsförsäljningar inom ramen Bokabs styrdokument och i enlighet med
kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig lagstiftning.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:
Bokab

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
1 (1)

§ 70/2021

Anhållan om godkännande av planerad investering för utökad
produktionskapacitet avseende fjärrvärme (Dnr KS2021/0375)
Kungälv Energi har sedan 2008 ett samarbete kring värmeleveranser med Göteborg Energi.
Samarbetets syfte är att utnyttja det regionala överskottet som finns av industriell restvärme
sommartid samt att Göteborg Energi levererar förstärkning av värmeeffekt vintertid samt
reserveffekt vid behov. Samarbetsavtalet går ut i november 2023 och GE har meddelat
Kungälv Energi att leveranser vintertid ej kan fortlöpa på det sätt som gällt fram till nu.
Med anledning av detta har Kungälv Energi år 2019 - 2020 genomfört en strategisk förstudie
om framtida värmeproduktion och värderat framtida behov av produktionskapacitet och
lokalisering samt vilken typ av produktionsapparat som är mest lämpad utifrån ett
hållbarhetsperspektiv innefattande ekonomi, miljö samt teknisk och samhällelig risk.
Tidshorisonten för den strategiska förstudien är 2023 till 2043.
Resultatet av jämförelsen mellan olika alternativa lösningar ger att en utbyggnad av
produktionen på Munkegärdeverket är det bästa alternativet. En förprojektering som visar
genomförbarheten i detta alternativ har genomförts under år 2020 - 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Anhållan om godkännande av planerad investering för utökad
produktionskapacitet avseende fjärrvärme
Bilaga - KE Kommunbegäran Munkegärde 2021-02-22
Bilaga - Protokoll_KE_2-2021
Förslag till kommunfullmäktige

__________

Ombud vid bolagets extra stämma får i uppdrag att föreslå och rösta för att ge
Styrelsen för Kungälv Energi AB mandat att besluta om föreslagen utbyggnad av
värmeproduktion.

Expedieras till

Kungälvs energi, Hans Larsson-Ljungblad

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggare
Karolina Tolic

2021-03-24

Sammanfattning
Kungälv Energi har sedan 2008 ett samarbete kring värmeleveranser med Göteborg Energi.
Samarbetets syfte är att utnyttja det regionala överskottet som finns av industriell restvärme
sommartid samt att Göteborg Energi levererar förstärkning av värmeeffekt vintertid samt
reserveffekt vid behov. Samarbetsavtalet går ut i november 2023 och GE har meddelat
Kungälv Energi att leveranser vintertid ej kan fortlöpa på det sätt som gällt fram till nu.
Med anledning av detta har Kungälv Energi år 2019 - 2020 genomfört en strategisk förstudie
om framtida värmeproduktion och värderat framtida behov av produktionskapacitet och
lokalisering samt vilken typ av produktionsapparat som är mest lämpad utifrån ett
hållbarhetsperspektiv innefattande ekonomi, miljö samt teknisk och samhällelig risk.
Tidshorisonten för den strategiska förstudien är 2023 till 2043.
Resultatet av jämförelsen mellan olika alternativa lösningar ger att en utbyggnad av
produktionen på Munkegärdeverket är det bästa alternativet. En förprojektering som visar
genomförbarheten i detta alternativ har genomförts under år 2020 - 2021.

Juridisk bedömning
Verksamhetens bedömning:
Kungälv Energi AB bedriver fjärrvärmeproduktion och distribution i enlighet med:
- Kommunallagen (2017:725)
- Fjärrvärmelag (2008:263)
I samband med utbyggnad av värmeproduktion krävs miljötillstånd av Länsstyrelsen samt
upprättande av ny detaljplan vilket innebär en kontroll av att gällande miljöregler mm följs.
Miljötillståndsprocessen är inledd med samråd (Dnr MOBN2021/0003; Dnr MOBNM-20201836). Kommunstyrelsen gav 2020-10-07 § 22, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan
för Tippen 1 m.fl.

ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
När Kungälv och Ytterby växer och utvecklas kommer fjärrvärmeverksamheten att få många
nya kunder, och prognoserna visar att behovet av en lokal och leveranstrygg produktion
kommer att öka under de närmaste tjugo åren. Samtidigt har Göteborg Energi, som sedan
2008 enligt avtal levererat upp till 19 MW värmeeffekt till Kungälv Energis nät, meddelat att
de vid nuvarande avtals utgång (november 2023) inte har möjlighet att garantera leverans av
värmeenergi under vinterhalvåret. Därför planerar Kungälv Energi nu en utökad fossilfri
produktionsanläggning på Munkegärdeverket med målet att vara i drift till vintern 2023–2024.
Syftet med utbyggnaden är att Kungälv Energi på medellång och lång sikt fortsatt ska
producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme till sina kunder.
Kungälv Energi AB planerar att bygga en ny kraftvärmepanna med rökgasrening om 10–14
MW samt en ny biooljepanna om ca 13 MW inom fastigheterna Tippen 1, Munkegärde 1:1
och Munkegärde 3:29 i Kungälvs kommun. Pannorna omfattar förbränning av skogsflis för eloch fjärrvärmeproduktion för invånarna i tätorterna Kungälv och Ytterby. För att ha reserv i
systemet om någon panna får driftstörning behöver även en biooljepanna byggas. Det finns
också ett solfångarfält vid Munkegärde.
Befintlig verksamhet består av ett kraftvärmeverk med en installerad effekt om 50 MW.
Munkegärdeverket består idag av fyra pannor som producerar både värme och el. Två pannor,
totalt 23 MW tillförd effekt, är biobränslepannor med tillhörande rökgasrening och
rökgaskondensering.
Bränslet som används är grot, bark och flisad stamved (restprodukter från skogsbruk). De
andra två befintliga pannorna är biooljepannor, med en sammanlagt 26 MW total tillförd
effekt.

Verksamhetens bedömning
En samlad bedömning av ekonomi, miljö samt teknisk och samhällelig risk har gett bäst utfall
för alternativet att bygga en produktion baserad på fliseldning.
Fördelarna med detta alternativ är att det bedömdes som det mest lönsamma baserat på en
medelhög investering kombinerat med en långsiktigt låg produktionskostnad över 20 år.
Alternativet fick den bästa miljöbedömningen utifrån ett koldioxidperspektiv. Alternativet är
baserat på för bolaget välkänd teknik och ger Kungälv Energi direkt inflytande över
produktionen oberoende av andra parter. Alternativet ger även möjlighet till elproduktion
genom kraftvärme vilket stärker elproduktionen lokalt medan andra alternativ hade blivit en
belastning genom en hög elkonsumtion.
Den utökade produktionen kommer att lokaliseras på Munkegärdeverket som bedöms som
den mest lämpliga platsen. Den nya pannbyggnaden med skorsten kommer att placeras bakom
befintligt kraftvärmeverk och kommer därför inte att vara framträdande. Den utökade
produktionen kommer att innebära en marginell ökning av trafikflödena i form av
bränsletransportfordon.
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Bedömning utifrån kommunfullmäktigesstrategiska mål

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

Genom att ha hög tillgänglighet avseende värme och skapar Kungälv Energi trygghet för
medborgarna.

7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen

Kungälv Energi är drivande i frågor kring hållbar utveckling, i och med denna utbyggnad
utökas möjligheten att producera värme baserad på förnybara energikällor.
Utbyggnaden av fjärrvärme är den enskilt största miljöförbättringen som gjorts/och görs i
Kungälv.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

De 17 globala målen för hållbar utveckling

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en
överkomlig kostnad.
Kungälv Energis projekt är i linje med detta mål.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Vägledning finns i nedanstående dokument.

Bolagsordning för Kungälv Energi AB, KF § 140/2020
-

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och en del av den kommunala
organisationen i Kungälv, skall driva verksamhet som omfattar att producera och
distribuera energi, leverera bredbands- och energirelaterade tjänster, äga och förvalta fast
och lös egendom som krävs för verksamheten, äga aktier och andelar i företag med i
förhållande till Bolaget förenlig verksamhet samt idka annan med bolaget förenlig
verksamhet.

-

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som moderbolag i
en koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i
Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad av
infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och bredband samt erbjuda
produkter och tjänster för god energiförsörjning. Bolaget skall bedrivas enligt
affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta lokaliseringsprincipen i 2 kap.
kommunallagen i dess innebörd i ellagen(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263)
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Ägardirektiv för Kungälv Energi AB, KF § 140/2020
-

3. Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att
tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation
för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för
en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.
Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen:
o bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt
tillhandahålla infrastruktur för digital kommunikation
o säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi
o utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen av
Kungälvs kommun
o utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till
ett fossilt oberoende Kungälv

Energiplan, 2010-02-11, utdrag
-

Utbyggnaden av fjärrvärme till Kungälv, Ytterby, Kode, Kärna och Sparrås är den
viktigaste åtgärden som genomförts sedan förra energiplanen. Fjärrvärmen baseras på
biobränsle och innehåller även två av Sveriges största solfångarfält.
Användning av eldningsolja har minskat kraftigt de senaste tio åren framför allt tack vare
utbyggnad av fjärrvärmenätet. Dock har koldioxidutsläppen från transportsektorn ökat.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kungälvs medborgare och företagare kan för lång tid framöver fortsätta att erbjudas en
uppvärmningslösning baserad på miljövänlig fossilfri teknik med stabila priser. Fjärrvärme som
erbjuds i Kungälv är en fullservicelösning med jourberedskap vilket ger full trygghet och
leveranssäkerhet till fastighetsägarna.
Ekonomisk bedömning
Bolaget köper idag ca 29 000 MWh/år från Göteborg Energi. Göteborg Energi har en
växande värmeverksamhet och kommer inte att kunna garantera leveranser i samma
utsträckning som i nuläget till Kungälv Energi. Fr o m 2024 kommer inriktningen för bolaget
att vara att köpa värme under sommarmånader samt maj och september. För att kunna
leverera värme till Kungälvs kommuns invånare inklusive prognostiserad ökning i
kundunderlaget, p g a att Kungälv växer, har bolaget undersökt olika alternativ. Bolagets
analyser av dessa olika alternativ visar att en utbyggnad av Munkegärdeverket är det bästa
alternativet. Kostnaden för denna utbyggnad är kalkylerad till 140 - 160 MSEK. Bolaget har
gjort en finansiell bedömning avseende utbyggnaden och hela värmeverksamhetens
långtidsprognos visar ett något lägre resultat under år 2023 samt 2024 men att bolaget år 2025
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– 2028 åter beräknas generera ett resultat i nivå med bolagets avkastningskrav. Bolaget
bedömer investeringens ekonomi såsom god och i linje med bolagets avkastningskrav på lång
sikt.
Investeringen är med långtidsplanen lämnad till Kungälvs kommun år 2019 med totalt
investering på 146 MSEK (budget för år 2020) och år 2020 med total investering på 128
MSEK (budget för år 2021).
Investeringen kommer att behöva finansieras via lån. Bedömningen är att bolaget behöver låna
omkring 40 MSEK år 2022 samt omkring 100 MSEK år 2023 för att finansiera investeringen.
Bolaget upptar lån via Kungälvs kommun. Upplåningsbehovet har rapporterats till Kungälvs
kommun i samband med presenterade budgetar samt i kommunens och bolagens
gemensamma Finanskommitté.
Förslag till beslut
Ombud vid bolagets extra stämma får i uppdrag att föreslå och rösta för att ge
Styrelsen för Kungälv Energi AB mandat att besluta om föreslagen utbyggnad av
värmeproduktion.
Omedelbar justering.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
sektorchef Samhälle och utveckling
Kungälvs energi, Hans Larsson-Ljungblad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
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§ 75/2021

Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om
serveringstillstånd 2021 (Dnr KS2021/0596)
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade den 25 mars om att taxa gällande
alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i Göteborgs kommun
fastställs till 0 kr.
Rent juridiskt är kommunerna som anlitar Göteborg enligt avtal skyldiga att ha samma taxa
som Göteborg. Miljöförvaltningen i Göteborg arbetar emellertid nu, efter beslutet i KF, med
att ta fram ett förslag på tilläggsavtal för de åtta avtalskommuner som innebär att klausulen i
nuvarande avtal om att de ska följa Göteborgs avgifter inte ska gälla för 2021. Detta innebär
att det blir upp till respektive kommun att besluta om avgifterna ska sänkas och hur i så fall en
sådan sänkning ska finansieras av respektive kommun.
Förslaget är att Kungälvs kommun ska följa Göteborgs stads beslut vilket innebär att
kommunfullmäktige föreslås besluta taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om
serveringstillstånd 2021 i Kungälvs kommun fastställs till 0 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd
2021
Förslag till kommunfullmäktige
Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i
Kungälvs kommun fastställs till 0 kr.
__________
Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Jessica Waller

2021-04-07

Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om
serveringstillstånd 2021 (Dnr KS2021/0596-1)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade den 25 mars om att taxa gällande
alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i Göteborgs kommun
fastställs till 0 kr.
Rent juridiskt är kommunerna som anlitar Göteborg enligt avtal skyldiga att ha samma taxa
som Göteborg. Miljöförvaltningen i Göteborg arbetar emellertid nu, efter beslutet i KF, med
att ta fram ett förslag på tilläggsavtal för de åtta avtalskommuner som innebär att klausulen i
nuvarande avtal om att de ska följa Göteborgs avgifter inte ska gälla för 2021. Detta innebär
att det blir upp till respektive kommun att besluta om avgifterna ska sänkas och hur i så fall en
sådan sänkning ska finansieras av respektive kommun.
Förslaget är att Kungälvs kommun ska följa Göteborgs stads beslut vilket innebär att
kommunfullmäktige föreslås besluta taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om
serveringstillstånd 2021 i Kungälvs kommun fastställs till 0 kr.
Juridisk bedömning
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommunen ta ut avgifter för de tjänster och nyttigheter
som kommunen tillhandahåller. Enligt 2 kap. 8 § första stycket samma lag får en kommun
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen.
Att taxan gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i
Kungälvs kommun fastställs till 0 kr är inte att likställa med ett riktat stöd till ett enskilt
företag. De föreslagna åtgärderna bedöms därför inte utgöra ett otillåtet stöd till viss
näringsidkare, varför fastställandet av taxan till 0 kr i nämnda delar är förenligt med
kommunallagen.
Bakgrund
Coronapandemin fortsätter och delar av det lokala näringslivet i Kungälvs kommun har
ekonomiskt påverkats negativt.
Den 28 januari 2021 beslutade kommunfullmäktige ”Med ändring av Kommunfullmäktiges
taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun ska det för
kalenderåret 2021 inte tas ut någon taxa för upplåtelse av mark för uteservering.”

ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

2(3)

Med anledning av att taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om
serveringstillstånd 2021 i Göteborgs kommun fastställts till 0 kr föreslås samma åtgärd i
Kungälvs kommun.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun följer Göteborg stads beslut om att fastställa
taxorna gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i Kungälvs
kommun till 0 kr
Det finns delar av det lokala näringslivet som blivit hårt drabbade av coronapandemin och de
införda restriktionerna som följt med denna. Genom föreslagen åtgärd kompletteras de redan
beslutade åtgärderna som införts för det lokala näringslivet i Kungälvs kommun.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunstyrelsen resultatmål om Förbättrat näringslivsklimat. Båda
resultatmålen är i ärendet om återkoppling på åtgärder för det lokala näringslivet även knutna
till kommunfullmäktiges strategiska mål om att medborgare och näringsliv ska känna ökat
förtroende för kommunen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet gällande åtgärder för det lokala näringslivet - konsekvenser med anledning av Covid19 har ingen direkt koppling till Agenda 2030, då det avser stärkande av företagens likviditet i
den rådande situationen. Det mål som ligger närmast detta ämne är mål nummer 8 om
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Någon bedömning utifrån detta perspektiv har inte genomförts.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ärendet berör både medborgarnyttan och brukarnyttan. Ur ett övergripande perspektiv
innebär aktuella verksamheter arbetstillfällen.
Åtgärder för en ökad likviditet berör även de enskilda verksamheterna då pandemin till
exempel påverkat deras kundflöde eller möjlighet att driva sina ordinarie aktiviteter. Likaså
påverkar det individerna som är beroende av dessa verksamheter på olika vis.
Både medborgar- och brukarperspektivet är sammanlänkat med ovanstående gällande
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål och Agenda 2030. Mål 8 om att verka för en
inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i kommunen är också kopplat till att
medborgare och näringsliv känner ökat förtroende för kommunen. Pandemin är ansträngande
för i princip alla delar av samhället och idag krävs det nya stödåtgärder för att minska försöka
minska konsekvenserna för både individer och näringsliv i Kungälvs kommun.
Ekonomisk bedömning
Det ska finnas 55 stadigvarande serveringstillstånd i Kungälv just nu. Under 2020 fakturerades
tillsynsavgifter för 380 400 kronor och ansökningsavgifter för 107 800 kronor. Totalt 488 200
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kr för både tillsynsavgifter och ansökningsavgifter under 2020. Förvaltningens bedömning är
att det för 2021 skulle röra sig om ungefär samma summa.
Finansiering för åtgärden saknas i budget 2021. Kostnaderna för åtgärden går utöver
verksamhetsåtagande 2021 och kommer vid politiskt beslut belasta 2021 års resultat.
Förslag till kommunfullmäktige
Taxa gällande alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd 2021 i
Kungälvs kommun fastställs till 0 kr.

Anders Holm
Sektorchef

Expedieras till:

För kännedom till:

Fredric Norrå
Verksamhetschef
planering och myndighet
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§ 94/2021

Räddningstjänstförbundet, taxor myndighetsutövning (Dnr KS2021/0607)
Bohus Räddningstjänstförbund har av förbundsmedlemmarna (Ale och Kungälvs kommuner)
fått i uppdrag att se över taxor och avgifter för sin myndighetsutövning. Som resultat av
arbetet med detta uppdrag föreslår nu Räddningstjänstförbundet två taxor: Tillsyn utifrån Lag
om Skydd mot Olyckor (LSO) och Tillsyn utifrån lag om brandfarliga och explosiva varor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Räddningstjänstförbundet, taxor myndighetsutövning
Bilaga - 2020-000318-4070 Redogörelse taxa tillståndsprövning LBE
Bilaga - 2020-000318-4070 Taxa för tillståndsprövning om brandfarliga...
Bilaga - 2020-000318-4070 Taxa för tillsyn brandfarliga och explosiva...
Bilaga - 2020-000318-4070 Taxa för tillsyn LSO
Bilaga - 2020-000318-4070 Tjänsteskriv. Taxor för myndighetsutövning ...
Bilaga - 2021-03-19 Kompletterande uppgifter till KF 2021-03-18
Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för tillståndsprövning om brandfarliga och explosiva varor antas
2. Taxa för tillstånd brandfarliga och explosiva varor antas
3. Taxa för tillsyn LSO antas
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Lars Davidsson
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Räddningstjänstförbundet, taxor myndighetsutövning (Dnr KS2021/06072)
Sammanfattning
Bohus Räddningstjänstförbund har av förbundsmedlemmarna (Ale och Kungälvs kommuner)
fått i uppdrag att se över taxor och avgifter för sin myndighetsutövning. Som resultat av
arbetet med detta uppdrag föreslår nu Räddningstjänstförbundet två taxor: Tillsyn utifrån Lag
om Skydd mot Olyckor (LSO) och Tillsyn utifrån lag om brandfarliga och explosiva varor.
Juridisk bedömning
Den juridiska bedömningen är gjord inom Räddningstjänstförbundet.
Bakgrund
Under 2020 fick Räddningstjänstförbundet i uppdrag att se över taxor och avgifter för
myndighetsutövning. I bilaga redogörs för hur förslag till taxor tagits fram.
Kostnadsstrukturen utgår från Sveriges kommuner o regioners (SKR) version 2 (december
2016). Modellen är föremål för översyn. Även lagen om skydd mot olyckor (LSO) förändras.
Bland annat med innebörden att all tillsyn kan avgiftsbeläggas.
Verksamhetens bedömning
Räddningstjänstförbundets bedömning framgår av bilaga ” Taxor for tillståndshantering –
kompletterande uppgifter avseende förslag av ny taxa”.
Räddningstjänstförbundet är i behov av att uppdatera sina taxor. Direktionens beslut är att
fastställa föreslagna taxor och inte avvakta nya kostnadsmodeller (SKR). Detta innebär att
taxorna kan komma att behöva uppdateras under 2021.
Bilagor:
 Taxa för tillståndsprövning om brandfarliga och explosiva varor
 Taxa för tillstånd brandfarliga och explosiva varor
 Taxa för tillsyn LSO
 Redogörelse för taxa för tillståndsprövning LBE
 Redogörelse för tillsyn LSO och LBE
 Taxor for tillståndshantering – kompletterande uppgifter
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med förbundsmedlemmarna Ale och
Kungälvs kommuner.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedömning är gjord inom Bohus Räddningstjänstförbund.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Aktuellt styrdokument är Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedömningen är gjord inom Bohus Räddningstjänstförbund.
Ekonomisk bedömning
Förslaget till nya taxor förväntas inte medföra ekonomiska konsekvenser för vare sig
förbundsmedlemmarna eller Räddningstjänstförbundet.
Förslag till beslut
1. Taxa för tillståndsprövning om brandfarliga och explosiva varor antas
2. Taxa för tillstånd brandfarliga och explosiva varor antas
3. Taxa för tillsyn LSO antas

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:
Bohus
Räddningstjänstförb.
Ale kommun
För kännedom till:

Pia Jakobsson
ekonomichef

1

Taxor for tillsyn och tillstandshantering
– kompletterande uppgifter avseende
forslag av ny taxa

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv
telefon: 0303-33 47 00

e-post: raddning@borf.se
www.borf.se

org.nr: 222000-3004
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Bakgrund:
Utifrån föreslagen taxa (diarienummer 2020-000318) för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har det
tillkommit frågor rörande hur stora förändringarna är.
De föreslagna taxorna har anpassats efter de underlag (version 2, december 2016) som Sveriges
kommuner och regioner (SKR) tagit fram. Dessutom har en förändrad lagstiftning enligt LSO
medfört att BORF även har möjlighet att ta betalt för arbetet innan och efter tillsynen. Det ska
även nämnas att SKR avser att uppdatera sitt underlag inom en snar framtid vilket också finns
beskrivet i underlaget sen tidigare.

Syfte
Den föreslagna taxan syftar till att ge en tydligare koppling till ett underlag som också används av
andra räddningstjänstorganisationer och som är framtagen av SKR. Syftet är att taxorna ska ge
rätt ersättning till förbundet enligt självkostnadsprincipen där kostnadsbilden på sätt ska se
ungefär likadan ut oberoende av vilken räddningstjänst som hanterar ärendet.
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Effekt av de föreslagna sotningstaxorna
Handläggningstiden per timme är beräknad på 1088 kr. Tidigare timpris var 845 kr per timme.
Nu gällande taxor skiljer sig i sin grundstruktur jämfört med föreslagna. Därför är det svårt att
jämföra rakt av. Nedan finns ett antal exempel på hur befintlig och föreslagen taxa ser ut vid olika
situationer. Observera att den kostnadsbild som presenteras anges exklusive moms.
Tillsyn enligt LSO, mindre omfattning
Kostnad för förberedelse, besök och efterarbete av tillsyn för en mindre verksamhet om totalt två
timmar.
Nuvarande taxa: Kostnaden blir en grundavgift på 2105 kr. Då ingår 1 h. Därefter tillkommer
ytterligare en timme (då totaltiden är 2 h): 2105+842*1= 2947kr
Föreslagen taxa: Kostnaden blir 2 timmar med ett timpris på 1088 kr: 2*1088 = 2176kr
Tillsyn enligt LSO, hotell, industri och samlingslokaler för fler än 150 personer
Kostnad för förberedelse, besök och efterarbete av tillsyn för en mindre verksamhet om totalt tre
och en halv timme.
Nuvarande taxa: Kostnaden blir 2105 samt extra timmar på 2,5 h: 2105+2,5*842 = 4210kr
Föreslagen taxa: Kostnaden blir 3,5 timmar med ett timpris på 1088 kr: 3,5*1088 = 3808kr
Tillsyn enligt LBE, mindre hantering av brandfarlig vara (obemannad bensinstation,
handel)
Kostnad för förberedelse, besök och efterarbete av tillsyn för en mindre verksamhet om totalt
fem timmar.
Nuvarande taxa: Kostnaden blir 2105 samt extra timmar på 4 h: 2105+4*842 = 5473 kr
Föreslagen taxa: Kostnaden blir 5 timmar med ett timpris på 1088 kr: 5*1088 = 5440kr
Tillsyn enligt LBE, måttlig hantering av brandfarlig vara (bemannad bensinstation,
verkstad och lager)
Kostnad för förberedelse, besök och efterarbete av tillsyn för en mindre verksamhet om totalt sju
timmar.
Nuvarande taxa: Kostnaden blir 2105 samt extra timmar på 6 h: 2105+6*842 = 7157kr
Föreslagen taxa: Kostnaden blir 7 timmar med ett timpris på 1088 kr: 7*1088 = 7616kr
Kommentar kring avgifter för tillsyn
Det som skiljer sig är att timpriset har blivit den enda avgiften och att grundavgiften har tagits
bort. Förändringen medför ett högre timpris och en tydligare beskrivning på hur mycket tid som
läggs ner för olika tillsynsobjekt. Förändringen kan sannolikt upplevas som en kostnadsökning
gentemot nuvarande tillsynstaxa. Anledningen beror på den förändra lagstiftningen av LSO där
möjligheten nu finns att ta ut en avgift för hela tillsynsarbetet. Tidigare var timpriset knutet till
självaste besöket. Denna förutsättning blir gällande oavsett om den nuvarande eller föreslagna
taxan används.
Tillstånd enligt LBE, mindre hantering av brandfarlig vara (obemannad bensinstation,
och handel)
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Kostnad avser utredning, eventuella besök, avsyning samt upprättande och genomförandet av
ärendet.
Nuvarande taxa: Kostnaden blir enligt ett grundbelopp (tusendel av aktuellt prisbasbelopp)
samt en handläggningsfaktor (HF) för en automatisk bensinstation på 240: 47,3*240 = 11352kr
Föreslagen taxa: Kostnaden blir 7 timmar med ett timpris på 1088 kr: 7*1088 = 7616kr
Tillstånd enligt LBE, förvaring av explosiv vara
Kostnad avser utredning, eventuella besök, avsyning samt upprättande och genomförandet av
ärendet.
Nuvarande taxa: Kostnaden blir enligt ett grundbelopp (tusendel av aktuellt prisbasbelopp)
samt en handläggningsfaktor (HF) för förvaring av explosiv vara på 90: 47,3*90 = 4257kr
Föreslagen taxa: Kostnaden blir 5 timmar för mindre hantering av explosiv vara med ett timpris
på 1088 kr: 5*1088 = 5440kr
Kommentar kring avgifter för tillstånd
Nuvarande avgifter är baserade på prisbasbelopp samt en handläggningsfaktor. Ibland ger denna
struktur en något missvisande kostnadsbild jämfört med den faktiska tiden som läggs ned.
Dessutom blir det tydligt för handläggare och den enskilde vad kostnaden förväntas bli samt
vilken tid som förväntas läggas på ett visst ärende.

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
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§ 95/2021

Räddningstjänstförbundet, likformig förenkling av sotningstaxor (Dnr
KS2021/0609)
Bohus Räddningstjänstförbund har enligt sin långtidsstrategi arbetat för att likställa
sotningsverksamheten i Ale och Kungälvs kommuner. För att fullfölja ambitionerna i
långtidsstrategin har direktionen lagt förslag för att likställa även sotningstaxorna.
I samband med att nya taxor upprättats har utformningen av dem omarbetats. Avsikten är att
taxorna ska bli enklare att förstå och att kommuninvånarna i förväg ska veta hur mycket
tjänsterna kommer att kosta.
Sotningstaxan i Ale kommun höjs genom förslaget medan det för Kungälvs kommun del inte
innebär vare sig generell ökning eller sänkning av taxan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Räddningstjänstförbundet, likformig förenkling av sotningstaxor
2020-000061-4010 Protokoll 2020-12-08
2020-000316-4070 Bilaga 1 Förslag ny taxa rengöring brandsky...
2020-000316-4070 Bilaga 3 Taxa brandskyddskontroll Ale kommu...
2020-000316-4070 Bilaga 4 Taxa Kungälvs kommun
2020-000316-4070 Tjänsteskriv. Likformning förenkling sotnin...
Förslag till kommunfullmäktige
Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, enligt bilaga 1, antas.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Lars Davidsson
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Räddningstjänstförbundet, likformig förenkling av sotningstaxor (Dnr
KS2021/0609-2)
Sammanfattning
Bohus Räddningstjänstförbund har enligt sin långtidsstrategi arbetat för att likställa
sotningsverksamheten i Ale och Kungälvs kommuner. För att fullfölja ambitionerna i
långtidsstrategin har direktionen lagt förslag för att likställa även sotningstaxorna.
I samband med att nya taxor upprättats har utformningen av dem omarbetats. Avsikten är att
taxorna ska bli enklare att förstå och att kommuninvånarna i förväg ska veta hur mycket
tjänsterna kommer att kosta.
Sotningstaxan i Ale kommun höjs genom förslaget medan det för Kungälvs kommun del inte
innebär vare sig generell ökning eller sänkning av taxan.
Juridisk bedömning
Den juridiska bedömningen är gjord av Bohus Räddningstjänstförbund.
Bakgrund
I lågtidsstrategin för Bohus Räddningstjänstförbund (dnr KS2016/1795) beaktades frågan om
brandskyddskontroll och rengöring:
I nuläget har förbundsmedlemmarna olika förhållningssätt till genomförandet där avtal regleras med respektive
kommun och de bolag som utför brandskyddskontroll och rengöring. En analys av ansvarsområdet pågår med
målsättningen att finna ett mer lika förhållningssätt inom Bohus Räddningstjänstförbunds upptagningsområde.
Arbetet med att likställa sotningsverksamheten har bedrivits genom de upphandlingar som
genomförts. 2017 gjordes en första upphandling i Ale kommun. Avtalet trädde efterföljande
årsskifte. Upphandlingen och avtalet utformades med syfte att kunna göra en gemensam
upphandling i båda kommunerna 2019.
Verksamhetens bedömning
Räddningstjänstförbundet har arbetat i enlighet med långtidsstrategin och bedömer att
sotningstaxan bör likställas i båda kommunerna. Detta då servicen har likställts efter
genomförd gemensam upphandling.
Bilagor:
 Förslag till Taxa rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (Bilaga 1 enligt
Räddningstjänstförbundet)
 Tidigare gällande taxor (Bilagor 2 – 4 enligt Räddningstjänstförbundet)
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med förbundsmedlemmarna Ale och
Kungälvs kommuner.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedömning är gjord inom Bohus Räddningstjänstförbund.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Aktuellt politiskt styrdokument är Förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedömning utifrån medborganytta är gjord inom Bohus Räddningstjänstförbund.
Ekonomisk bedömning
Förslaget till nya och omarbetade taxor förväntas inte innebära någon kostnadspåverkan för
var sig förbundsmedlemmarna eller Räddningstjänstförbundet.
Förslag till beslut
1. Taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, enligt bilaga 1, antas.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Bohus
Räddningstjänstförb.
Ale kommun
För kännedom till:

Pia Jakobsson
ekonomichef
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§ 67/2021

Statliga medel äldreomsorgen (Dnr KS2021/0073)
Kommunernas äldreomsorg har tilldelats nationella medel som ett permanent resurstillskott.
Syftet är att ge varje kommun ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen genom ökad
bemanning och därigenom förbättra och säkerställa en god kvalité för brukare och patienter.
Kungälvs kommun har tilldelats 18.6 mkr.
Nationella utredningar från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att
påvisade brister inom kommunernas äldreomsorg beror mestadels på resurs- och
kompetensbrist. Det saknas resurser för att öka personalens kompetens i takt med
myndigheternas ökade krav.
Förvaltningen ser behov av att säkerställa kompetensen hos medarbetare inom ämnesspecifika
områden inom vård och omsorg som till exempel demens och ge kunskap och verktyg för att
utveckla det personcentrerade arbetet. Genom en kontinuerlig satsning på kompetenshöjande
insatser och intern fortbildning för medarbetare inom vård och äldreomsorg ökar kommunens
förutsättningar för bibehållen kvalitet och säkerhet. Utbildningsinsatser skall syfta till att öka
kvaliteten i vård och omsorg för till exempel personer med demenssjukdom och skapa
förutsättningar för den enskildes möjligheter till ökad självbestämmande och delaktighet.
För ett genomförande av identifierade utvecklingsområden krävs ett ökat bemanningsbehov
inom Trygghet och stöd. Förvaltningens bedömning är att äldreomsorgen därför ska förstärka
bemanningen inom ramen för det nationella resurstillskottet på 18,6 mkr.
Förvaltningen bedömer att tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag och att
informationen antecknas till protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Statliga medel äldreomsorgen
Protokollsutdrag UTS § 24/2021
Förslag till kommunfullmäktige
1. Tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag.
2. Informationen antecknas till protokollet.
__________

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-10
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§ 24/2021

Statliga medel äldreomsorgen (Dnr KS2021/0073)
Kommunernas äldreomsorg har tilldelats nationella medel som ett permanent resurstillskott.
Syftet är att ge varje kommun ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen genom ökad
bemanning och därigenom förbättra och säkerställa en god kvalité för brukare och patienter.
Kungälvs kommun har tilldelats 18.6 mkr.
Nationella utredningar från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att
påvisade brister inom kommunernas äldreomsorg beror mestadels på resurs- och
kompetensbrist. Det saknas resurser för att öka personalens kompetens i takt med
myndigheternas ökade krav.
Förvaltningen ser behov av att säkerställa kompetensen hos medarbetare inom ämnesspecifika
områden inom vård och omsorg som till exempel demens och ge kunskap och verktyg för att
utveckla det personcentrerade arbetet. Genom en kontinuerlig satsning på kompetenshöjande
insatser och intern fortbildning för medarbetare inom vård och äldreomsorg ökar kommunens
förutsättningar för bibehållen kvalitet och säkerhet. Utbildningsinsatser skall syfta till att öka
kvaliteten i vård och omsorg för till exempel personer med demenssjukdom och skapa
förutsättningar för den enskildes möjligheter till ökad självbestämmande och delaktighet.
För ett genomförande av identifierade utvecklingsområden krävs ett ökat bemanningsbehov
inom Trygghet och stöd. Förvaltningens bedömning är att äldreomsorgen därför ska förstärka
bemanningen inom ramen för det nationella resurstillskottet på 18,6 mkr.
Förvaltningen bedömer att tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag och att
informationen antecknas till protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Statliga medel äldreomsorgen
Beslut
1. Tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag.
2. Informationen antecknas till protokollet.
__________

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Elisabet Sjöberg
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Statliga medel äldreomsorgen (Dnr KS2021/0073-1)
Sammanfattning
Kommunernas äldreomsorg har tilldelats nationella medel som ett permanent resurstillskott.
Syftet är att ge varje kommun ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen genom ökad
bemanning och därigenom förbättra och säkerställa en god kvalité för brukare och patienter.
Kungälvs kommun har tilldelats 18.6 mkr.
Nationella utredningar från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att
påvisade brister inom kommunernas äldreomsorg beror mestadels på resurs- och
kompetensbrist. Det saknas resurser för att öka personalens kompetens i takt med
myndigheternas ökade krav.
Förvaltningen ser behov av att säkerställa kompetensen hos medarbetare inom ämnesspecifika
områden inom vård och omsorg som till exempel demens och ge kunskap och verktyg för att
utveckla det personcentrerade arbetet. Genom en kontinuerlig satsning på kompetenshöjande
insatser och intern fortbildning för medarbetare inom vård och äldreomsorg ökar kommunens
förutsättningar för bibehållen kvalitet och säkerhet. Utbildningsinsatser skall syfta till att öka
kvaliteten i vård och omsorg för till exempel personer med demenssjukdom och skapa
förutsättningar för den enskildes möjligheter till ökad självbestämmande och delaktighet.
För ett genomförande av identifierade utvecklingsområden krävs ett ökat bemanningsbehov
inom Trygghet och stöd. Förvaltningens bedömning är att äldreomsorgen därför ska förstärka
bemanningen inom ramen för det nationella resurstillskottet på 18,6 mkr.
Förvaltningen bedömer att tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag och att
informationen antecknas till protokollet.
Juridisk bedömning
Kommunen är huvudman för all äldreomsorg i kommunen oavsett driftsform, intern eller
upphandlad. Fördelning av nationella medel inom kommunens äldreomsorg innebär att en
fördelning ska göras mellan samtliga utförare av äldreomsorg. En grundläggande princip är att
alla utförare i ett valfrihetssystem ska behandlas lika oavsett om verksamheten bedrivs i
offentlig eller privat regi.
Fördelningen till hemtjänsten sker enklast genom en förstärkning inom ramen för lag om
valfrihet (LOV) som ger samtliga utförare samma förutsättningar att förbättra kvaliteten till
kommunens brukare.
ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE STÖD I ORDINÄRT
BOENDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Fördelningen till särskilt boende, korttidsverksamheten och övriga verksamhetsdelar
genomförs genom en proportionerlig fördelning utifrån omfattning.

Bakgrund
Kommunernas äldreomsorg har tilldelats nationella medel som ett årligt permanent
resurstillskott baserat på befolkningsmängd. För Kungälvs är beloppet för
äldreomsorgssatsningen 18.6 mkr. Det permanenta resurstillskottet syftar till att ge varje
kommun möjlighet att planera och genomföra personalförstärkningar samt ökad kompetens
inom områden som identifierats utifrån lokala behov. Ett permanent resurstillskott är avsett att
skapa stabilitet och långsiktighet i de förändringar som genomförs.
Kommunen har även för 2021 tilldelas 15,8 mkr inom ramen för äldreomsorgslyftet som är en
ytterligare statlig satsning. Äldreomsorgslyftet innebär att personal kan utbildas till
undersköterska, specialistundersköterska eller vårdbiträde på arbetstid med bibehållen lön.
Även påbyggnadsutbildning för enhetschefer omfattas. Satsningen skall pågå till och med
2023.
Tidigare har regeringen mot bakgrund av målen för äldreomsorgen identifierat områden där
måluppfyllelsen är låg eller där regeringen bedömt att det finns kvalitetsbrister. Genom olika
stimulansmedel har regeringen avsett att främja en önskad utveckling. Stimulansmedlen har
inte i önskad omfattning lett till varaktiga förändringar då kommunerna haft svårt att finansiera
satsningarna efter stimulansmedlen upphört. I Kungälv har tex. rehabteam och demensteam
tidigare lagts ner på grund av brist på finansiering. Genom det årliga permanenta statliga
resurstillskottet på 18,6 mkr har kommunerna nya möjligheter att förbättra äldreomsorgens
förutsättningar och att åtgärda kända brister som också tydliggjorts i flera statliga utredningar
och rapporter.
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utifrån ett nationellt
perspektiv tidigare lyft fram bland annat nedanstående områden och slutsatser: att en stor del
av bristerna i äldreomsorgen berodde på kompetensbrist. Omsorgspersonal kunde vid IVO:s
inspektion berätta att de inte hade den kompetens som krävdes, vårdgivare berättade att de
hade problem med att rekrytera legitimerad personal. IVO kunde också se exempel på att hela
eller delar av arbetsgrupper saknar tillräcklig kompetens om demenssjukdom







När möjligheterna att bo kvar i det egna hemmet ökade innebar det ett ökat tryck på
hemsjukvård och kommunernas korttidsboende. Det konstaterades att det förelåg brister i
kompetens inom vård och omsorg.
Resurstillgången i kommunernas vård och omsorg om äldre personer hade begränsats så
att äldres säkerhet och trygghet inte alltid kunde tillgodoses.
Det föreligger behov av att utveckla den palliativa vården, vårdplanering, fortbildning och
handledning.
Sjuksköterskor tvingas av tidsskäl delegera administration av läkemedel till personal som
saknar kunskap om läkemedel.
Inspektionen för vård och omsorg noterade också att en stor del av bristerna i
äldreomsorgen berodde på kompetensbrist. Omsorgspersonal kunde vid IVO:s inspektion

3(5)

berätta att de inte hade den kompetens som krävdes, vårdgivare berättade att de hade
problem med att rekrytera legitimerad personal. IVO kunde också se exempel på att hela
eller delar av arbetsgrupper saknar tillräcklig kompetens om demenssjukdom.


Bemanningen och personalens kompetensutveckling har inte följt med i utvecklingen mot
att allt fler omsorgsmottagare har stora och sammansatta behov. Andelen sjuksköterskor är
låg, inte minst i en nordisk jämförelse. Enhetscheferna har betydligt fler medarbetare än i
övriga nordiska länder.

Verksamhetens bedömning
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utifrån ett nationellt
perspektiv lyft fram områden som behöver utvecklas inom äldreomsorgen.
Utvecklingsbehoven i Kungälvs kommun liknar till delar det som nationella utredningar visar.
Kungälvs kommun har tilldelats statliga medel på 18,6 mkr som ett permanent resurstillskott.
Syftet är att ge kommunen ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen genom ökad
bemanning och därigenom förbättra och säkerställa en god kvalitet för brukare och patienter.
Kontinuitet krävs för att kunna säkerställa kvalitet i verksamheten över tid.
Verksamheten bedömer ett behov av att säkerställa kompetensen hos medarbetare inom
ämnesspecifika områden inom vård och omsorg som till exempel demens och ge kunskap och
verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetet. Utbildningsinsatserna skall syfta till att
öka kvaliteten i vård och omsorg för till exempel personer med demenssjukdom och skapa
förutsättningar för den enskildes möjligheter till ökad självbestämmande och delaktighet.
Grunden är att arbeta som en lärande organisation som bygger på ett tillitsbaserat arbetssätt
vilket kräver dels en kultur som uppmuntrar lärande men även en organisation och arbetssätt
för lärande.
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar och för att klara den demografiska förändringen
parallellt med det omfattande rekryteringsbehovet krävs rätt kompetens på rätt plats. Det
kräver en plan för differentiering av arbetsuppgifter där arbetsuppgifter fördelas, men
digitaliseringen är en viktig del av helheten för att hantera utmaningen. Alla insatser och
arbetsuppgifter som kan ersättas av tekniska lösningar behöver lyftas fram och användas. I
dagsläget går det inte att peka på specifika digitala satsningar som kommer genomföras i
framtiden då området ständigt utvecklas och nyheter tillkommer. Ett omfattande digitalt arbete
för smartare förvaltning, förenkla vardagen och ökad digitalförmåga ska initieras och
permanentbeläggas. För att skapa en tydlig och robust organisation som arbetar digitalt
bedömer verksamheten att alla medarbetare skall ha kunskap om och använda aktuella IT-stöd
och välfärdsteknologiska lösningar. För att skapa gynnsamma förutsättningar för önskat
resultat behöver medarbetare på alla nivåer, inom alla verksamhetsområde vara delaktiga.
Medarbetare skall verka som kunskapsspridare, komma med idéer och medverka till att ta fram
användarvänliga system som underlättar för både den enskildes behov och medarbetare.
Kommunen är som huvudman för all verksamhet utbildningsansvarig för vissa områden till
exempel delegationsutbildning, förflyttningsutbildning och utbildning som rör olika tekniska
system som utförare måste använda. Utbildningsansvariga personer inom olika specialområden
behöver finnas i organisationen kontinuerligt. Kompetensen kring äldres sjukdomar, psykiatri
och demens, socialdokumentation, basala hygienrutiner, hantering av digital teknik, äldres kost,
tandvårdsteori, förflyttningsutbildning, delegationsutbildning är viktiga kunskaper som
verksamheten behöver för bibehållen kvalitet och säkerhet. Att upprätthålla rätt kompetens för
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att hantera utvecklingen mot att allt fler brukare har stora och sammansatta behov kräver en
struktur och genomförande av ett omfattande kompetensutvecklingsprogram. Ett program
som alla medarbetare skall ges möjlighet att ta del och utvecklas av för att på bästa sätt möta
den enskildes behov.
För ett genomförande av identifierade utvecklingsområden krävs en ökad bemanning inom
äldreomsorgen i Trygghet och stöd. Äldreomsorgen ska förstärka bemanningen inom ramen
för det nationella resurstillskottet på 18,6 mkr.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är nära kopplat till Kommunfullmäktiges mål 1 och 2
1. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Behov av kvalificerad vård och omsorg ökar och Kungälvs kommun ska kunna stå för en
trygg omsorg. Medborgarna ska kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den
bästa omsorgen.
Ärendet är även nära kopplat till Kommunstyrelsens mål att skapa attraktiva arbetsplatser i
Kungälvs kommun.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Globala målen och Agenda 2030 är FN:s uppsatta plan för ett hållbart samhälle. Målen utgår
från tre dimensioner av hållbar utveckling, ekonomisk, social och miljömässig. De olika målen
ska bidra till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Särskilt betonas att utveckla olika
stödsystem för äldre personer. Förslagna insatser är relevanta utifrån mål 3:
 God hälsa och välbefinnande
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Förslaget följer till Äldreplanens intensioner som anger följande:
-

Rätt kompetens att ge trygghet och säkerhet för den enskilde, samordning av insatser och
samverkan mellan olika aktörer är viktiga förutsättningar för att ge vård och omsorg av
god kvalitet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedömningen är att alla medborgare berörs av tjänsteskrivelsen. Många har någon relation till
äldre personer i kommunen.
En högre kompetens genom intern fortbildning i äldreomsorgen gynnar samtliga intressenter
speciellt äldre personer, brukare och patienter, anhöriga och personal.
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Ekonomisk bedömning
Kommunernas äldreomsorg har tilldelats nationella medel som ett permanent resurstillskott.
Syftet är att ge varje kommun ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen genom ökad
bemanning och därigenom förbättra och säkerställa en god kvalité för brukare och patienter.
Kungälvs kommun har tilldelats 18.6 mkr. Detta innebär en förstärkning av befintlig
budgetram och innebär inga extra kostnader.
Proportionerlig fördelning kommer ske utifrån omfattning och storlek på
verksamhetsområdet. Medlen kommer fördelas till respektive verksamhetsområde enligt
nedan:
Vård och omsorgsboende: Somatik 4,7 mkr demensomsorg 4,0 mkr
Hemtjänst: 5 mkr inom ramen för Lagen om valfrihet, LOV
Kommunal hemsjukvård och korttidsenhet: 4,9 mkr

Förslag till beslut
1. Tilldelade resurser fördelas enligt upprättat förslag.
2. Informationen antecknas till protokollet.

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
1 (1)

§ 73/2021

Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr KS2020/1771)
Beredningen för bildning och lärandes har arbetat fram ett förslag på Digitaliseringspolicy
Digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun (KS 2020/1771).
Beslutsunderlag
Beredningens digitaliseringspolicy 2020-10-28 reviderad 2021...
Förvaltningens bedömning, tjänsteskrivelse - digitaliserings...
Protokollsutdrag - Beredningen för bildning och lärande - 25...
Protokollsanteckning BBL 2020-11-25 § 57
Protokollsutdrag - Beredningen för bildning och lärande 2021...
Yrkanden
Morgan Carlsson (SD): Avslag på förslaget till beslut.
Anna Vedin (M): Upprättat förslag till Digitaliseringspolicy Digitalisering förskola och skola i
Kungälvs kommun (KS 2020/1771) antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
Anna Vedins (M) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige

__________

Upprättat förslag till Digitaliseringspolicy Digitalisering förskola och skola i
Kungälvs kommun (KS 2020/1771) antas.

Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Digitalisering

Förskola och skola i
Kungälvs kommun
Beredningen för Bildning och lärande

Policy

Diarie-/dokumentnummer: KS2020/1771
Beslut: <Datum-…Instans §…/År>
Beredande politiskt organ: Beredningen för bildning och
lärande
Giltighetstid: 2023-12-31
Dokumentansvarig: Sektor bildning och lärande
Senast uppdaterad av: Beredningen för bildning och lärande (2021-02-24)
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1. Inledning
Nationell strategi och handlingsplan
Skolväsendet fick den 19 oktober 2017 en nationell digitaliseringsstrategi vars syfte är att
främja kunskapsutvecklingen och skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elevers
digitala kompetens. Målet med strategin är att ”det svenska skolväsendet ska vara ledande i att
använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos
barn och elever för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten”1. I Skolverkets förslag
till strategier tydliggörs att digital kompetens är en central fråga och att digitaliseringens
möjligheter ska prägla skolväsendet.
Den nationella digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden:
•

Digital kompetens för alla i skolväsendet

•

Likvärdig tillgång och användning

•

Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Beredningen för bildning och lärande i Kungälvs kommun har tagit fram ett visionärt strategiskt
policydokument med utgångspunkt ifrån den nationella digitaliseringsstrategin för att möta
framtidens digitaliseringsutmaningar. Den snabba utvecklingen i samhället ställer krav på
förändring. Digitaliseringen i skolan skapar nya möjligheter för lärande. Dagens och
morgondagens samhälle förutsätter digitalt kompetenta medborgare.

2. Relation till andra styrdokument
Beredningen för bildning och lärande har i uppdrag att långsiktigt skapa en hållbar styrning och
ledning i frågor som berör skolutveckling kopplat till digitalisering, teknik, pedagogik och
forskning i framkant. Beredningens arbete styrs från uppdraget givet av kommunfullmäktige
och det strategiska målet Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande2. Beredningen har
utgått från skollagen3, läroplanen4, och andra gällande styrande dokument och framförallt tar
policyutgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin från 20175. Tre strategiska områden
är identifierade i Kungälv, som syftar till att lyckas med digitaliseringen: en smartare
Skolverket (2020) Vi främjar skolväsendets digitalisering. Stockholm: Skolverket
Kungälvs trion (S+M+C) Budget 2019–2022
3
SFS 2010:800
4
Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan 2011. Rev. 2019. Stockholm: Skolverket
5
Skolverket (2020). Vi främjar skolväsendets digitalisering. Stockholm: Skolverket
1
2

3
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förvaltning, förenkla vardagen och ökad digital förmåga.6 Alla tre områdena påverkar i viss
mån digitaliseringen inom skola men främst vill beredningen lyfta fram hur en ökad digital
förmåga kan bidra till det övergripande kunskapsmålet att alla elever ska lyckas i skolan7.

3. Syfte
Den här digitaliseringspolicy har en långsiktig ansats och inriktning som utgör vägledning för
den IT- och digitaliseringsplan som förvaltningen inom sektor bildning och lärande har gjort.
Tillsammans strävar vi för en gemensam riktning som ytterst syftar till att alla elever ska
utveckla sina digitala kompetenser som krävs för ett aktivt medborgarskap och framtida
yrkesliv. Målsättningen är en likvärdig skola där alla elever är inkluderade avseende tillgång
och digitalt användande, samt att den digitala kompetensen hos medarbetarna som arbetar i
skolan fortsatt måste prioriteras och utvecklas.

4. Mål och viljeinriktning
Beredningens långsiktiga vision är att uppnå en fullt ut likvärdig skola där eleverna når
kunskapsmålen med stöd av digitaliseringens möjligheter med utgångspunkt i den nationella
digitaliseringsstrategin8.
För att det ska ske krävs:
•

Att säkerställa kompetensutveckling på alla nivåer

•

Att ha en långsiktig plan med tydliga prioriteringar inom området

•

Att alla roller och ansvar är tydligt definierade och kända på samtliga nivåer

•

Att det finns ett uppdaterat tidsenligt och innovativt digitalt ekosystem, samt teknisk
och pedagogisk support som motsvarar användarnas behov

•

Att det inom förvaltningen finns en koppling till det systematiska kvalitetsarbetet med
fokus på utvärdering och uppföljning

•

Att vi vågar utmana och utveckla kunskap kring digitaliseringens effekter utifrån
beprövad erfarenhet och forskning

Kungälvs kommun (2019).
Hattie, J. (2012).
8
Utbildningsdepartementet (2017).
6
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5. Fokusområde
Den nationella digitaliseringsstrategin inbegriper tre huvudområden, som är indelade i
delområden9.
Digital kompetens för alla inom skolväsendet
•

Rektor och huvudman ska ha förmåga att strategiskt leda det digitala
utvecklingsarbetet i verksamheten

•

Medarbetare som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda
ändamålsenliga verktyg i utbildningen

Likvärdig tillgång och användning
•

Det ska finnas ändamålsenlig digital infrastruktur samt teknisk och pedagogisk
support i verksamheten

•

De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och
medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt

•

Digitaliseringen ska användas för att underlätta medarbetarnas arbetssituation i fråga
om undervisning och administration

Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ska genomföras
och stödja utveckling av verksamheter och insatser
I skollagen anges de övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Lagen slår fast att skolan
ska vara likvärdig över hela landet. Alla elever har rätt att få en likvärdig utbildning, oavsett
var de bor10. Digitaliseringen är inkluderande och möjliggör för elever oavsett bakgrund och
behov att delta i undervisningen på lika villkor11. Elever ska i alla delar av skolväsendet ges
förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Adekvat digitalkompetens är inte helt
entydigt fastslår gällande forskning. Det markerar att det inte är möjligt att precisera en absolut
nivå för digital kompetens då den successivt behöver utvecklas utifrån samhällets krav och
barns och elevers förutsättningar12.

9

Skolverket (2020a).
SFS 2010:800, Skollagen 1 kap. 2
11
Skolverket (2018).
12
Skolverket (2020b).
10
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6. Sammanfattningsvis att levandegöra strategin
Beredningen för bildning och lärande ser ett långsiktigt behov av att kontinuerligt säkerställa
fortbildning för medarbetare. Vilket är kostnadsdrivande och kräver en kartläggning och ett
uttryck där verksamhetens behov framkommer med tydlighet. Det förutsätter även att resurser
tillsätts för att möjliggöra ett genomförande och ett underhåll. Beredningen ser att kontinuerlig
kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en förutsättning för att förhålla sig till hur
samhället för övrigt utvecklas. Därför måste vidareutbildningen för medarbetarna vara
ändamålsenlig, löpande och ett område långsiktigt prioriterat. Kungälvs kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare och en del i det är att behålla och utveckla medarbetarnas kunnande och
skicklighet. Lärare måste ges tid och möjlighet till diskussion, för att på ett mer konkret sätt
tolka sitt uppdrag, för att fastställa ansvar och roller, som kommer att vara föränderligt över tid.
Digitaliseringen är inte enbart IT - utan digitalisering bör ses i ett sammanhang som metod och
förhållningssätt. Det digitala arbetet ska vara en självklar och integrerad del i skolans uppdrag.
Elevernas tillgång till digitala verktyg kan variera och det är skolans uppdrag att överbrygga
dessa skillnader. Undervisningen ska anpassas utifrån ett inkluderande förhållningssätt så att
digitaliseringens möjligheter tas tillvara i mötet med de individuella behoven. Om digitalisering
ska ge ett mervärde i undervisningen krävs en djupare kunskap om hur och i vilka sammanhang
de digitala möjligheterna kommer bäst till nytta därför behöver undervisande lärare tid för
reflektion och utvärdering av metod och verktyg13.
Digitalisering förutsätter en fungerande infrastruktur och att kapaciteten är tillräckligt för att
möta användarnas behov. Ytterligare en förutsättning som behöver säkerställas är tillgänglig
service och tekniksupport.
Kungälvs kommun behöver kontinuitet i alla satsningar som rör digitalisering. En stimulerande
och utvecklande arbetsmiljö och en tilltro till professionen, en tydlig styrning och ledning, men
i vardagen tillit och en frihet att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar i det
gemensamma arbetet att uppnå en kunskapsskola med en hög måluppfyllelse. Det livslånga
lärandet behöver vara strukturera, organiserat och förutsägbart. Huvudman ska skapa
förutsättningar och organisatoriska ramar. På enhetsnivå ska lärare skapa nytta inom ramen för
13

Sveriges kommuner och landsting (2019). (s 27)
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sitt uppdrag, tid för systematiskt analys- och dialogarbete ska finnas och välgrundade
prioriteringar ska göras i ett arbete som leds av rektor14 att vara modiga och våga prova tänka
innovation, se möjligheterna i ny teknik och alternativa lösningar kommer det att bidra till
ökade kunskapsresultat. Digitaliseringen i skolan driver utvecklingen framåt och ställer stora
krav på en resursanvändning som ska möjliggöra och stödja skolutveckling i ständig förändring.
Teknikens möjligheter ska användas effektivt och hänsyn tas till Agenda 203015. Allt ifrån
resursanvändning, teknisk hållbarhet, återbruka och aktivt välja miljömässiga alternativ vid
upphandling och inköp behöver ha ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i linje med gällande
miljömål.
Den digitala utvecklingen vore inte möjlig utan en tydlig anknytning till rådande forskning och
här behöver det skapas en långsiktighet i att förvärva kunskap såväl som att behålla och sprida
den inom organisationen. Allt arbete som bedrivs inom skolans verksamhet ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet16. Kungälvs kommun är en tillväxtregion och
ligger strategisk nära högskolor och universitet. En långsiktig vision handlar om att uppmuntra
ett nära samarbete, i syfte att underlätta för medarbetare att forska i del av sin tjänst och för som
arbetar inom sektor skola att ta del av den senaste vetenskapen. Beredningen vill se en
fortbildningsmodell som följs upp och utvärderas. Modellen syftar till att uppmuntra
medarbetare att fortbilda sig inom området digitalisering.
Skolbibliotek är ett centralt nav för lärande och här pågår ett utvecklingsarbete som ska leda till
en likvärdig tillgång till kunskap. Beredningen för bildning och lärande ser skolbibliotekens
viktiga roll som en självklar plats där elever kan söka information samt att granska den
källkritiskt. Biblioteket oavsett form, och innehåll ska stimulera till läsning, lärande och
kunskapsinhämtning. Det pågår ett regeringsarbete kring skolbibliotekets förstärkta roll och hur
detta samspelar med digitaliseringsuppdraget17. Under 2021kommer Beredningen för bildning
och lärande att återkomma med en skrivelse som tydliggör en långsiktig strategi för
skolbibliotekens utformning och uppdrag i Kungälvs kommun.
14

SFS 2010:800, 2 kap §10

15

Globalportalen
16
Skolverket (2020c).
17

Utbildningsdepartementet (2019).
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7. Uppföljning
All uppföljning ska ske enligt det systematiska kvalitetsarbete som årligen utförs inom
verksamheten sektor bildning och lärande. Alla initiativ ska utvärderas på olika nivåer i
förvaltningen. Planering och uppföljning är en förutsättning för att säkerställa att vi gör rätt
saker. För att få önskade resultat och nå de mål som är uppsatta kan en digitalisering av tjänster
används för att underlätta analysarbetet, kommunikation och dokumentation. Innovation och
möjlighet att prova, testa, dokumentera och utvärdera nya influenser i undervisningen ska
uppmuntras. Genom lyckade och misslyckade erfarenheter sker ett lärande. I Kungälv ska vi ha
en tillåtande organisation och en kultur där erfarenheter är värdefulla. Beredningen för Bildning
och lärande uppmuntrar initiativ som stärker elevernas lust att lära och som ökar
måluppfyllelsen. Vi vill att alla elever i Kungälvs skolor ska ha goda förutsättningar för ett
livslångtlärande.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Yvonne Måhnson

1(2)

2020-11-26

Förvaltningens bedömning, tjänsteskrivelse - digitaliseringspolicy för
förskola och skola (Dnr KS2020/1771-1)
Sammanfattning
Sektor Bildning och Lärande bedömer att beredningens policy ligger i linje med skrivningar i
styrdokument för skola, såväl kommunala samt nationella, samt uppdrag i skollag.
Beredningens policy ligger även väl i linje med sektorns framtagna plan för digitalisering och
det arbete som pågår.
Förvaltningens sammanlagda bedömning är att policyn kan antas.
Juridisk bedömning
Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (2017), som utformades på uppdrag av
regeringen samt aktuella läroplaner för förskola och grundskola innehåller mål och riktlinjer
för digitalisering i skola. Enligt skollagen är det huvudmans uppdrag att skapa förutsättningar
för att alla barn och elever ska kunna nå målen i läroplanerna.
Förvaltningen bedömer att beredningens policy ligger i linje med de skrivningar som finns.
Bakgrund
Beredningens framtagande av policyn har skett i nära dialog med sektorn.
Beredningen för bildning och lärande beslutade på sammanträde 2020-10-28 att remittera
dokumentet till förvaltningen för bedömning, detta enligt rutin. Förvaltningen avger sina
kommentarer på styrdokumentet i denna tjänsteskrivelse.
Verksamhetens bedömning
Sektor bildning och lärande har tagit fram en plan för digitalisering (beslutades av
ledningsgruppen 2020-09-09) och arbetar med att skapa konkreta handlingsplaner för varje
verksamhet i syfte att uppnå målen avseende digital kompetens och likvärdig tillgång i den
nationella strategin.
För att få lärare att vilja arbeta i, och stanna i kommunen, är det en viktigt att vi har en modern
pedagogik och att det finns goda förutsättningar att utvecklas inom digitalisering.
Mål och viljeinriktning i policyn ligger i linje med identifierade utvecklingsområden, och
innehåll i sektorns digitaliseringsdokument.
ADRESS
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Beredningen nämner i policyn följande strategiska och övergripande mål:
≠ Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
≠ Att alla elever ska lyckas i skolan
Förvaltningen delar bilden av koppling till målen som beredningen har presenterat i sin policy.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Förvaltningen delar beredningens bild kring denna fråga.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Förvaltningen bedömer att policyn ligger i linje med övriga politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Barn och elevers utbildning är viktig för många. Den nationella strategin framhäver vikten av
att alla barn och elever får en likvärdig utbildning och likvärdiga förutsättningar att arbeta med
digitalisering, oavsett var i landet man bor.
En likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg, såväl som digitala lärresurser, samt
god kompetens hos pedagoger och skolledare är en förutsättning för att nå upp till målen i den
nationella strategin.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att antagandet av styrdokumentet digitaliseringspolicy för
förskola och skola ryms inom sektorns ram.
Förslag till beslut
Informationen antecknas till protokollet
Dennis Reinhold
Sektorchef bildning och lärande

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-11-25
1 (1)

§ 57/2020

Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr KS2020/1771)
Beredningen för bildning och lärande har arbetat fram en digitaliseringspolicy för förskola och
skola. Styrdokumentet har tidigare vart på partiremiss och har till dagens sammanträde har
förvaltningen kommenterat dokumentet genom en tjänsteskrivelse.
Samtliga ledamöter i beredningen ställer sig bakom dokumentet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förvaltningens bedömning, tjänsteskrivelse - digitaliseringspolicy för förskola
och skola
Protokollsutdrag digitaliseringspolicy BBL 2020-10-28
Beredningens digitaliseringspolicy 2020-10-28
Förslag till kommunstyrelsen
Digitaliseringspolicy för förskola och skola antas
__________
Annica Börstell (SD) inkommer med anteckning till protokollet.

BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Justeras sign
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Protokollsanteckning till protokollet för beredningen för bildning och lärande 2020-11-25
avseende paragraf § 57 Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr KS2020/1771).
Även om formuleringarna om forskning har modifierats och tonats ner i det slutliga
digitaliseringsdokumentet jämfört med den tidigare version som vi lämnat skriftliga synpunkter på,
ingår fortfarande målsättningen ”forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande
ska genomföras” i texten. Mina invändningar mot detta kvarstår och jag hänvisar till de synpunkter
från Sverigedemokraterna som finns med som bilaga till beredningens protokoll av den 30 sept. 2020.
Annica Börstell
Sverigedemokraterna
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-02-24
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§ 14/2021

Styrdokument – Digitaliseringspolicy för förskola och skola (Dnr
KS2020/1771)
Beredningen för bildning och lärandes har arbetat fram ett förslag på Digitaliseringspolicy
Digitalisering förskola och skola i Kungälvs kommun (KS 2020/1771). Beredningen har valt att gå
igenom digitaliseringspolicyn under sammanträdet och kommit fram till att göra följande
revideringar.
Revidering av 6. Sammanfattningsvis att levandegöra strategin första stycket enligt följande:
Beredningen för bildning och lärande ser ett långsiktigt behov av att kontinuerligt säkerställa
fortbildning för medarbetare. Vilket är kostnadsdrivande och kräver en kartläggning och ett
uttryck där verksamhetens behov framkommer med tydlighet. Det förutsätter även att resurser
tillsätts för att möjliggöra ett genomförande och ett underhåll. Beredningen ser att kontinuerlig
kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en förutsättning för att förhålla sig till hur
samhället för övrigt utvecklas. Därför måste vidareutbildningen för medarbetarna vara
ändamålsenlig, löpande och ett område fredat från besparingar. Kungälvs kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare och en del i det är att behålla och utveckla medarbetarnas kunnande och
skicklighet. Lärare måste ges tid och möjlighet till diskussion, för att på ett mer konkret sätt tolka
sitt uppdrag, för att fastställa ansvar och roller, som kommer att vara föränderligt över tid.
Digitaliseringen är inte enbart IT - utan digitalisering bör ses i ett sammanhang som metod och
förhållningssätt. Det digitala arbetet ska vara en självklar och integrerad del i skolans uppdrag.
Stycket ersätts med:
Beredningen för bildning och lärande ser ett långsiktigt behov av att kontinuerligt säkerställa
fortbildning för medarbetare. Vilket är kostnadsdrivande och kräver en kartläggning och ett
uttryck där verksamhetens behov framkommer med tydlighet. Det förutsätter även att resurser
tillsätts för att möjliggöra ett genomförande och ett underhåll. Beredningen ser att kontinuerlig
kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en förutsättning för att förhålla sig till hur
samhället för övrigt utvecklas. Därför måste vidareutbildningen för medarbetarna vara
ändamålsenlig, löpande och ett område långsiktigt prioriterat. Kungälvs kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare och en del i det är att behålla och utveckla medarbetarnas kunnande och
skicklighet. Lärare måste ges tid och möjlighet till diskussion, för att på ett mer konkret sätt tolka
sitt uppdrag, för att fastställa ansvar och roller, som kommer att vara föränderligt över tid.
Digitaliseringen är inte enbart IT - utan digitalisering bör ses i ett sammanhang som metod och
förhållningssätt. Det digitala arbetet ska vara en självklar och integrerad del i skolans uppdrag.
Beslut

__________

Förslag på revidering av Digitaliseringspolicy för förskola och grundskola (Dnr KS
2020/1771) godkännas.

Justeras sign
BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
1 (2)

§ 76/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AN § 17/2021
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och
bolagens styrelser
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
2 (2)

Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i
uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt
pt. 1–6 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på
riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning
kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – Ersättning vid förlorad
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt
kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%.
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente
och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

__________
Pia Gillerstedt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Kostnadsberäkning

95% av riksdagsmännens arvode = 64 980 (2019-11-01)
(Riksdagsmännens arvode 68 400)

Antal Uppdrag

Kommunfullmäktige
1 Kommunordförande Inkl
Demokratiberedningen
1 Vice kommunordförande
Inkl
Demokratiberedningen

Månads
arvode KR
60%

40%

Förutsättningar

Samman t Antal

timmar

64980
38988 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.

Samman- Årsarvode
trädesers

182

tot

Förhöjd

Tot

sammanträdsamtrers

227

467856

467856

311904

311904

0

311904

311904

0

25992 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.
25992 Erhåller inte ersättning Ja
för förlorad
arbetsinkomst.

Summa

1 Ordförande i
Ekonomiberedningen

40,00%

1 Ordförande i Samhälle o
utvecklingsberedningen

15,00%

9747

Ja

50

9097

116964

126061

9097

1 Ordförande i Bildning- o
Lärande beredningen

15,00%

9747

Ja

50

9097

116964

126061

9097

1 Ordförande i Trygghet- o
stödberedningen

15,00%

9747

Ja

50

9097

116964

126061

9097

1 Ordförande i Kultur o
fritidsberedning

15,00%

9747

Ja

50

9097

116964

126061

9097

1 V Ordförande i
Ekonomiberedningen
1 V Ordförande i Samhälle
o utvecklingsberedningen
1 V Ordförande i Bildning
o Lärande beredningen
1 V Ordförande i Trygghet
o stödberedningen

10,00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

10,00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

10,00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

10,00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

1 V Ordförande i Kultur o
Fritidsberedningen
Ordförande i tillfällig
beredning
Tillfälliga beredningar

10,00%

6498
Förhöjd
sammaträdesers 25%

83 KF-ledamot + ersättare
55 Beredningsledamot

1%

650

Ja

50

9097

77976

87073

Ja

50

11372

Ja

200

36389

Ja

100

18194

Ja

50

9097

1510135
7798

16895

64980 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.
45486 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.
19494

779760

779760

545832

545832

233928

233928
779760

9097

1510135
500346

Kommunstyrelsen
1 KS ordförande

100%

1 Oppositionsråd

70%

1 Oppositionsråd

30%

1 KS 1:e v ordförande

100%

64980 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.

779760

4 Utskottsordförande

60%

38988 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.

467856 1871424

40,00%

25992 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinomst.

311904 1247616

4 V Utskottsordförande

17 KS-ledamot + ersättare

Ja

140

25472

433027

433027

17 Utskott

Ja

80

14556

247444

247444

Social
myndighetsnämnd

1 Ordförande

10,00%

3 Beredskapsersättning

5,00%

2 1:e, 2:e vice ordf

6,00%

6498

Arvode o
sammanträdesers.
utges ej om arvode >=
40% utgår för annat
uppdrag

3249 Ingen ersättning vid
utryckning
3899

5 Ledamot + ersättare

Ja

160

29111

Ja

160

29111

Ja

160

29111

77976

107087

38988

116964

46786

151793

58222

145555

145555

29111

Miljö o
Byggnadsnämnden
1 Ordförande

10,00%

6498

Ja

70

12736

77976

90712

12736

1 1:e V ordförande

7,50%

4874

Ja

70

12736

58482

71218

12736

1 2:e V ordförande

6,00%

3899

Ja

70

0

46786

46786

0

Ja

70

12736

8 Ledamot + ersättare

101889

101889

Arvodesnämnden
Ordförande

4,88%

3 171

Ja

38052

V Ordförande

2,44%

1586

Ja

19026

1,25%

812

Ja

Överförmyndarnämnd
1 Ordförande

30

5458

9747

15205

5458

1 V ordförande

0,65%

422

Ja

30

5458

Ja

30

5458

2274 Fast arvode avser valår Ja
(EU, Riks- kommunallandstingsval) Förhöjd
sammaträdesersättning
25% avser år utan val

45

8187

Ja

20

Ja

20

4 Ledamot + ersättare

5068

10527

5458

21833

21833

35479

8187

3639

3639

3639

3639

43667

Valnämnd
1 Ordförande

3,50%

1 V ordförande
12 Ledamot + ersättare

27292

43667

Kommunrevision
1 Ordförande

7%

4549

Ja

54583

54583

1 V ordförande

7%

4549

Ja

54583

54583

4 Ledamot

6%

3899

Ja

46786

187142

18 Ungdomsfullmäktige Led + ers

Ja

5 Folkhälsoråd

Ja

20

3639

18194

18194

5 Pensionärsråd

Ja

20

3639

18194

18194

5 Handikappråd

Ja

20

3639

18194

18194

5 Idrottsråd

Ja

20

3639

18194

18194

100

18194

18194

36389

Rådet för kulturfrågor
2 Begravningsförrättare

Ja
Fast beklädnadsbidrag 1 JA 10timm

Valberedning
1 Ordförande
1 V ordförande
8 Ledamot + ersättare
294

2185

Förlorad arbetsinkomst

389,88

11094490

3330485

389,88

2200
Den som har arvode på 40% eller över har inte rätt till arvode eller sammanträdesersättning i annat uppdrag

7241424 Före justeringar

Kostnadsberäkning

95% av riksdagsmännens arvode = 66405 (2021-01-01)

Antal

(Riksdagsmännens arvode 69900)

Uppdrag Månads
2021
arvode KR
66405
Kommu
nfullmäk
tige
39843
1 Kommun
60%
ordförand
e Inkl
Demokra
tiberedni
ngen
1 Vice
kommun
ordförand
e Inkl
Demokra
tiberedni
ngen
1 Ordföran
de i
Ekonomi
beredning
en

1 Ordföran
de i
Samhälle
o
utvecklin
gsberedni
ngen
1 Ordföran
de i
Bildningo
Lärande
beredning
en
1 Ordföran
de i
Tryggheto
stödbered
ningen

40%

40,00%

15,00%

FörutsättnSamman t Antal

timmar

Samman- Årsarvode
trädesers

186

Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
26562 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
26562 Erhåller Ja
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
9961
Ja

478116

318744

0

318744

50

9297

119529

15,00%

9961

Ja

50

9297

119529

15,00%

9961

Ja

50

9297

119529

1 Ordföran
de i
Kultur o
fritidsber
edning
1V
Ordföran
de i
Ekonomi
beredning
en
1V
Ordföran
de i
Samhälle
o
utvecklin
gsberedni
ngen
1V
Ordföran
de i
Bildning
o
Lärande
beredning
en
1V
Ordföran
de i
Trygghet
o
stödbered
ningen
1V
Ordföran
de i
Kultur o
Fritidsber
edningen
Ordföran
de i
tillfällig
beredning

15,00%

9961

Ja

50

9297

119529

10,00%

6641

Ja

50

9297

79686

10,00%

6641

Ja

50

9297

79686

10,00%

6641

Ja

50

9297

79686

10,00%

6641

Ja

50

9297

79686

10,00%

6641

Ja

50

9297

79686

Förhöjd Ja
sammaträ
desers
25%

50

Tillfällig
a
beredning
83 KFledamot
+
ersättare
55 Berednin
gsledamo
t
Kommu
nstyrelse
n
1 KS
ordförand
e

1%

100%

1 Oppositio
nsråd

70%

1 Oppositio
nsråd
1 KS 1:e v
ordförand
e

30%

4 Utskottso
rdförande

100%

60%

664

Ja

200

Ja

100

18593

Ja

50

9297

7969

66405 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
46484 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
19922

796860

66405 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
39843 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.

796860

557802

239058

478116

4V
Utskottso
rdförande

40,00%

17 KSledamot
+
ersättare
17 Utskott
Social
myndigh
etsnämn
d

1 Ordföran
de
3 Beredska
psersättni
ng

26562 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsino
mst.
Ja

Arvode o
sammant
rädesers.
utges ej
om
arvode
>= 40%
utgår för
annat
uppdrag

10,00%
5,00%

2 1:e, 2:e
6,00%
vice ordf
5 Ledamot
+
ersättare
Miljö o
Byggnad
snämnde
n
1 Ordföran
10,00%
de
1 1:e V ordf
7,50%
1 2:e V ordf
6,00%
8 Ledamot +
Arvodesnämnden
Ordföran
4,88%
de

6641

318744

140

26031

Ja

80

14875

Ja

160

29749

79686

3320 Ingen
ersättning
vid
utrycknin
g
3984
Ja

39843

160

29749

Ja

160

29749

6641

Ja

70

13015

79686

4980
3984

Ja
Ja
Ja

70
70
70

13015
0
13015

59765
47812

3 241

Ja

47812

38887

1
1
4
1

V
2,44%
1620
Ordföran
de
Överförmyndarnämnd
Ordförand
1,25%
830
V ordföran 0,65%
432
Ledamot +
Valnämnd
Ordförand
3,50%
2324 Fast
arvode
avser
valår
(EU,
Rikskommun
allandsting
sval)
Förhöjd
sammaträ
desersätt
ning 25%
avser år
utan val

Ja

19443

Ja
Ja
Ja

30
30
30

5578
5578
5578

9961
5180

Ja

45

8367

27890

20
20

3719
3719

1 V ordföran
Ja
12 Ledamot +
Ja
Kommunrevision
1 Ordförand
7%
4648
Ja
7%
4648
Ja
1 V ordföran
4 Ledamot
6%
3984
Ja
18 Ungdomsfullmäktige Led + ers
Ja
5 Folkhälsoråd
Ja
5 Pensionärsråd
Ja
5 Handikappråd
Ja
5 Idrottsråd
Ja
Rådet för kulturfrågor
Ja
2 Begravningsförrättare
Fast beklä JA 10timm
Valberedning
1 Ordförande
1 V ordförande
8 Ledamot + ersättare
294

55780
55780
47812
20
20
20
20

3719
3719
3719
3719

100

18593

2185

Den som har arvode på 40% eller över har inte rätt till arvode eller sammanträdesersättning

(Riksdagsmännens arvode 69 900 - 2021, 95% = 66405
Summa
tot

Förhöjd

Tot

sammanträdsamtrers

232
478116

318744

318744

0

128826

9297

128826

9297

128826

9297

128826

9297

88983

9297

88983

9297

88983

9297

88983

9297

88983

9297

11621

37187
1543252

17265

796860

557802

239058
796860

1912464

1543252

511319

1274976

442523

442523

252870

252870

109435

29749

119529

155122

59499

148747

148747

92701

13015

72780
47812
104123

13015
0
104123

15539
10758
22312

5578

36257

8367

3719
44624

3719

5578
22312

44624

55780
55780
191246
18593
18593
18593
18593

18593

18593

37187

11337790

g i annat uppdrag

18593
18593
18593

3403522

Antal

95% av riksdagsmännens arvode = 66 405 (2021-01-01)
(Riksdagsmännens arvode 2021 - 69 900)
Uppdrag
Fast
2021 Samman
månads
trädesers
Kungälvs energi
1 Ordförande Kungälvs
energi
1 Vice ordförande
Kungälvs energi
5 Ledamot Kungälvs
energi
Bokab
1 Ordförande Bokab
1 Vice ordförande Bokab
3 Ledamot Bokab

arvode

Kr

Antal

Sammantr
ädesers

timmar

Kr

12%

66405
7968,6 Ja

50

186
9297

6%

3984,3 Ja

50

9297

3,00%

1992,15 Ja

50

46484

12,00%
6,00%

7969 Ja
3984 Ja

50
50

9297
9297

3,00%

1992 Ja

50

27890

12%

7969 Ja

50

9297

6%

3984 Ja

50

9297

3%

1992 Ja

50

46484

Stiftelsen
Kungälvsbostäder
1 Ordförande
Kungälvsbostäder
1 Vice ordförande
Kungälvsbostäder
5 Ledamot
Kungälvsbostäder

Kostnadsberäkning
Årsarvode

Summa

tot

95623

104920

47812

57108

119529

166013

95623
47812

104920
57108

71717

99608

95623

104920

47812

57108

119529

166013

176637

741080

Till Arvodesnämnd 2021-03-08

Till Arvodesnämnden
KS presidium har fått fråga av Kommundirektör gällande hur att svara Arvodesnämnden gällande VAR
frågan om Arvoden för bolagen befinner sig? KS presidium har värderat frågan, och väljer att svara själva på
frågan.
Ärendet hänger inte löst. Arvodesnämnden har att fullgöra den önskade översyn och beredning av de
principer och frågeställningar som överlämnats i brev till Arvodesnämnd dat, 2020-06-02 från
kommunstyrelsens ordförande, detta efter dialog med bolagen i koncernen. Kommunstyrelsen har redan
behandlat kommunstyrelseordförandes framställan om önskad översyn och beredning av ärendet. Det
kommer inga ”nya” uppdrag från kommunstyren.
Den önskade översynen och beredningen av principer och frågeställning innebär att lägga fram förslag till
beslut, till slutligen i detta fall till Kommunfullmäktige. Likväl påtalades detta efter att KSO inbjudits till
nämnden 2020-06-10, att Arvodesnämnden ska bereda ärendet, lägga fram förslag till beslut till
Kommunfullmäktige, antingen via en politiskt undertecknad beredningsskrivelse eller av förvaltningen på
nämndens uppdrag framskriven tjänsteutlåtande.
Sedan dess har Arvodesnämnden tacknämligt behandlat ärendet vid flertalet olika möten, med jurist, haft
partidialog, talat med styrelseledamöter etc.
Arvodesnämnden har sedan i beredningsskrivelse daterad 2020-10-05 begärt större utredningsresurser i
frågan än nämnden har resurser till, vilket kommunstyrelsen beviljade 2020-10-21 genom att godkänna start
av större förvaltningsutredning kring de frågor bolag och kommunstyrelse lyft in i Arvodesnämnden.
Utredning ska vara genomförd. Detta är en av Arvodesnämnden begärd och beviljad utredning. Ingen i
Kommunstyrelsen har sett eller ska ta del av underlaget, då kommunstyrelsen inte ansvarar för frågorna,
bara förvaltningsresurserna. Arvodesnämnden äger utredningen och frågorna.
Detta kan vara svåra politiska frågor, därför har Kommunfullmäktige lagt dem i en egen nämnd och inte
som förr på en kommunstyrelseordförande att själv sitta och skriva fram lösningar. Den tiden är tack och
lov förbi. Vill inte Arvodesnämnden längre genomföra översyn och bereda ärendet eller lägga fram förslag
till beslut till kommunstyrelsen och sedermera till Kommunfullmäktige, behöver nämnden snarast be om ett
möte med kommunstyrelsens presidium.
Skälet är att ärendet brådskar vilket framförts, inte minst då bolagen har en extra ansträngd situation med
ökad arbetsbelastning kring Kommunfullmäktiges koncernsamarbete, liksom att ledamöter väljer att avstå
från ledardagar då de förlorar pengar på att fullgöra sina uppdrag. KSO har också framfört till nämndens
ordförande att det vore önskvärt att ärendet från Arvodesnämnden kunde samordnats med
Kommunstyrelsemötet den 30 mars för Kommunfullmäktigehandling i 15 april. Detta då ambitionen i tider
av Covid är att då behandla den sent framskrivna detaljbudget för politiken 2021. Hör av sig om något är
oklart, så tar vi en teams, även kvällstid fungerar!
Vänligen!
Kommunstyrelsens presidium
Miguel Odhner (s) Anders Holmensköld (m)

KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM

Elisabeth Matsson (l)
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Från: Ulrika Winblad <Ulrika.Winblad2@kungalv.se>
Skickat: den 3 mars 2021 15:54
Till: Haleh Lindqvist <Haleh.Lindqvist@kungalv.se>
Ämne: Arvodena för bolagen
Hej Haleh!
Hoppas det är bra med dig och att du får möjlighet att glädjas åt att ljuset äntligen är på väg tillbaks.
Jag kontaktar dig därför att arvodesfrågan för bolagen hänger i luften. Vi har tittat på utredningen du
skickade men inte fått något uppdrag från ks. Så vet du vart frågan befinner sig nu? Därför kan vi inte
just nu fortsätta vårt arbete med frågan och avvaktar ett uppdrag från ks.
Med vänlig hälsning, Ulrika Winblad
Arvodesnämndens ordförande

Till Arvodesnämnden 2020-06-02

Önskemål om översyn, beredning av bolagsarvoden
Generellt för den politiska organisationen gäller sänkt budget och restriktivitet kring möten, kompetensutveckling
och förtäring. Nyligen avskaffas möjligheten till dubbel ersättning för kommunalråd (OPF), ett enhälligt beslut om
att avskaffa dubbla ersättningsmöjligheter i omställningsperiod för kommunalråd.
Kommunens bolag och stiftelser har dock en egen process och budget för dessa frågor. Genom åren, har
bolagsstyrelserna påpekat villkoren för förtroendevalda, det kan ha handlat om passerkort, e-postadress eller
Ipad för ledamöterna för att kunna följa kommunala beslutsprocesser. De frågorna har ofta kunnat lösas på ett
tillfredställande sätt. Men sedan i höstas har det påannonserats önskade justeringar av arvoden i bolagen. I maj
genomfördes så ett kort dialogmöte med styrelseordförande för såväl Kungälvsbostäder, Kungälvs Energi som för
BOKAB kring arvoderingssituationen i bolagen.
Arvoden har inte höjts sedan 2013 då ett ärende behandlades från kommunstyrelse till kommunfullmäktige. I
nuläget konstaterar jag att det är inte lämpligt att en kommunstyrelseordförande bereder arvoden för
bolagsstyrelser. Jag har så vänt mig med bolagens frågor till Kommunfullmäktiges ordförande och
demokratiberedningen, men konstaterar slutligt att rätt ställe att bereda ärendet enligt våra reglementen är
Arvodesnämnden. Därför detta brev. Som ordförande i kommunstyrelsen konstaterar jag också vid en
genomgång av styrning i frågorna att det visar på flera brister i Kungälvs kommun och att det finns flera regler och
dokument som hanterar frågan. Här behövs en nyordning för bolagen och nämndberedning.
Lagbestämmelser
• Kommunallagen - Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda finns reglerade i 4
kap. 12–18 §§.
• Aktiebolagslagen 8 kap § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och annan
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna
Genomgång av och koppling till andra styrande dokument
• Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
• Regler om studiebesök och studiedagar för ledamöter och ersättare
• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Tillämpningsanvisning OPF-KL
• Regler för attest i Kungälvs kommun
Enligt den dialog som undertecknad fört med bolagsledningarna så behövs ersättningsmodell och
ersättningsprinciper ses över. Med anledning av genomgång av dokument, ser undertecknad att arvode i bolag
bör också framgent kopplas/relateras till övrig process, regelverk, reglemente, bilagor och principer för arvoden.
Några av frågorna som ställs; Är det rimligt att koncernen har olika beräkningsgrunder i basbelopp? Vad är en
rimlig arvodesnivå i Kungälv och i förhållande till andra kommuner? Är det rimligt att förtroendevalda i nämnder
har en hantering för pensionsgrundande ersättning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst jämfört med en
förtroendevald i ett bolag, då bägge väljs av samma kommunfullmäktige och verkar i samma kommun, koncern?
Hur ser bolagsledamöterna själva på sin situation? Med dessa frågor framställs önskemål om översyn och
beredning i ärendet av arvodesnämnden.

Med vänlig hälsning Miguel Odhner

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
KOMMUNSTYRELSEN

ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommunstyrelsen@kungalv.se
www.kungalv.se

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-24
1 (3)

§ 17/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr AN2021/0004)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version
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Yrkande
Ulrika Winblad (S):
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälvs energi,
Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga
arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning
enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: –
Månadsarvode – Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner –
Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt
kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%.
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Arvodesnämnden beslutar att anta
Ulrika Winblads (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälvs energi,
Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga
arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning
enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: –
Månadsarvode – Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner –
Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt
kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%.
ARVODESNÄMNDEN

Justeras sign

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-24
3 (3)

6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

ARVODESNÄMNDEN
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Karolina Tolic
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Svar på uppdrag - förslag arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513-1)
Sammanfattning
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
ADRESS
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kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Juridisk bedömning
Kommunallagens 4 kapitel första paragraf definierar förtroendevald:
1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller
någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
I paragraferna 12 - 18 paragrafer i samma kapitel sätt ramarna för de ekonomiska förmånerna
för förtroendevald.
Aktiebolagslagens 8 kapitel § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Bakgrund
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser (KS2009/0256). Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det
som gäller för kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som
beräknas utifrån riksdagens ledamöters arvoden.
Kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor framförde, efter stämmorna
våren 2008 och med stöd av bolagens externa revisorer, önskemål om att principerna för
arvoden, sammanträdesersättningar, med mera, till styrelsernas ledamöter förändras.
Utgångspunkten skulle vara fasta arvoden.
Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade inte förändrats i samband med
att systemet med så kallade boxar infördes för arvoden till förtroendevalda inom Kungälvs
kommun. Förslaget från årsstämmorna syftade till att styrelseersättningarna i de helägda
kommunala bolagen KEAB och BOKAB skulle bli fasta arvoden.
Ordförande och vice ordförande hade då fasta arvoden med 5,65 % respektive 2,85 %
av riksdagens ledamöters arvoden. Alla ledamöter hade sammanträdesersättning.
Förlorad arbetsförtjänst ersattes med högst 100 % av verifierat belopp, maximalt 1 500
kronor/dag. Förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån ersattes därutöver.
Den fasta ersättningen ska innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån. Om extraordinära insatser krävs
avgör ordförande om dessa ska medföra ekonomisk kompensation.
För båda bolagen ska gälla att en fast, årlig ersättning enligt nedan, ska
innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för förlorad
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arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån.
- KEAB:s ordförande: 2 prisbasbelopp. BOKAB:s ordförande 1,25
prisbasbelopp.
- För båda bolagen: Vice ordförande: Hälften av den ersättning ordföranden
får. Ledamot: Hälften av den ersättning vice ordföranden får.
Under juni 2013 inkom en liknande önskan om revidering av arvoden från Kungälvsbostäder
(KS2013/1165). Kungälvsbostäders arvoden utgick vid det laget som procent av
kommunalrådsarvode samt för antal timmar och inställelseersättning. Kungälvs kommuns
ägarrepresentanter önskade samma principer för arvoden, sammanträdesersättningar,
ersättnings för förlorad arbetsförtjänst och pensionsförmån med mera och att dessa förändras
till fasta arvoden. Kungälvsbostäders styrelse föreslog ersättning för ordförande och vice
ordförandes arbete under året samt för de styrelsemöten som hålls inklusive en till två
studiedagar.
Kommunfullmäktige godkände förslaget och ersättningen skulle då utgå från 1,80
prisbasbelopp (för närvarande 80 100 kronor):
- Ordförande 100 procent, det vill säga 1,80 prisbasbelopp
- Vice ordförande 40 procent
- Ledamot 25 procent
- Suppleant 10 procent
2015 fattade kommunfullmäktige beslut (KS2015/896) om att höja det vice ordförandes
arvode till 50 procent för att det ska ligga i paritet med övriga bolags styrelser.
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna
prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.
Det är Riksdagens arvodesnämnd som bestämmer storleken på arvodet. Riksdagens
arvodesnämnd är en myndighet under riksdagen. Ledamöterna har ett som de betalar skatt för.
Många ledamöter har också andra uppdrag i riksdagen, och de får då ett tillägg för det på
arvodet. Riksdagsledamöternas arvoden höjs i regel varje år. Prisbasbeloppet däremot har sin
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex vilket kan innebära att beloppet ett år inte
ändras eller till och med sänks.
Prisbasbeloppet (pbb) för år 2020 är 47 300 kronor och bolagsstyrelsernas arvoden uppgår
därmed i:
BOKAB
Ordförande 1,25 pbb = 59 125 kronor
Vice ordförande hälften av ordförande = 29 563 kronor
Ledamot hälften av vice ordförande = 14 781 kronor
Kungälv Energi
Ordförande 2 pbb = 94 600 kronor
Vice ordförande hälften av ordförande = 47 300
Ledamot hälften av vice ordförande = 23 650
Stiftelsen Kungälvsbostäder
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Ordförande 100 % av 1,8 pbb = 85 140 kronor
Vice ordförande 50 % av 1,8 pbb = 42 570 kronor
Ledamot/suppleant 25 % av 1,8 pbb = 21 285 kronor
Som det beskrivits ovan skiljer sig arvoderingen mellan ledamöterna i de kommunala
beslutsinstanserna och styrelseledamöterna i bolagens. I bilaga 1 hittar ni sammanställningen
av arvoden bundna till uppdrag i kommunens politiska beslutsinstanser. Kungälvs kommuns
ledamöters arvoden baseras på kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i
95% av riksdagsledamöternas arvoden.
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa är att utreda förutsättningarna för en kommunkoncern,
” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. Förvaltningen arbetade fram en
koncernutredning som mynnade ut i ett förslag att påbörja arbetet med att kommunens bolag
organiseras i en bolagskoncern. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr
KS2020/1673) att förorda att bolagen organiseras i en koncern från och med 2022-01-01 med
ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. Ett fortsatt arbete med styrande dokument
och förberedelser kommer att ske under 2021. Kungälvsbostäder är inte en del i denna process
då det är en Stiftelse.
Parallellt med arbetet med koncernutredningen och hur bolagen kan organiseras inkom
kommunstyrelsens ordförande, som är kommunens ombud vid de kommunala bolagens
årsstämmor, med ett brev 2020-06-02 till arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av
arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de
förtroendevalda i kommunens politiska insatser och bolagens styrelser.
På sitt sammanträde den 10 juni fick förvaltningen i uppdrag att till nämndens nästa
sammanträde ta fram sakuppgifter om nulägessituation för bolagen och stiftelsen för att
komma vidare i ärendet.
Inför nämndens sammanträde den 9 september skickades information ut om
arvoderingsnivåer till respektive bolag till ledamöterna. Till nästkommande sammanträde skulle
ledamöterna kontakta respektive partier för avstämning kring bredare politisk konsensus i
ärendets avsikt. Nämnden önskar också bjuda in kommunjurist till kommande sammanträde
för avstämning kring frågeställningarna i kommunstyrelsens ordförandes brev.
På sammanträdet den 7 oktober beslutade arvodesnämnden att skicka vidare en skrivelse om
uppdrag skickas vidare till kommunstyrelsen
Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till förvaltningen att
genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen enligt
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen tog fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översände denna till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde
den 17 mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i
bolag och stiftelser.
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Förvaltningen har nu tagit fram en utredning bestående av omvärldsbevakning, föreslagna
arvodesnivåer för bolagens och stiftelsens styrelser som harmoniserar med arvoden och
ersättningar som Kungälvs kommuns ledamöter i politiska insatser erhåller.
Verksamhetens bedömning
Med grund bakgrunden som beskrivs ovan har förvaltningen bland annat genomfört en
omvärldsbevakning, men även vänt sig till bolagens styrelseordförande för att samla in tankar
kring arvodesfrågan.
Efter en omvärldsbevakning bland kommuner i jämförbar storlek med Kungälvs kommun,
framgick det att arvoden till kommunbolagens styrelser baseras på det arvode som
kommunstyrelsens ordförande (KSO) erhåller. Kommunstyrelsernas ordförandens arvode är i
sin tur baserat på det arvode riksdagens ledamöter har, det vill säga mellan 100%-75% av detta.
Exempelvis:
Borlänge: 100% = 100% av riksdagsarvode
Alingsås: 100% = 95% av riksdagsarvode
Eskilstuna: 100% = 100% av riksdagsarvode
Götene: 100% = 97% av riksdagsarvode
Kumla: 100% = 90% av riksdagsarvode
Tjörn: 1005 = 75% av riksdagsarvode
Sammanställning av omvärldsbevakning:

Alingsås
bostadsbolag
Alingsås
Energibolag
Falu energi, vatten,
elnät m.m.
Eskilstuna
Kommunföretag
AB
Destination
Eskilstuna AB
Eskilstuna Energi
och Miljö AB
Eskilstuna
Kommunfastigheter
AB
Eskilstuna Logistik
och Etablering AB
Kumla Bostäder AB
Kumla fastigheter
AB

ordförande vice
Ledamot Ersättare
ordförande
7,50%
5,25%
1%
0,50% kommunens
arvodesreglemente
7,50%
5,25%
1%
0,50% kommunens
arvodesreglemente
25%
10%
5%
0% 50%

16,70%

- -

10%

3,30%

- -

50%

16,70%

- -

50%

16,70%

- -

30%

10%

- -

30%

12%

2,50% -

30%

12%

2,50% -

eget dokument
eget dokument
eget dokument

eget dokument
eget dokument
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
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Skellefteå stadshus
AB
Skellefteåbostäder
AB
Skellefteåkraft AB

9%

2%

- -

13%

2,50%

- -

60%

10%

- -

Skellefteå
industrihus AB
AB Borlänge
Energi
AB Borlänge
Energi ElnätAB
Fastighets AB
Hushagen Borlänge
Maserhallen AB
Borlänge
AB Stora
Tunabyggen
Borlänge
Götene Vatten &
Värme AB
AB Götenebostäder

13%

2,50%

- -

20%

5%

-

5%

2%

20%

5%

15%

5%

20%

5%

12%

6%

- -

6%

3%

- -

Morastrand AB

20%

5%

Moravatten AB

20%

5%

5% 2:e vice
5% 2:e vice

Tjörns Bostads AB
Tjörns Måltids AB
Tjörns hamnar AB

12%
4%
9%

3%
2%
3%

5%
2%
5%
5%

-

kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

5%

2% - 2% -

kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

-

Enligt ovan gjorda sammanställning framgår det att mestadelen av kommunerna har valt att slå
samman arvoden för förtroendevalda i kommunens politiska instanser och förtroendevalda i
bolagsstyrelser i ett gemensamt arvodesreglemente. Vidare visade en genomgång av dessa
reglementen att ledamöterna i bolagen kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
förlorad pensionsförmån. Däremot reglerar kommunerna reseersättning olika, likaså
sammanträdesersättning för bolagens styrelser.
Som ett led i omvärldsbevakningen vände sig förvaltningen till Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers ordförande. En ordförande noterade att den nuvarande ersättningsmodellen
för bolagen för med sig ett antal problem, såsom att det blir svårare att rekrytera
styrelseledamöter. Arvodets summa väger i många fall inte upp till den förlorade
arbetsförtjänst som deltagande på ett styrelsemöte innebär. Arvodets höjd är en av faktorerna
som potentiella styrelseledamöter ser på vid nyrekryteringar.
Då Kungälvs kommuns bolags arvoden baseras på de beslut kommunfullmäktige tog 2009,
2013 och 2015 finns det inga styrande dokument som reglerar arvodenas utformning eller
höjd. För arvoden som avser förtroendevalda inom kommunens politiska beslutsinstanser
finns det ett antal reglerande styrdokument. Dessa specificeras längre fram i denna skrivelse.

7(11)

Eftersom styrelserna väljs från samma politiska församling som de politiker som sitter i
kommunens politiska beslutsinstanser har förvaltningen tagit fram ett exempel på hur en ny
form av fast arvodering till kommunens helägda bolag skulle kunna se ut. Exemplet är baserat
på kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd.
Syftet är att skapa en tydlighet, stabilitet och likvärdighet i de politiska strukturerna och bland
kommunens folkvalda genom att de föreslagna arvodena baseras på de arvoden som
riksdagens ledamöter erhåller, i stället för exempelvis arvoden som är baserade på de
kommunala bolagens storlek och omsättning. Då de föreslagna arvodena baseras på riksdagens
arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens omsättning garanteras även en automatisk och
likvärdig årlig höjning och en stabilitet då förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
I Kungälvs kommun baseras arvoden till ledamöter i de politiska instanserna på
kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i 95% av riksdagsledamöternas
arvoden.
Förvaltningens förslag på ny arvodesform:

Kungälvs energi
Ordförande Kungälvs energi idag 94 600 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
Likt beredningsledare idag.
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 24 929 kr

Vice ordförande Kungälvs energi idag 47 300 kronor årligen, ej annan ersättning utöver
det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 32 386
Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: - 7 713
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BOKAB
Ordförande BOKAB idag 59 125 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 20 561
Vice ordförande BOKAB idag 29 563 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
8 % fast ersättning = 5 312 kronor/ månaden (= årsarvode 63 749)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 34 186
Ledamot BOKAB idag 14 781 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och reseersättning - JA
Skillnad i fast arvodering: + 1 156

Stiftelsen Kungälvsbostäder
Ordförande Kungälvsbostäder idag 85 140 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
Likt beredningsledare idag.
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529)
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 34 389
Vice ordförande Kungälvsbostäder idag 42 570 kronor årligen, ej annan ersättning utöver
det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 37 116
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Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: - 7 713

Vidare finns det redan utarbetade styrande dokument gällande förtroendevalda, från arvoden
till tjänsteresor. Ett förslag är att bolagen kan koppla sig på dessa, i dagsläget eller längre fram.
Vid sidan av arbetet med arvodesfrågan sker arbetet med koncernbildandet. Ett av syftena
med en koncernbildning är att konsolidera styrningen, vilket kommer att innebära att bolagens
styrelser på ett naturligt sätt kan gå över till en annan ersättningsmall. Detta kräver dock beslut
på bolagens årsstämmor.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunstyrelsens första resultatmål, Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun, berörs av
detta ärende. Även om kommunens förtroendevalda inte är direkt anställda av Kungälvs
kommun såsom dess tjänstepersoner, är målet att Kungälvs kommun är en kommuns man vill
vara aktiv i.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Till detta ärende kan två av delmålen i Agenda 2030 kopplas:
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt
beslutsfattande på alla nivåer.
En mer likartad grund för arvode skapar en större tydlighet och jämlikhet mellan de
förtroendevalda, som är valda av samma kommunfullmäktige.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Arvodesreglemente – styr arvoden, ersättning och dessa bestämmelser gäller för de
förtroendevalda i Kungälvs kommun som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Bestämmelserna
gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar nämnder, utskott,
samt revisorer. Detta reglemente gäller om inte kommunfullmäktige har särskilt angivit annat.
Tillämpningsanvisning OPF-KL - OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige 2014-10-09.
Dess tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av kommunfullmäktige 2020-04-02.
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande dokument,
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såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting och ska läsas
tillsammans med dessa. Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta
tillämpningen av OPF-KL i Kungälvs kommun. Om det skulle uppstå situationer där
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna enligt respektive
reglemente före anvisningarna.
Riktlinjer för tjänsteresor och dess tillämpningsanvisningar - Riktlinjerna syftar till att ge
styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så miljöanpassat, trafiksäkert
och kostnadseffektivt sätt som möjligt. De syftar också till en god arbetsmiljö för kommunens
personal och förtroendevalda.

Attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar - används som stöd för alla som deltar i
hanteringen av ekonomiska transaktioner i Kungälvs kommun.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Denna genomlysning av arvoden till kommunens bolagsstyrelser berör framför allt
styrelseledamöterna. En ny modell för alla arvoden skulle skapa en mer likvärdig ersättning.
Till stor del då styrelsemedlemmarna idag inte erhåller sammanträdesersättning, ersättning för
förlorad arbetsinkomst eller pensions- och semesterförmån.
Ekonomisk bedömning
I dagsläget utgår styrelsernas arvoden från bolagens budgetar och finansieras därmed inte av
Kungälvs kommun. Det är i detta skede svårt att göra en exakt beräkning på vilken
ekonomiskt påverkan en ändring i bolagsstyrelsernas arvoden kan ha.
Nedan redovisas skillnad på nuvarande ersättning till bolagens styrelser samt på den föreslagna
arvoderingen (fast månadsarvode och sammanträdesersättning). Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning är inte inräknat.
Sammanträdesersättningen är beräknad på tio sammanträden om 3 timmar vardera, per år.

Fasta
årsarvoden
idag

Förslag på ny ersättning
(totalt fast månadsarvode
samt
sammanträdesersättning
(10 sammanträden á 3h)

Kungälvs energi
1 ordförande
1 vice ordförande
5 ledamöter
Summa kr:
Bokab
1 ordförande
1 vice ordförande

94 600
47 300
118 250
260 150

125 107
85 264
126 170
336 541

59 125
29 563

85 264
69 327

Skillnad
+ 76 391 kr
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3 ledamöter
Summa kr:

44 340
133 028

75 702
230 293

Skillnad
+ 97 265 kr

Summa kr:

85 140
42 570
118 250
245 960

125 107
85 264
126 170
336 541

Skillnad
+ 90 581 kr

Stiftelsen
Kungälvsbostäder
1 ordförande
1 vice
5 ledamöter

Förslag till beslut
Utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och beslut.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
1 (2)

§ 72/2021

Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om
Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda
2030 och Sveriges klimatlag (Dnr KS2020/0270)
Den 6 februari 2020 inkom Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) med en motion
om kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges
klimatlag till kommunfullmäktige. Motionen lyfter hur kommunens verksamheter kan styras i
enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag.
Det finns olika alternativ till digitala utbildningar i Agenda 2030, tillhandahållna av SKR med
dess samarbetspartners. Utbildningarna är anpassade för bland annat förtroendevalda i
Sveriges kommuner och hanterar frågor rörande Agenda 2030 på kommunal nivå. För att
dessa utbildningar kan genomföras på ett smittsäkert sätt föreslår förvaltningen att de sker
digitalt. Sedan år 2020 har förvaltningen i sin verksamhetsplan en särskild bilaga med
avstämning utifrån Agenda 2030 och koppling till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i
Kungälvs kommun. Förvaltningens verksamhetsplan och bilagan om Agenda 2030 godkändes av
kommunstyrelsen och antecknades till protokollet av kommunfullmäktige under hösten 2020.
Utöver bilaga i förvaltningens verksamhetsplan har en rubrik om Agenda 2030 införts i
förvaltningens tjänsteskrivelser, vilka utgör beslutsunderlag till de beslut som Kungälvs
förtroendevalda beslutar. Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelser, där även genomgång av
Agenda 2030 ingår, hålls av Kungälvs kommuns nämndsekreterare. Vidare planeras det även
för fördjupande tillfällen där Agenda 2030 specifikt gås igenom.
Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om
Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges
klimatlag
Bilaga - Motion Hur styra kommunen efter FN's Hållbarhetsmål Agenda 2030 och
Sveriges klimatmål
Bilaga - Agenda 2030 och Kungälv, bilaga till Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022
2020-09-25
Yrkanden
Elisabeth Mattsson (L): Motionen bifalles i punkt 1.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet mot förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning begärs inte.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

er i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag : Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om Kommunens verksamheter i enlighet med FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Karolina Tolic
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2021-02-18

Svar på motion från Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) om
Kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda
2030 och Sveriges klimatlag (Dnr KS2020/0270-3)
Sammanfattning
Den 6 februari 2020 inkom Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) med en motion
om kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges
klimatlag till kommunfullmäktige. Motionen lyfter hur kommunens verksamheter kan styras i
enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag.
Det finns olika alternativ till digitala utbildningar i Agenda 2030, tillhandahållna av SKR med
dess samarbetspartners. Utbildningarna är anpassade för bland annat förtroendevalda i
Sveriges kommuner och hanterar frågor rörande Agenda 2030 på kommunal nivå. För att
dessa utbildningar kan genomföras på ett smittsäkert sätt föreslår förvaltningen att de sker
digitalt.
Sedan år 2020 har förvaltningen i sin verksamhetsplan en särskild bilaga med avstämning
utifrån Agenda 2030 och koppling till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungälvs
kommun. Förvaltningens verksamhetsplan och bilagan om Agenda 2030 godkändes av
kommunstyrelsen och antecknades till protokollet av kommunfullmäktige under hösten 2020.
Utöver bilaga i förvaltningens verksamhetsplan har en rubrik om Agenda 2030 införts i
förvaltningens tjänsteskrivelser, vilka utgör beslutsunderlag till de beslut som Kungälvs
förtroendevalda beslutar. Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelser, där även genomgång av
Agenda 2030 ingår, hålls av Kungälvs kommuns nämndsekreterare. Vidare planeras det även
för fördjupande tillfällen där Agenda 2030 specifikt gås igenom.
Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad.
Juridisk bedömning
Verksamheten ser inga juridiska hinder och ett eventuellt genomförande av utbildning bedöms
inte ha någon juridisk påverkan.
Bakgrund
Den 6 februari 2020 inkom Pierre Rehnlund (L) och Elisabeth Mattsson (L) med en motion
om kommunens verksamheter i enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges
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klimatlag till kommunfullmäktige. Motionen lyfter hur kommunens verksamheter kan styras i
enlighet med FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag.
I motionen föreslås följande:
1. Att Kungälvs kommunfullmäktiges alla ordinarie ledamöter och ersättare får en
utbildningsdag i FN:s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Klimatmålen för Sverige och hur
dessa direkt och indirekt kommer att behöva kopplas till kommunens verksamheter för att
få en önskad effekt.
2.

Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en informationsmodell som kontinuerligt
beskriver utvecklingen av de adekvata indikatorer som valts ut i Agenda 2030 för de
kommunala verksamheterna och de mål, delmål, tidsplaner, handlingsplaner etc. som
skapas i förvaltningen för att nå de kvantitativa och kvalitativa målen som fastställts i FN:s
Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Klimatmålen.

Verksamhetens bedömning
Det finns olika alternativ till digitala utbildningar i Agenda 2030 för olika mål- och
yrkesgrupper, tillhandahållna av SKR med dess samarbetspartners. Utbildningarna är
anpassade för bland annat förtroendevalda i Sveriges kommuner och hanterar frågor rörande
Agenda 2030 på kommunal nivå. Då vi i nuläget inte vet när det kommer att vara möjligt att
hålla dessa på plats, föreslås webbutbildningar om Agenda 2030 genomföras. Liknande
utbildningsinsats gjordes i samband med att barnkonventionen blev svensk lag.
Följande utbildning är kostnadsfri och är framtagen i ett samarbete mellan SKR, Glokala
Sverige (som är en del av FN-förbundet) och Sida. Varje del tar cirka fem-tio minuter och
avslutas med ett litet quiz. Varje mål har ett antal delmål där några är numrerade och några har
bokstäver. De delmål som har bokstäver är mer av metoder för att nå målen. När de
förtroendevalda registrerat sig kan man logga ut och in så många gånger man vill och göra
utbildningens olika delar i etapper: https://utbildning.fn.se/glokala-sverige/
Även följande websända utbildning tillhandahålls av SKR:
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/inaktuellakalenderhandelser/styraochledamedag
enda2030.33380.html
Om ytterligare bedöms nödvändiga för enskilda politiker eller insatser kan de bokas i efter
godkännande av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande.
Kungälvs kommuns förvaltning arbetar kontinuerligt med att utveckla uppföljning av sitt
arbete utifrån Agenda 2030. Sedan år 2020 har förvaltningen i sin verksamhetsplan en särskild
bilaga med avstämning utifrån Agenda 2030 och koppling till uppföljning och kvalitetsarbete
som pågår i Kungälvs kommun. I denna bilaga redovisas FN:s 17 hållbarhetsmål tillsammans med
nyckeltal framtagna av SKR. Nyckeltalen ges ut av Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA), som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bildat i samarbete med staten.
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Förvaltningens verksamhetsplan och bilagan om Agenda 2030 godkändes av kommunstyrelsen
och antecknades till protokollet av kommunfullmäktige under hösten 2020.

Vidare har en rubrik om Agenda 2030 införts i förvaltningens tjänsteskrivelser, vilka utgör
beslutsunderlag till de beslut som Kungälvs förtroendevalda beslutar. Vid författande av
tjänsteskrivelser måste tjänstepersoner per automatik reflektera över Agenda 2030 och dess
delmoment, vilket skapar både en repetition och ökad kunskap i de17 globala mål för hållbar
utveckling. Utbildningar i att skriva tjänsteskrivelser, där även genomgång av Agenda 2030
ingår, hålls av Kungälvs kommuns nämndsekreterare. Vidare planeras det även för
fördjupande tillfällen där Agenda 2030 specifikt gås igenom.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunstyrelsens resultatmål om att kommunens verksamheters kvalitet och
hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner och
kommunfullmäktiges strategiska mål om att underlätta för invånare och företag i Kungälv som
vill reducera klimatutsläppen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet berör helheten i Agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet berör Förvaltningens verksamhetsplan, specifikt bilagan om Agenda 2030.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Då området Agenda 2030 täcker är både brett och innehåller olika nivåer av samhället kan det
vara svårt att hitta kopplingar till uppdraget och arbetet som förtroendevald på kommunal
nivå. Ju mer insatta kommunala politiker är i Agenda 2030, desto lättare blir uppföljning och
reflektion i arbetet, men även i dialoger med kommunens medborgare.
Ekonomisk bedömning
Beroende på hur de politiska instansernas ordföranden, i samråd med kommunstyrelsens eller
kommunfullmäktiges ordföranden, beslutar att genomföra föreslagna utbildningar, kan det
innebära olika grad av kostnader bestående av sammanträdesersättning. Likaså kan extra
utbildningar där det finns en deltagaravgift innebära ytterligare kostnader. Politiken har varje år
en avsatt summa för utbildningar av sina förtroendevalda och det är i så fall denna budget som
kommer att belastas.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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Motion - Hur styra kommunens verksamheter i enlighet med FN´s
Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag
Att utveckla kommunens verksamheter så att kommunen når FN´s Hållbarhetsmål och målen i
Agenda 2030 på ett lokalt plan är ett enormt stort åtagande. Jag vill påstå att det är ett åtagande
så stort och omfattande att något liknande åtagande aldrig någonsin har skett i kommunens
långa historia. Med tanke på att konsekvenserna av klimatförändringarna snart helt kan ändra
förutsättningarna för kommande generationer för ett liv på vår planet, inklusive Kungälvs
kommun, bör särskild fokus också ligga på mål som verkar för minskade koldioxidutsläpp.
Klarar vi inte de klimatmål som fastställts i Klimatlagen som gäller från 1 januari 2018, en så
blir det sannolikt omöjligt att nå de andra målen i Hållbarhetsmålen och i Agenda 2030.
Det blir ett enormt omfattande arbete om den nuvarande politiska ledningen verkligen menar
allvar och inte bara avser att följa aktuella indikatorer i Agenda 2030 för att se hur situation är i
kommunen utan verkligen kvantifierar de slutmål som ska nås och specificerar de delmål som
ska uppnås utefter den tidsplan som också måste fastställas.
För att nå dessa mål, som ju i de flesta fall är absoluta och inte enbart ska användas för
jämförelser med andra kommuner, så behövs handlingsplaner inom alla sektorer och enheter i
förvaltningen. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt behöver alla anställda i
kommunen ha kunskap och medvetenhet om hur detta ska ske och på vilket sätt man som
enskild anställd förväntas bidra till detta. En stor utbildningsinsats blir nödvändig!
I ett sådant arbete blir det nödvändigt att inkludera brukare av kommunens tjänster och
medborgare för att effektivt nå de kvantifierade mål som kommer att gälla lokalt i kommunen,
vilka är härledda från FN’s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Sveriges klimatlag.
Då Kungälvs kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen med ansvar för
utvecklingen i kommunen så är det av yttersta vikt att fullmäktige förstår vikten och omfånget
av arbetet med att nå Hållbarhetsmålen, målen i Agenda 2030 och Klimatmålen.
Jag vill därför föreslå följande:
-

Att Kungälvs kommunfullmäktiges alla ordinarie ledamöter och ersättare får en
utbildningsdag i FN´s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Klimatmålen för Sverige och hur
dessa direkt och indirekt kommer att behöva kopplas till kommunens verksamheter för
att få en önskad effekt.

-

Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en informationsmodell som kontinuerligt
beskriver utvecklingen av de adekvata indikatorer som valts ut i Agenda 2030 för de
kommunala verksamheterna och de mål, delmål, tidsplaner, handlingsplaner etc. som
skapas i förvaltningen för att nå de kvantitativa och kvalitativa målen som fastställts i
FN¨s Hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Klimatmålen.

Kungälv 28 januari 2020

Motionen stöds av:

Pierre Rehnlund
Liberalerna Kungälv

Elisabeth Mattsson
Liberalerna Kungälv
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Bilaga till Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2023

Agenda 2030 och Kungälvs kommun
FN:s 17 hållbarhetsmål med nyckeltal framtagna av SKR
Kopplingar till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungälvs kommun
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Agenda 2030
FN:s 17 hållbarhetsmål med nyckeltal framtagna av SKL
Kopplingar till uppföljning och kvalitetsarbete som pågår i Kungälvs kommun
I denna bilaga redovisas FN:s 17 hållbarhetsmål tillsammans med nyckeltal framtagna av SKR.
Nyckeltalen ges ut av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) har bildat i samarbete med staten.
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda
2030 med dess17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till
år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger
överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och
inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och
kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. FN:s medlemsstater uttalade bland annat följande i FN-resolutionen om
agendan: ”Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att
resan blir framgångsrik”.

Regeringens mål är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agendan 2030, på
hemmaplan och globalt. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som
modern välfärdsstat. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland.
Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och
mänskliga rättigheter.
Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska
kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara
med och ingen ska lämnas utanför.
Hur kan Kungälvs kommun omsätta de globala, nationella och regionala ambitionerna till
konkret handling och förändring i verksamheten? Arbete med en plan för förvaltningens arbete
2021 pågår.
•
•
•
•
•

Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvs kommun till AGENDA 2030
Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030
Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun
Föreslå insatser där analysen visar förbättringspotential eller goda resultat
Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i
samband med årsbokslut
2
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Redovisning av nyckeltal och resultat för Kungälvs kommun kopplade till Agenda 2030
Kungälvs kommuns resultat för respektive nyckeltal.
Färgerna visar resultatet i förhållande till övriga kommuner. Grönt = de 25 % med högst
resultat, Rött= de 25 % med lägst resultat, Gult de 50 % i mitten.
I högerkolumnen redovisas förslag på hur KS resultatmål kan kopplas till FN:s mål.
Mål 1 Ingen fattigdom - Fattigdom omfattar fler dimensioner än
den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt,
inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet

Nyckeltal
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta
hushåll, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel
(%) av befolkningen

2016 2017 2018
3,5
4,0 4,0
0,7

0,5 0,6

KS mål: Utanförskapet minskar
genom att försörjningsstödet
villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
2019

0,6

Mål 2 Ingen hunger - Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning
och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Nyckeltal
Invånare med fetma, andel (%)
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

2016
12
36

2017
38

2018
14
39

2019
39
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Mål 3 Hälsa och välbefinnande - Säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

KS mål 8. Fler barn, unga och äldre inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv
2018 2019
85,2 85,1
81,2 81,2
54,2

Nyckeltal
Medellivslängd kvinnor, år
Medellivslängd män, år
Långtidssjukskrivna med psykiska
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm,
antal/100 000 inv

2016 2017
85,3 85,3
81,6 81,3
56,7
57,5

Antibiotikaförsäljning kommun,
recept/1000 inv

287,8 290,3 279,5

3 086 2 948 2
738

Mål 4 God utbildning för alla - Säkerställa en

KS mål: Alla barn och elever vistas i en trygg och
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet säker pedagogisk miljö.
och främja livslångt lärande för alla
Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl
förberedda att börja grundskolan.
Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och
Sveriges lägsta arbetslöshet.
Nyckeltal
2016 2017 2018 2019
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
78
78
78
81
Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

91,9 89,2 90,8 86,9

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

78,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)

71,5 74,4 73,7 77,5

Ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar 2 år
efter fullföljd gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)
Invånare 25-64 år med eftergymnasial
utbildning, andel (%)

79,5 80,1 81,7

84,3

40,5 41,0 41,5 42,2
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Mål 5 Jämställdhet - Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
Nyckeltal

2016 2017 2018 2019

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel
(%)

60

63

65

67

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av
antal dagar (%)

30,7 31,2 30,9 32,0

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av
män, andel av antal dagar (%)

38,0 38,3 36,8

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns
mediannettoinkomst, andel (%)

75,9 75,7 76,4

Mål 6 Rent vatten och sanitet - Säkerställa tillgången till och en hållbar
förvaltning av vatten och sanitet för alla -

Nyckeltal
Vattentäkter med vattenskydds-område,
andel (%)

KS mål: Minskade utsläpp i
luft och vattendrag

2016 2017 2018 2019
100,0 75,0 100,0

Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
Vattendrag med god ekologisk status,
andel (%)
Grundvattenförekomster med god kemisk
och kvantitativ status, andel (%)

37,3

0,0
100,0

Mål 7 Hållbar energi för alla - Säkerställa tillgång till ekonomiskt

KS mål: Minskade utsläpp i
luft och vattendrag

överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla -

Nyckeltal

2016 2017 2018

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund
(SAIDI), minuter/kund

224,9 100,0 105

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor
på värmeverk inom det geografiska området,
andel (%)
Slutanvändning av energi totalt inom det
geografiska området, MWh/inv

99,9

23

99,9

23 21
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Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Verka för
varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Nyckeltal

2016 2017 2018 2019

Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/inv

339 356

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av
bef.
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller
studerar, andel (%)

1,2

1,4

5,7

5,3

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel
(%)

1,5 1,5

86,6 86,6 86,7

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Bygga

KS mål: Förbättrat
näringslivsklimat

motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation

Nyckeltal
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,
andel (%)

2016 2017 2018 2019
76,8 78,5 80,4 81,4

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

63

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

68

70 71

70,7 70,7 72,5

Mål 10 Minskad ojämlikhet - Minska ojämlikheten inom och mellan länder
Nyckeltal
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till
andra, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)

2016 2017
24
59,1 55,6

Mål 11 Hållbara städer och samhällen - Göra städer och
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara

2018 2019
26
55,0

Ökad kollektiv jobbpendling.
Minskade utsläpp i luft och
vattendrag.

Nyckeltal
Demografisk försörjningskvot

2016 2017 2018 2019
0,81 0,81 0,81 0,80

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt
norm 2, andel (%)
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx),
totalt, kg/inv
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5
mikrom). kg/inv

11,5 12,4 12,9
13,4 12,5 12,1
1,40 1,32 1,22
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Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion - Säkerställa hållbara
konsumtions- och produktionsmönster
Nyckeltal
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet,
andel (%)

2016 2017 2018
495 496 470
35
39 33
18

21

27

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna - Vidta omedelbara åtgärder
för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
Nyckeltal

2016 2017 2018

2019

Utsläpp till luft av växthus-gaser totalt,
ton CO2-ekv/inv.
Miljöbilar i kommun-organisationen,
andel (%)

3,03

2,95 2,80

33,3

44,6

43,3 40,7

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

21,5

18,5

16,7

Genomsnittlig körsträcka med personbil,
mil/inv

Minskade utsläpp i luft och
vattendrag.
Ökad kollektiv jobbpendling

793,4 803,7 821,1 790,1

Mål 14 Hav och marina resurser - Bevara och nyttja haven och de
marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling
Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald - Skydda, återställa och
främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald
Nyckeltal
2015 2016 2017 2018
Skyddad natur totalt, andel (%)
16,6 16,6 18,0 18,1
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Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen - Främja fredliga och
inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång
till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Nyckeltal

2016 2017 2018 2019

Valdistrikt med lägst valdeltagande i
senaste kommunalval, andel (%)

76,4 76,4 74,7 74,7

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut
ensam, andel (%)
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
Verksamhetens resultat kommun, andel
(%) av skatter och statsbidrag

24
591

KS mål: Utanförskapet
minskar genom att
försörjningsstödet villkoras
mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

26
576

499

701
3,6

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap - Stärka
genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet
för hållbar utveckling
Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.
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§ 74/2021

Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan
för att minska klimatutsläpp (Dnr KS2019/1803)
Elisabeth Mattsson (L) m..fl. (MP)(UP)(V) har inkommit med en motion om att Kungälvs
kommun bör ta fram en plan för att minska klimatutsläpp. I motionen argumenteras för att
kommunen behöver stärka sitt engagemang i klimatomställningen. I FN:s klimatpanels (IPCC)
rapport från oktober 2018 varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala
uppvärmningen blir 2 grader istället för 1,5 grader, vilket skulle bidra till en kraftig höjning av
havsnivån.
I motionen föreslås att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur klimatutsläppen i kommunen kan
minskas i enlighet med Parisavtalets målsättning, samt en plan för att anpassa Kungälvs
kommun till ett förändrat klimat.
Planen ska inbegripa konkreta aktiviteter med procentmål på utsläppsminskningar och med
sikte på att uppnå nollutsläpp till år 2030. Planen ska vara uppföljningsbar och genomförandet
ska starta under 2020.
Förvaltningen har under 2020 startat ett arbete med Agenda 2030 där uppföljning av såväl
miljömål som klimatmål finns representerade. Kungälvs kommun har också skrivit på
klimatlöften med tillhörande åtgärder i Klimat2030 som är Västra Götalandsregionens
kraftsamling för att samla alla organisationer och företag i regionen som vill bidra i omställning
till en klimatsmart region. Förvaltningens bedömning är att aktiviteter och uppföljning av
klimatarbete görs inom ramen för Agenda 2030 och Klimat 2030 och att ta fram och följa upp
ytterligare en plan också kräver omfattande administrativa resurser. Med hänvisning till att
förvaltningen redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner i Agenda 2030 och Klimat
2030 anser förvaltningen att ytterligare styrning ej behövs. Motionen anses därmed besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan för
att minska klimatutsläpp
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen angående plan för att minska klimatutsläpp anses besvarad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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2021-03-01

Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan
för att minska klimatutsläpp (Dnr KS2019/1803-3)
Sammanfattning
Elisabeth Mattsson (L) m..fl. (MP)(UP)(V) har inkommit med en motion om att Kungälvs
kommun bör ta fram en plan för att minska klimatutsläpp. I motionen argumenteras för att
kommunen behöver stärka sitt engagemang i klimatomställningen. I FN:s klimatpanels (IPCC)
rapport från oktober 2018 varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala
uppvärmningen blir 2 grader istället för 1,5 grader, vilket skulle bidra till en kraftig höjning av
havsnivån.
I motionen föreslås att:
≠ Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur klimatutsläppen i
kommunen kan minskas i enlighet med Parisavtalets målsättning, samt en plan för att
anpassa Kungälvs kommun till ett förändrat klimat.
≠ Planen ska inbegripa konkreta aktiviteter med procentmål på utsläppsminskningar och
med sikte på att uppnå nollutsläpp till år 2030. Planen ska vara uppföljningsbar och
genomförandet ska starta under 2020.
Förvaltningen har under 2020 startat ett arbete med Agenda 2030 där uppföljning av såväl
miljömål som klimatmål finns representerade. Kungälvs kommun har också skrivit på
klimatlöften med tillhörande åtgärder i Klimat2030 som är Västra Götalandsregionens
kraftsamling för att samla alla organisationer och företag i regionen som vill bidra i omställning
till en klimatsmart region.
Förvaltningens bedömning är att aktiviteter och uppföljning av klimatarbete görs inom ramen
för Agenda 2030 och Klimat 2030 och att ta fram och följa upp ytterligare en plan också
kräver omfattande administrativa resurser.
Med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner i
Agenda 2030 och Klimat 2030 anser förvaltningen att ytterligare styrning ej behövs. Motionen
anses därmed besvarad.

Juridisk bedömning
I Parisavtalet förbinder sig världens länder att vidta åtgärder för klimatet. Avtalet är rättsligt
bindande för Sverige som nation. Kungälvs kommun har inga rättsliga förbindelser till
Parisavtalet.
ADRESS

TRAFIK GATA PARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kungälv kommuns pågående klimatarbete sker framförallt inom ramen för Agenda 2030.

Bakgrund
Elisabeth Mattsson (L) m..fl. (MP)(UP)(V) har inkommit med en motion om plan för att
minska klimatutsläpp. I motionen argumenteras för att Kungälvs kommun behöver stärka sitt
engagemang i klimatomställningen. I FN:s klimatpanels (IPCC) rapport från oktober 2018
varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader
istället för 1,5 grader, vilket skulle bidra till en kraftig höjning av havsnivån.
I motionen framhålls att alla aktörer – privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter,
regioner och kommuner måste anstränga sig till sitt yttersta om vi ska lyckas vända
utvecklingen. Det framhålls att även Kungälvs kommun måste delta i denna gemensamma
ansträngning.
Motionen innefattar två förslag varav det ena hänvisar till Parisavtalet och det andra till
nollutsläpp 2030. I Sveriges bidrag till Parisavtalet är det slutgiltiga målet inga nettoutsläpp
2045, varav 85% är minskade utsläpp och resterande 15% uppnås genom kompletterande
åtgärder.
Sedan motionen inkommit har förvaltningen startat ett arbete med Agenda 2030 som är
globala mål för hållbar utveckling för alla FN:s medlemsländer. Av de 17 målen är flera
kopplat till miljö och ett specifikt mål är att bekämpa klimatförändringarna. I nuläget sker en
kartläggning av vad Kungälvs kommun kan bidra med för att nå målen och vilken mån vi
redan följer upp viktiga indikatorer kopplade till målen.
Agenda 2030 mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Redan nu finns Agenda 2030 med som styrning i förvaltningens arbete och kommunen arbetar
efter antagna klimatmål.
Kungälvs kommun jobbar i enlighet med antagna klimatmål. För den geografiska kommunen
gäller att utsläppen av koldioxid per invånare ska minska med minst följande procentsatser
med 1990 som utgångsår:
· 2020: 40 %
· 2030: 60 %
· 2040: 80 %
· 2050: 100 %
Minskningen fram till 2017 är 44 %. Utsläppen av koldioxid var 2,27 ton/invånare samma år.
För kommunförvaltningen är målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 75 % mellan
2005–2020. Minskningen fram till 2018 är 61 %. 2018 släppte kommunförvaltningen ut 942
ton koldioxid.
Klimat 2030
Kungälvs kommun har också skrivit på klimatlöften i Klimat2030 som är Västra
Götalandsregionens kraftsamling för att samla alla organisationer och företag i regionen som
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vill bidra i omställning till en klimatsmart region. I klimatlöftet har kommunen antagit 22
åtgärder i klimatarbetet inom 4 fokusområden:
≠ Hållbara transporter
≠ Förnyelsebara och resurseffektiva varor och tjänster
≠ Klimatsmart och hälsosam mat
≠ Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
https://klimat2030.se/undertecknare/kungalv-kommun/

Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att klimatarbetet fångas upp i redan existerande styrning med
Agenda 2030, Klimat2030 samt politiska mål i Kungälvs kommun.
· KF: Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen
· KS mål 12: Minskade utsläpp i luft och vattendrag (2020)
· KS mål 13: Ökad kollektiv jobbpendling (2020)
Förvaltningen anser att styrningen bör fokusera på redan antagna beslut om åtgärder istället
för att anta fler planer som försvårar en effektiv styrning och ökar den administrativa bördan.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
· KF: Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen
· KS mål 12: Minskade utsläpp i luft och vattendrag (2020)
· KS mål 13: Ökad kollektiv jobbpendling (2020)
Förslaget om en plan för att minska klimatutsläpp är relaterat till kommunfullmäktiges
strategiska mål att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera
klimatutsläppen samt kommunstyrelsens resultatmål om minskade utsläpp i luft och
vattendrag samt ökad kollektiv jobbpendling.
En plan för att minska klimatutsläpp skulle kunna bidra till en bättre måluppfyllnad.
Förvaltningens bedömning är dock att ökat fokus på redan befintlig styrning är att föredra
framför ytterligare styrdokument som kräver resurser i planering och uppföljning.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Förvaltningens bedömning är att arbetet med och styrningen mot Agenda 2030 fångar upp
behovet av en plan för att minska klimatutsläpp.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Flera styrdokument adresserar frågan om klimatpåverkan.
≠ Översiktsplan 2010
≠ Trafikplan 2017-2030
≠ Klimatanpassningsanalys 2017

m plan för att minska klimatutsläpp - KS2019/1803-3 Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan för att minska klimatutsläpp : Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan för att minska klimatutsläpp

4(4)

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Agenda 2030 är en omfattande strategi som adresserar klimatförändringar-och utsläpp från
flera dimensioner (ekonomiska/sociala/ekologiska), och ur ett flernivåperspektiv. Det kan
vägleda arbetet med klimatförändringar i kommunen på ett sätt som inkluderar perspektiv från
både civilsamhälle som näringsliv.
Agenda 2030 fokuserar på samverkansmetoder som har potentialen att tillgodose en ökad
demokratisk delaktighet i kommunen.
Kungälvs kommun behöver lägga fokus på att anpassa Kungälvs kommun till ett förändrat
klimat. Det kräver resurser och en fokuserad styrning men det kan ske inom befintlig styrning.

Ekonomisk bedömning
Det krävs administrativa resurser att planera, genomföra och följa upp en plan för att minska
klimatsläpp utifrån vad som står i Parisavtalet. Fler åtgärder utöver redan planerade och
pågående åtgärder kräver större ekonomiska resurser för genomförande.

Förslag till beslut
Motionen angående plan för att minska klimatutsläpp anses besvarad.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet
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§ 281/2019

Motion rörande plan för att minska klimatutsläpp (Dnr KS KS2019/1803)
Elisabeth Mattsson (L), Lennart Wennerblom (MP), Pernilla Wiklund (UP) och Erik
Andreasson (V) har inkommit med en motion rörande plan för att minska klimatutsläpp.
Beslutsunderlag
Motion rörande plan för att minska klimatutsläpp
Beslut
__________

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Justeras sign
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 22/2021

Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan
för att minska klimatutsläpp (Dnr KS2019/1803)
Elisabeth Mattsson (L) m.fl. (MP)(UP)(V) har inkommit med en motion om att Kungälvs
kommun bör ta fram en plan för att minska klimatutsläpp. I motionen argumenteras för att
kommunen behöver stärka sitt engagemang i klimatomställningen. I FN:s klimatpanels (IPCC)
rapport från oktober 2018 varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala
uppvärmningen blir 2 grader istället för 1,5 grader, vilket skulle bidra till en kraftig höjning av
havsnivån.
I motionen föreslås att:
≠ Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur klimatutsläppen i kommunen kan minskas
i enlighet med Parisavtalets målsättning, samt en plan för att anpassa Kungälvs kommun till ett
förändrat klimat.
≠ Planen ska inbegripa konkreta aktiviteter med procentmål på utsläppsminskningar och med sikte på
att uppnå nollutsläpp till år 2030. Planen ska vara uppföljningsbar och genomförandet ska starta
under 2020.
Förvaltningen har under 2020 startat ett arbete med Agenda 2030 där uppföljning av såväl
miljömål som klimatmål finns representerade. Kungälvs kommun har också skrivit på
klimatlöften med tillhörande åtgärder i Klimat2030 som är Västra Götalandsregionens
kraftsamling för att samla alla organisationer och företag i regionen som vill bidra i omställning
till en klimatsmart region.
Förvaltningens bedömning är att aktiviteter och uppföljning av klimatarbete görs inom ramen
för Agenda 2030 och Klimat 2030 och att ta fram och följa upp ytterligare en plan också
kräver omfattande administrativa resurser.
Med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner i
Agenda 2030 och Klimat 2030 anser förvaltningen att ytterligare styrning ej behövs. Motionen
anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan för att
minska klimatutsläpp
Beslut
Motionen angående plan för att minska klimatutsläpp anses besvarad.
__________
Expedieras till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

