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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. Enlångvägåterstår 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
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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
14
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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

15
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Diagram
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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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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-24
5 (6)

§ 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
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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
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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

ADRESS
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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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

Expedieras till:

För kännedom till:
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God Ekonomisk Hushållning
och resultatutjämningsreserv
(RUR)
Riktlinjer

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:
Senast uppdaterad av:

<KS201X/…>
<Datum-…Instans §…/År>
<Utskott/beredning/nämnd>
<Datum-…Instans §…/År>
<Datum-...>
<Funktion>
<Handläggare vid dokumentets upprättande>
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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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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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Skadestånd enligt dataskyddsförordningen (GDPR) (Dnr KS2020/1975-9)
Sammanfattning
Den 2 december 2020 uppdagades ett lyckat intrångsförsök till en medarbetares Office365konto.
Incidenten innebar att den personuppgiftsansvarige, det vill säga kommunstyrelsen, inte längre
hade kontroll över de personuppgifter som fanns i medarbetarens e-post. Genom otillåtet
dataintrång hamnade uppgifterna i orätta händer. Flera av uppgifterna i e-posten innehöll
känsliga personuppgifter. Händelsen bedömdes utgöra en så kallad personuppgiftsincident
enligt dataskyddsförordningens bestämmelser.
Med anledning av personuppgiftsincidenten har två av de personer som förekom i aktuella
e-postmeddelanden framställt skadeståndskrav mot kommunen. Något specifikt belopp har
inte angivits.
Av artikel 82 (1) i dataskyddsförordningen framgår att varje person som har lidit materiell eller
immateriell skada till följd av en överträdelse av förordningen ska ha rätt till ersättning från
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan.
Det bedöms att kommunstyrelsen, i egenskap av personuppgiftsansvarig, inte har uppfyllt
kraven på tillräcklig grad av säkerhet i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser.
Eftersom det är fråga om överträdelse av dataskyddsförordningen har kommunstyrelsen en
skyldighet enligt artikel 82 (1) i förordningen att ersätta den skada som detta har medfört för
den registrerade.
Av tidigare praxis, vid tillämpning av den numera upphävda personuppgiftslagen (PuL), följer
att bagatellartade kränkningar till följd av lagen inte följts inte ersätts, mindre allvarliga
kränkningar ersätts med 3 000 kr och allvarlig kränkning ersätts med 5 000 kr enligt schablon.
I vissa fall av allvarligare fall kan ersättningen uppå till högre belopp. Denna praxis bedöms
vara vägledande även vid tillämpning av dataskyddsförordningen.
Den skada som kränkningen medfört i aktuella ärenden bedöms, såvitt hittills framkommit,
vara begränsad och av mindre allvarlig karaktär. En ersättning om 3 000 kr till respektive
person bedöms vara rimlig.
Efter incidenten har vissa säkerhetshöjande åtgärder vidtagit för att om möjligt förebygga att
något liknande inte ska inträffa igen.
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0303-23 80 00
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Juridisk bedömning
Allmänt om rätt till ersättning enligt artikel 82 (1)
Av artikel 82 (1) i dataskyddsförordningen (GDPR) framgår att varje person som har lidit
materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av förordningen ska ha rätt till
ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna
skadan.
Av artikel 82 (2) framgår att varje personuppgiftsansvarig som medverkat vid
behandlingen ska ansvara för skada som orsakats av behandling som strider mot GDPR. Ett
personuppgiftsbiträde ska ansvara för skada endast om denne inte har fullgjort de
skyldigheter i GDPR som specifikt riktar sig till personuppgiftsbiträden eller om biträdet
agerat utanför eller i strid med den personuppgiftsansvariges lagenliga anvisningar.
Enligt artikel 82 (3) ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet undgå
ansvar enligt punkt 2 om denne visar att den inte på något sätt är ansvarig för den händelse
som orsakade skadan
Av skälen (146) till artikel 82 framgår att den personuppgiftsansvarige bör ersätta all skada
som en person kan komma att lida till följd av behandling som strider mot GDPR.
Begreppet skada bör enligt skälen tolkas brett mot bakgrund av domstolens rättspraxis på
ett sätt som fullt ut återspeglar GDPR:s mål.
Av 7 kap 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning, den så kallade dataskyddslagen, framgår att rätten till ersättning från
den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet enligt artikel 82 i GDPR gäller
vid överträdelser av bestämmelser i denna lag och andra föreskrifter som kompletterar
EU:s dataskyddsförordning.
Den som anser sig ha lidit skada kan begära ersättning från den personuppgiftsansvarige
eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i allmän domstol.
Utöver skadestånd kan Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, fd Datainspektionen) besluta
att en personuppgiftsansvarige eller ett personuppgiftsbiträdet som bryter mot reglerna i
GDPR ska betala en administrativ sanktionsavgift. IMY har inte framställt krav på
sanktionsavgift i aktuellt ärende.
Vilken typ av skador ersätts?
Av artikel 82 framgår således att skadan kan vara avse materiella eller icke-materiella
skador. Materiella skador avser främst ekonomiska förluster som exempelvis kan uppstå
om den enskilde drabbas av identitetsstöld eller bedrägeri på grund av en överträdelse av
reglerna i GDPR. Med icke-materiella skador avses ideella, det vill säga personliga skador.
Det kan handla om överträdelser av GDPR som lett till identitetsstöld, skada på någons
rykte, skadat anseende och förlust av konfidentiella data. En sådan skada avser någon form
av psykiskt lidande och obehag eller annan integritetskränkning.
Hur stor ersättning bör betalas ut?
Det saknas praxis för hur ersättning icke-materiella skador enligt GDPR ska beräknas.
Fram till dess en praxis enligt GDPR föreligger bedöms det vara rimligt att tillämpa den
praxis som finns avseende kränkningsersättning vid bedömning enligt skadeståndslagen
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och personuppgiftslagen (PuL). PuL upphävdes när GDPR trädde ikraft den 25 maj 2018.
Ersättningen för kränkning enligt 48 § PuL får enligt förarbetena till lagen uppskattas efter
skälighet mot bakgrund av samtliga omständigheter i det aktuella fallet (se prop.
1997/98:44 s. 143 f.). Det ska då beaktas bland annat om den felaktiga behandlingen avsett
personuppgifter av känslig art, om det funnits risk för otillbörlig spridning av känsliga eller
felaktiga uppgifter och om den registrerade på grund av den felaktiga behandlingen har
blivit utsatt för något beslut eller några åtgärder som kunnat innebära något negativt för
honom eller henne.
Ett avgörande från Högsta domstolen (HD) från 2013 (NJA 2013 s. 1046) har varit
vägledande för skadeståndsberäkning vid tillämpning enligt PuL. HD har slagit fast att
kränkningsersättning enligt PuL ska bestämmas utifrån en bedömning av den kränkning
som typiskt sett kan anses ha uppkommit. I rättsfallet sägs vidare att ersättningsnivån i fall
som inte kan anses allvarliga bör ligga under 5 000 kr, och att ersättning för kränkningar
som är att bedöma som mindre allvarliga, om än inte helt obetydliga, normalt bör
bestämmas till ett schablonbelopp på 3 000 kr.
Justitiekanslern (JK) har inom ramen för statens frivilliga skadeståndshantering i flera
beslut hänvisat till HD:s avgörande från 2013 och fastställt ersättningen mellan 500 kr –
20 000 kr beroende på allvarlighetsgraden av kränkningen. Även högre ersättning har
utgått i vissa fall.
Sammanfattningsvis följer av tidigare praxis att bagatellartade kränkningar inte ersätts,
mindre allvarliga kränkningar ersätts med 3 000 kr och en allvarlig kränkning med 5 000 kr
enligt schablon. I vissa fall av allvarligare fall kan ersättningen uppå till högre belopp.
Som tidigare nämnts finns det emellertid ännu ingen fastställd praxis för bedömning av
skadestånd för icke-materiell skada enligt GDPR. Huruvida den tidigare praxisen vid
tillämpning av PuL är jämförbar med ersättning enligt GDPR är således inte säkert men
bedöms vara den mest relevanta jämförelsen i dagsläget.
Bedömning i aktuellt ärende
Det har skett en personuppgiftsincident varvid den personuppgiftsansvariga, i detta fall
kommunstyrelsen, förlorat kontrollen över känsliga personuppgifter. Uppgifterna har
genom otillåtet dataintrång hamnat i orätta händer.
Förvaltningen anser att kommunstyrelsen inte uppfyllt kraven på tillräcklig grad av
säkerhet i enlighet med GDPR:s bestämmelser. Det är fråga om en överträdelse av GDPR
och kommunstyrelsen har därför en skyldighet enligt artikel 82 (1) i GDPR att ersätta den
skada som detta medfört för den registrerade.
Det är i aktuellt ärende fråga om ersättning för icke-materiell skada, närmare bestämt en
kränkningsersättning.
Det har inte framkommit några närmare uppgifter om spridningens omfattning eller om
eller hur personuppgifterna har använts. Den skada som kränkning medfört bedöms därför,
såvitt hittills framkommit, vara begränsad och av mindre allvarlig karaktär. En ersättning
om 3 000 kr bedöms vara rimlig.
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Förvaltningen föreslår att den registrerade ska erhålla en ersättning från kommunstyrelsen
för icke-materiell skada om 3 000 kr enligt artikel 82 i GDPR.
Bakgrund
Den 2 december 2020 uppdagades ett lyckat intrångsförsök till en medarbetares Office365konto.
Incidenten innebar att den personuppgiftsansvarig, det vill säga kommunstyrelsen, inte längre
hade kontroll över de personuppgifter som fanns i medarbetarens e-post. Genom otillåtet
dataintrång hamnade uppgifterna i orätta händer. Flera av uppgifterna i e-posten innehöll
känsliga personuppgifter. Händelsen bedömdes utgöra en så kallad personuppgiftsincident
enligt dataskyddsförordningens bestämmelser.
Med anledning av personuppgiftsincidenten har två av de personer som förekommer i aktuella
e-postmeddelanden framställt skadeståndskrav mot kommunen. Något specifikt belopp har
inte angivits.
Kommunen har anmält personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (fd
Datainspektionen) i enlighet med dataskyddsförordningen. IMY har 2021-01-22 beslutat att
avsluta ärendet. IMY anför i sitt beslut att IMY oberoende av beslutet kan komma att inleda
tillsyn.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen anser att kommunstyrelsen, i egenskap av personuppgiftsansvarig, inte uppfyllt
kraven på tillräcklig grad av säkerhet i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser.
Bristen i kommunens IT-system bestod av avsaknad av tvåfaktorsinloggning samt policy för
lösenordsbyte. Dessa brister utgör ett brott mot dataskyddsförordningen i aktuellt fall.
Efter incidenten har vissa säkerhetshöjande åtgärder vidtagits för att om möjligt förebygga att
något liknande inte ska inträffa igen.
Det är fråga om en överträdelse av förordningen och kommunstyrelsen har därför en
skyldighet enligt artikel 82 (1) i dataskyddsförordningen att ersätta den skada som detta
medfört för den registrerade.
Den skada som kränkningen medfört bedöms därför, såvitt hittills framkommit, vara
begränsad och av mindre allvarlig karaktär. En ersättning om 3 000 kr bedöms vara rimlig.
Under rubriken Juridisk bedömning ovan framgår mer detaljerat hur förvaltningen kommit fram
till denna bedömning.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet angår inte direkt något av kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål. Vidtagna säkerhetshöjande åtgärder efter incidenten kan
eventuellt medföra att medborgarnas förtroende för kommunen ökat på sikt (mål nr5).
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 är inte direkt tillämplig i aktuellt ärende.
Bedömning utifrån politiska styrdokument

Anvisning för digital kommunikation och telefoni har antagits. Av anvisningen
framgår bland annat följande.

7.1 Sekretesskyddade handlingar
E-postsystemet ska inte användas för överföring av sekretessbelagda handlingar om inte detta
sker med stöd av särskilda skyddsåtgärder såsom kryptering. Inkommande handlingar som
omfattas av sekretess ska hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplan. Handlingen ska
därefter raderas ur e-postsystemet. Vid osäkerhet, kontakta registrator för bedömning.
Allmänna handlingar innehållandes sekretessuppgifter måste registreras, vilket framgår av
registreringskravet i 5 kap. 1 § OSL. Eventuella undantag från registreringskravet framgår av
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).
10. Allmänna råd för e-post
• E-postkontot är den enskilde handläggarens ansvar. Kontoinnehavaren är skyldig att löpande
rensa sådant i inkorgen som inte ska diarieföras. Glöm inte heller att regelbundet rensa bland
e-post som sparats som skickad eller borttagen e-post.
• Sekretessbelagda uppgifter ska inte skickas om det inte sker med särskilda skyddslösningar.
Förekommer sekretesskyddade uppgifter ändå, bör dessa tas ut i pappersform, varpå det
digitala meddelandet raderas ur inkorgen. Alla sekretessbelagda allmänna handlingar ska
registreras.

Vidare framgår bland annat följande av anvisningen för behandling av
personuppgifter.

13. E-posthantering
Varje tjänsteman är själv ansvarig för att gallra sin e-post. Den enskilde e-postanvändaren
riskerar annars att lagra personuppgifter på ett felaktigt sätt. Handlingar skall hanteras i
enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.
E-post är ingen lagringsyta utan ett sätt att ta emot och skicka handlingar och information.
Personuppgifter får därför inte hanteras i e-posten under längre tid än vad som är nödvändigt
för informationsöverföringen. Känsliga personuppgifter bör överhuvudtaget inte
kommuniceras via e-post. Vid osäkerhet ska dataskyddsombudet alltid kontaktas.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kommunen har en skyldighet att inom ramen för tillämplig lagstiftning ersätta den skada som
en kränkning som en medborgare och annan registrerad upplevt.
Ekonomisk bedömning
Ersättningen kommer att belasta kommunen ekonomi högst marginellt då det är fråga om ett
skadestånd om totalt 6 000 kr enligt förlag till beslut.
Det kan inte uteslutas att ytterligare berörda personer inkommer med ersättningskrav mot
kommunen med anledning av incidenten. Vidare kan inte uteslutas att Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen) kan komma att initiera ett tillsynsärende mot kommun och
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ytterst besluta om en administrativ sanktionsavgift. En sådan sanktionsavgift kan vara
betydande (högst 10 mkr).
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Den registrerade personen A.Ö. tillerkänns en ersättning om totalt 3 000 kr.
2. Den registrerade personen A.A tillerkänns en ersättning om totalt 3 000 kr.

Erik Lindskog
administrativ chef
Expedieras till:

För kännedom till:

6/21 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag - :

Denna behandling '6/21 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag' har
inget tjänsteutlåtande.

