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Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 18 november 2021 kl. 17:00 i Snäckan, Kulturhuset Fyren 
 
Sammanträdet inleds med muntliga föredragningar:  
 
- Priser och stipendier – Peter Rudvall, utvecklingsledare, 15 min 
- VR – Peter Rudvall & Astrid Bayard, utvecklingschef, 10 min 
- Avrapportering coronapengar – Astrid Bayard, 10 min 
- Utestående fordringar – Carina Bokesand, ekonom, 10 min 
- Fritidsbanken – Harald Tjelle, utvecklingsledare, 10 min 
- Mera digital – Sofia Rosén, verksamhetschef Bibliotek, kulturliv & turism & Susan 
Pour, enhetschef Biblioteken i Kungsbacka, 10 min 
- Ung i Kungsbacka – Hanna Schölander, enhetschef, 15 min 
- Arbetsmiljömål från kommunfullmäktige – Lena Öberg, HR-specialist, 10 min 
  
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Jan-Erik Lind (C) 

1.  Internkontrollplan 2022 
 

2021-00237  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att fastställa 
internkontrollplan för 2022. 
 

2.  Initiativ angående ungdomar 
trygghet vid utomhusvistelse 
 

2021-00256  Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till 
förvaltningen att bereda ärendet. 
 

3.  Initiativ offentlig konst alla 
kommundelar 
 

2021-00257  Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till 
förvaltningen att bereda ärendet. 
 

4.  Anmälan av delegationsbeslut 
nov 2021 
 

2021-00246  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2021-11-18 godkänns. 
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5.  Information nov 2021 
 
Övergripande dokument, 1 st:  
 - Förvaltningschefens 
månadsbrev (efter kallelse)  
 
Muntlig föredragning:  
- Priser och stipendier – Peter 
Rudvall, utvecklingsledare, 15 
min 
 
- VR – Peter Rudvall & Astrid 
Bayard, utvecklingschef, 10 
min 
 
- Avrapportering coronapengar 
– Astrid Bayard, 10 min 
 
- Utestående fordringar – Carina 
Bokesand, ekonom, 10 min 
 
- Fritidsbanken – Harald Tjelle, 
utvecklingsledare, 10 min 
 
- Mera digital – Sofia Rosén, 
verksamhetschef Bibliotek, 
kulturliv & turism & Susan 
Pour, enhetschef Biblioteken i 
Kungsbacka, 10 min 
 
- Ung i Kungsbacka – Hanna 
Schölander, enhetschef, 15 min 
 
- Arbetsmiljömål från 
kommunfullmäktige – Lena 
Öberg, HR-specialist, 10 min 
 
- Förändringsarbete i ishallar – 
Ulrika Granfors 
 
Inkommen skrivelse: 
Förslag om Fritidsbanken 
 
Dokument för kännedom:  

2021-00245  Informationen noteras till protokollet 
    



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(3) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

- Överenskommelse mellan 
Kungsbacka kommun och 
Öckerö kommun, 1 st dokument 
 

 
Kristina Karlsson 
ordförande 

Erik Norinder 
sekreterare 
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Datum 

2021-11-10 
 
  

  

 

Förvaltningschefens månadsbrev. November 2021  
 

Långsiktig planering och större frågor 

Kulturpolitisk dialog i Halland 

3/11 var Kungsbacka värd för den årliga kulturpolitiska dialogen i Halland som sker 
mellan Regionens och Hallandskommunernas kulturtjänstemän och förtroendevalda. 
Det var presidierna som var representerade. Förmiddagens ämne var ”Så fri är 

konsten” där Myndigheten för kulturanalys senaste uppmärksammade utredning 
beskrevs av rapportförfattaren. Utredningen är ett regeringsuppdrag och förhåller sig 
till den kulturpolitiska styrningen på statlig, regional och kommunal nivå. 
Utredningen har fokuserat på bidragsgivningen på statlig nivå och 
verksamhetsstyrningen på regional och kommunal nivå. På regional och kommunal 
nivå har uppdraget varit att särskilt belysa tillämpningen av principen om armlängds 
avstånd. https://kulturanalys.se/publikation/sa-fri-ar-konsten/ . Resultatet av 
efterföljande dialog var mycket att vi på kommunal nivå skulle tjäna på att ha en mer 
omfattade dialog om styrning och armlängds avstånd på ett sådant sätt att ingen 
känner sig dum eller utesluten utan tvärt om trygg i att prata om konst och kultur 
överhuvudtaget, på ett tryggt sätt där alla går in för att försöka förstå olika 
perspektiv. De samlade tyckte verkligen väldigt olika i den efterföljande dialogen. 
Rapportförfattaren konstaterade dock att det fungerar ganska bra i Sverige just nu.  

Eftermiddagen ägnades åt föreläsning av riksarkitekten om begreppet Gestaltad 
livsmiljö. Föreläsningen var ett initiativ för att kunskapshöja oss själva inom det 
ganska nya nationella politikområdet Gestaltad livsmiljö för att vi ska kunna agera på 
ett bättre sätt i samhällsbyggnadsprocessen. Begreppet gestaltad livsmiljö är 
benämningen på det perspektiv som utgör kärnan i den nya politiken. Det utgår från 
en helhetssyn på formandet av människans hela livsmiljö, där arkitektur, form, 
design, konst och kulturarv är ett sammanhållet område med människan som 
utgångspunkt. Utformningen av livsmiljön ska ske med hänsyn till människans 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/11/uppdrag-till-myndigheten-for-kulturanalys-att-gora-en-oversyn-av-den-kulturpolitiska-styrningens-effekter-pa-den-konstnarliga-friheten/
https://kulturanalys.se/publikation/sa-fri-ar-konsten/
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möjligheter, behov och önskemål. Politikens övergripande mål är att stärka frågornas 
inflytande i samhället och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och 
väl gestaltad livsmiljö.https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-
gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/  

 

Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 
Ny lista för uppställning av föreningarnas skulder 

Vi har en ny layout på listan över föreningarnas skulder och avbetalningsplaner fr o 
m denna månads nämndsutskick. Eftersom det ofta kommer frågor på den på 
nämndsmötena har vi förtydligat listan  och vår ekonom Carina Bokesand deltar på 
nämndsmötet för att förklara hur den fungerar och fånga upp om den behöver 
justeras ytterligare. Hon kan även svara på frågor om listan och de aktuella 
föreningarnas situationer just nu. 

 

Operativa frågor 
Hur jobbar vi med kommunikation? - Marknadsföring i sociala medier 
Idag använder vi alltmer sociala medier för att marknadsföra evenemang och 
verksamheter. Alla finns inte på sociala medier men väldigt många. En fördel är att 
vi vet vilka som finns där och vi kan styra vilka som ska se våra inlägg, efter ålder, 
bostadsort, intressen med mera.  
 
När vi annonserar i sociala medier köper vi oss in i målgruppens privata flöde på 
Facebook och Instagram. De behöver alltså inte aktivt gå in på våra sidor för att se 
vad vi skriver där. Vi får också väldigt bra statistik på annonsen som visar hur många 
visningar den haft och hur många som klickade på den för att läsa mer. Ett par 
exempel är: 
 
Annonseringen för Inspirationsträff om kulturella och kreativa näringar. Den 
annonsen hade en snäv målgrupp men fick ändå 6871 visningar och 116 klick.  
 
Sensommarkampanjen inom turismen hade 150 948 visningar och 1693 klick. 
 
Vi jobbar givetvis också med andra kanaler som till exempel pressmeddelanden och 
tryckt material. 
 

Invigning Kuturhuset Fyren 

”Invigning” av nya kulturshuset Fyren efter Ung i kungsbackas inflytt kommer ske 
på kvällen 11 dec. Då har vi ett samlat kulturkluster på Fyren/Esteten som ligger mitt 
i stan! 

 

 

Ulrika Granfors 
förvaltningschef 

 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/
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1 Inledning 

I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den 

verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet 

av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport. 

 

Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet ges 

nämnderna ansvaret för den interna kontroll inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är 

tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår det som Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter: 

• Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. 

• Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. 

• Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. 

• Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet. 

• Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador. 

• Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling! 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån 

riskanalysen upprätta en internkontroll plan. 

Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex 

attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc. 

  

Nämndens arbete med intern kontroll 

Nämndens främsta riskområden hör ihop med vårt stora ansvar för barns trygghet i våra verksamheter, men 
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även utbetalningar av bidrag till föreningar och organisationer är ett riskområde. Då vårt verksamhetsområde är 

i stort sett fritt från specifika lagregleringar bedrivs inte något systematiskt kvalitetssäkringsarbete på samma 

sätt som sker inom t ex vård eller skola. Ständiga förbättringar och undanröjande av risker sker istället 

kontinuerligt i det dagliga arbetet. 

Tidigare års erfarenheter visar på att vi har förbättringspotential när det gäller systematik i vårt arbete och 

dokumentation av detsamma. 
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2 Sammanfattning 

Internkontrollplanen för Kultur & Fritid 2022 innehåller kommungemensamma risker inom ekonomi, personal 

samt informationssäkerhet, administration och inköp. Till detta läggs granskning av verksamheternas egna 

processer. 

Detta år har risker gällande informationsöverföring till tredje land och följsamhet till rutin för delegeringsbeslut 

uppmärksammats kommunövergripande, och dessa kommer att granskas under året. 

Utöver de kommungemensamma riskerna har två nya verksamhetsrisker har lagts till inför 2022. 
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3 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen är hämtad från Nämndbudget 2022. 

I det korta perspektivet har nämnden under sin planeringsdag 2021 sett fortsatt behov av att arbeta med 

mandatperiodens fastställda målbild såsom den är formulerad. Det finns behov av att lägga något större tonvikt 

vid två nya perspektiv: 

1. Vi behöver nå än fler unga, särskilt de i riskzon för kriminalitet eller utan socialt sammanhang. Det 

visar både Brottsförebyggande rådets lägesbild som är gemensam mellan kommunen och Polisen och de 

undersökningar som gjorts inom ramen för prioinitiativet Ett tryggare Kungsbacka. 

2. Kommunens nya platsvarumärke som är under uppbyggnad kommer påverka dels vad nämnden 

fokuserar på, dels hur vi kommunicerar bilden av Kungsbacka och de möjligheter som finns här. Här 

kommer Kultur & Fritid vara en viktig part i att förbättra bilden och upplevelsen av Kungsbacka. 

Utifrån den kommungemensamma omvärldsanalysen kan följande konstateras som har bäring på nämndens 

verksamhet: 

Kungsbacka växer. När Kungsbacka växer kan Kultur & Fritid bidra ur flera perspektiv t ex under 

samhällspaneringsfasen med att skapa trygga och trivsamma miljöer men även i de framväxande områdena där 

det ska vara attraktivt att bo och där man upplever att Kungsbacka fortfarande är en kommun som håller ihop 

och är socialt hållbar. 

Demografin förändras. En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning och Kungsbacka kommun står 

inför en stor utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men en växande grupp äldre med bibehållen 

hälsa skapar också möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som finns i den gruppen och göra 

dem mer aktiva i samhällsutvecklingen. Här har Kultur & Fritid särskilt goda möjligheter att ta tillvara och 

engagera civilsamhället. 

Tekniken förändras.  Våra invånares ständigt ökande användning av digitala och mobila tjänster ökar 

förväntan på att kommuner erbjuder enkla, snabba och individanpassade lösningar. Kultur & Fritid har ett extra 

stort ansvar att utifrån det statliga uppdraget till folkbiblioteken underlätta digital delaktighet i samhället för alla. 

Värderingar förändras. Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror det på 

restriktioner som en följd av coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick pandemin. I en global 

kontext är svenskarnas värderingar extrema. Vi är den befolkning som rankar värden som jämställdhet, 

miljöskydd, tolerans gentemot minoritetsgrupper och medbestämmande högst. Sverige är bland de högst 

placerade i världen när det gäller demokrati och tilliten till samhället, men även hos oss syns tecken på 

försämring. Kultur & Fritid har ett extra stort ansvar att verka för ett öppet samhälle och har goda möjligheter att 

erbjuda invånarna 

Vad blir kvar efter corona? Kultur & Fritid har särskilt goda möjligheter att fortsätta underlätta fysisk 

utomhusaktivitet, hemesterkoncept och aktiviteter och sammanhang som stärker fysiskt och psykiskt 

välmående. Vi behöver också stimulera kulturskapare och möjliggöra återstart av kultursektorns alla delar. 
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4 Arbetet med intern kontroll 2022 

Förvaltningsledningen har identifierat risker i verksamheten utöver de kommungemensamma riskerna och 

lämnar som förslag till nämnden. 

Resultatet av granskningar följs upp till nämnd i  Internkontrollrapporten 2022 som presenteras för nämnden i 

december. 

Uppföljningar av internkontrollen sker under året i förvaltningsledningen. 
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5 Riskanalys 2022 

Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men 

också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka 

risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och 

uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med 

ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna 

5.1 Risker - Till plan 

I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan. 

Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens. 

S
a
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li
k
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e
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12 
 

16 
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9 
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  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 9 

 

2 

9 8 

7 6 5 4 3 1 

8 1 
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Kritisk 

Hög 

Medel 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Till 
plan 

Personal   1 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, 
lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Ekonomi   2 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 3 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Information
ssäkerhet, 
administrati
on, inköp... 

 

 4 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 5 Kommunövergripande 
risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 6 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring 
till tredje land 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Verksamhet 

 
 7 Leverantörssamarbete- 

Brister uppföljning av 
leverans från extern 
badhusoperatör samt 
från Service resp. 
Teknik. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 8 Rutiner för 
tillbud/olyckor för 
besökare/deltagare i vår 
verksamhet 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Till 
plan 

 9 Risk att nya 
stydokument inte 
uppmärksammas och 
implementeras 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

5.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens 
Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Informationssäke
rhet, 
administration, 
inköp...  

 Kommunövergrip
ande risk: 
Bristande 
styrning av 
förändring av 
verksamhetsproc
esser och system 

3. Vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Endast relevant för 
de nämnder där 
man planerar 
förändringar under 
kommande år. 

Verksamhet   Risk att våra 
lokalbehov inte 
förstås och 
uppmärksammas 
i lokalprocessen. 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Ej till plan då nytt 
arbetssätt har 
startat i 
lokalförsörjningspr
ocessen där bla 
KFT ska bjudas in i 
tänkbara 
gemensamma 
projekt i tidigt 
skede. Viktigt att 
förvaltningen följer 
utvecklingen. 
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6 Planerade granskningar 2022 

6.1 Planerade granskningar 

Granskningsaktiviteter 

  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum 
Slutdatu
m 

 Kommunövergripand
e risk: Redovisning 
av representation 

Attest av 
representation 

Granskning av 
representationskostnader 
mm 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att 
alla behörigheter till 
system, lokaler och 
andra tillgångar 
avslutas. 

Kontroll vid avslut av 
anställning 

Granskning av avslut av 
behörigheter vid avslut av 
anställning (eller byte av 
tjänst) 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: 
Debiteringsrutiner 

Debiteringsrutiner Uppföljning av 
debiteringsprocessen 

2022-01-01 2022-12-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Inköp 
(granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

Beställningsgodkänn
ande 

Granskning av att 
genomförda inköp följer 
inköpsprocessen och 
gällande styrdokument 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: Bristande 
hantering av 
delegationsbeslut 

Delegeringsrutin Granskning av 
delegeringsbeslut 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Kommunövergripand
e risk: 
Informationsöverförin
g till tredje land 

Följsamhet till 
lagstiftning avseende 
integritetsskydd och 
Schrems II-målet 
(överföring av 
personinformation till 
terdjeland med 
massövervakningsla
gstiftning).Efterlevna
d till rutin för 
informationsklassific
ering. 

Inventering av behandling 
av personinformation som 
omfattar 
tredjelandsöverföring 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Leverantörssamarbe
te- Brister 
uppföljning av 
leverans från extern 
badhusoperatör 
samt från Service 
resp. Teknik. 

Uppföljning av nya 
rutiner 

Kontroll av rutiner 2021-01-01 2021-11-
30 
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  Risker Kontrollmoment Granskningsaktiviteter Startdatum 
Slutdatu
m 

 Rutiner för 
tillbud/olyckor för 
besökare/deltagare i 
vår verksamhet 

Rutiner kring 
tillbud/olyckor hos 
våra besökare och 
deltagare. 

Inventering och granskning 
av rutiner 

2022-01-01 2022-11-
30 

 Risk att nya 
stydokument inte 
uppmärksammas 
och implementeras 

Nya styrdokument Granskning av rutin 2022-01-01 2022-05-
31 

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder 

Granskningen sker av utsedda personer och rapporteringen sker i Stratsys och avrapporteras till förvaltningens 

ledningsgrupp. 

6.3 Granskning av privata utförare 2022 

Nämnden ansvarar för kommunens badhus och har upphandlat en extern utförare enligt ett koncessionsavtal. 

Det sker en kontinuerlig uppföljning av att avtalet uppfylls. En granskning av uppföljningsrutinen sker under 

2021 vars resultat inte är klart ännu. 

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022 

Kultur & Fritid ansvarar ej för någon avtalssamverkan. 

6.5 Annan granskning 



 
 

Datum 

2021-11-01 
Diarienummer 

KFT 2021-00237 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Internkontrollplan 2022 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att fastställa internkontrollplan för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd ska ha en internkontrollplan där risker identifieras liksom kontrollmoment. Förvaltningen 
kommer genomföra kontrollmoment för samtliga kommunövergripande risker, dvs de risker som gäller 
för alla förvaltningar, och därutöver kontrollmoment för en verksamhetsspecifik risk. 
 
Internkontrollplanen för Kultur & Fritid 2022 innehåller kommungemensamma risker inom ekonomi, 
personal samt informationssäkerhet, administration och inköp. Till detta läggs granskning av 
verksamheternas egna processer. Detta år har risker gällande informationsöverföring till tredje land 
och följsamhet till rutin för delegeringsbeslut uppmärksammats kommunövergripande, och dessa 
kommer att granskas under året. Utöver de kommungemensamma riskerna har två nya 
verksamhetsrisker har lagts till inför 2022:  
 

 Rutiner för tillbud/olyckor för besökare/deltagare i vår verksamhet 
 Risk att nya styrdokument inte uppmärksammas och implementeras 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-01 
Internkontrollplan 2022 Kultur & Fritid, 2021-11-01 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Styr & Analys 

 

Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

 



 
 

Datum 

2021-11-09 
Diarienummer 

KFT 2021-00256 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Initiativ angående ungdomar trygghet vid utomhusvistelse 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet inkommer med initiativ: 
 
Många ungdomar och speciellt tjejer och unga kvinnor, känner en stor otrygghet när de vistas utomhus 
på kvällar och helger. Denna otrygghet hindrar dem ibland att ta sig till fritidsaktiviteter, shoppa eller 
att besöka någon restaurang.  Erfarenheter visar att belysning, nedtagning av buskar och/eller 
konstinstallationer ökar tryggheten.  
 
Vi behöver ha en dialog med dem för att få veta var de känner sig otrygga och om de har några förslag 
på hur det kan åtgärdas.  
 
Vi kan nå ungdomarna via sociala medier, Ung-appen, via skolan och våra mötesplatser.  
 
I nästa steg behöver det göras en trygghetsvandring med dem och med Teknik, så att de kan peka ut 
exakta passager där de känner otryggheten.  
 
Centerpartiet föreslår att:  
 

 Förvaltningen får i uppdrag att snarast utreda möjligheten att genomföra dessa dialoger både i 
stan och i kommundelarna. 

 Dialogerna skall genomföras under våren 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-11-09 

Initiativärende från Centerpartiet, 2021-11-07 
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Ulrika Granfors 
Förvaltningschef  

 



 

 

 

 

 

 

 

Till  

Nämnden för Kultur & Fritid 

 

 

Initiativ angående ungdomars trygghet utomhus i staden och i kommundelarna 

Många ungdomar och speciellt tjejer och unga kvinnor, känner en stor otrygghet när de vistas 

utomhus på kvällar och helger. Denna otrygghet hindrar dem ibland att ta sig till fritidsaktiviteter, 

shoppa eller att besöka någon restaurang.  

Erfarenheter visar att belysning, nedtagning av buskar och/eller konstinstallationer ökar tryggheten.  

Vi behöver ha en dialog med dem för att få veta var de känner sig otrygga och om de har några 

förslag på hur det kan åtgärdas.  

Vi kan nå ungdomarna via sociala medier, Ung-appen, via skolan och våra mötesplatser.  

I nästa steg behöver det göras en trygghetsvandring med dem och med Teknik, så att de kan peka ut 

exakta passager där de känner otryggheten.  

 

Jag förslår att: 

Förvaltningen får i uppdrag att snarast utreda möjligheten att genomföra dessa dialoger både i stan 

och i kommundelarna. 

Dialogerna skall genomföras under våren 2022. 

 

 

Gällinge 21 11 07 

 

Kristina Karlsson 

Centerpartiet 

 



 



 
 
 

Kristdemokraterna i Kungsbacka kommun 
 
 

Initiativ till nämnden för Kultur och Fritid 
 
Mer offentlig konst i alla kommundelar! 
 
När Kungsbacka kommun bygger nytt avsätts en del av byggkostnaden att användas till offentlig konst. 
 
Då reglerna nyligen reviderats finns möjlighet att använda dessa medel så att alla kommundelar kan få 
nya konstverk, installationer, målningar eller vad man ser behövs för att öka livskvalitén just där. 
 
Kristdemokraterna i Kungsbacka föreslår: 

1. Att kommunen genomför invånare dialoger i alla kommundelar under kommande år så att alla 
får möjlighet att vara med och påverka i sin hemmamiljö - Var vill vi att den ska placeras så att 
många får möjlighet att se den och varför? 

 
 

2. Att förvaltningen för Kultur och Fritid bereder hur det kan genomföras. 
Vilka medel finns? 
Vilka beslut behöver tas?  
Samt hur inbjudan kan breddas så alla intresserade boendes i varje kommundelar kan får vara 
med och påverka just närmiljö där kommuninvånaren bor.  

 
Vi vill på så sätt förstärka engagemanget för orten samt skapa trygghet och öka trivseln genom konst i 
varje kommundel –  en offentlig konst för alla i Kungsbacka kommun! 
 
Marie Wadström 
 
Kristdemokraterna  
 



 
 

Datum 

2021-11-09 
Diarienummer 

KFT 2021-00257 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativ offentlig konst alla kommundelar 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna inkommer med initiativärende: 
Mer offentlig konst i alla kommundelar! 
 
När Kungsbacka kommun bygger nytt avsätts en del av byggkostnaden att användas till offentlig 
konst. 
 
Då reglerna nyligen reviderats finns möjlighet att använda dessa medel så att alla kommundelar kan få 
nya konstverk, installationer, målningar eller vad man ser behövs för att öka livskvalitén just där. 
 
Kristdemokraterna i Kungsbacka föreslår: 

1. Att kommunen genomför invånare dialoger i alla kommundelar under kommande år så att alla 
får möjlighet att vara med och påverka i sin hemmamiljö - Var vill vi att den ska placeras så att 
många får möjlighet att se den och varför? 

 
 

2. Att förvaltningen för Kultur och Fritid bereder hur det kan genomföras. 
Vilka medel finns? 
Vilka beslut behöver tas?  
Samt hur inbjudan kan breddas så alla intresserade boendes i varje kommundelar kan får vara 
med och påverka just närmiljö där kommuninvånaren bor.  

 
Vi vill på så sätt förstärka engagemanget för orten samt skapa trygghet och öka trivseln genom konst i 
varje kommundel – en offentlig konst för alla i Kungsbacka kommun! 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-11-09 
Initiativ offentlig konst alla kommundelar (KD), 2021-11-03 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef Kultur & Fritid  



 

 

   
 

 

 
Datum 

 
  

2021-11-11 
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Anmälan av beslut fattade med stöd av 

Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning 
 
 
Delegat:       Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef    
Period:  20211012- 20211111 

 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
 
 
3.3.1 Chefer direkt underställda 
förvaltningschefen. 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.2 Övriga medarbetare 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.3 Uppsägning av personliga 
skäl. 
 
 
3.3.4 Uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 
 
 
3.3.5 Avsked 
 
 
3.3.6 Avsluta anställning enligt 
särskild överenskommelse. 
 
 
3.3.7 Disciplinpåföljd - skriftlig 
varning. 
 
 
3.3.8 Avstängning 
 
 
3.3.9 Förbud mot bisyssla 
 
 
Övriga dokument 

Se dokument Utbetalningar 
 
 
 
 
1 st 
 
 
 
 
 
 
2 st 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
1 st 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Utestående fordringar, Kvittning av fakturor 

Marie Persson 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
Stefan Löfmark, Wendela Sanne Öhrnell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Bayard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 

 
Önskas ytterligare handlingar i ärendena kontakta nämndsekreterare, Erik Norinder 
0300-834883  



Utbetalningar 20211012-20211108

Förening Bidragstyp Utbet.dat Belopp
Kungsbacka Tennisklubb Ersättning, Idrott hela Livet 2021-11-01 1 200,00

Reagl Capoeira Göteborg Ersättning för idrott hela livet 22/10 2021-10-27 1 200,00

Tölö hembygdsgille
Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2021-10-21 1 280,00

Åsa-Fri Badmintonfamilj Åsa Frillesås Ersättning för idrott hela livet 22/10 2021-10-27 1 200,00



Kund Verdatum Huvudtext Kronor Kommentar

Nordhallands ridklubb 210329 Kvittning skuldränta mot extrabidrag 152 000

Nordhallands ridklubb har lagt upp en 
avbetalningsplan. Räntan som uppstod fram 
till och med 210228 har föreningen fått ett 
extra bidrag för.

Totalt: 152 000

Kvittning av fakturor mot bidrag under 2021



CABKFT Utestående F Nämnden 2021-08-05 11:23:00

Kundnamn
Förfallodatu

m
Fakturabelopp

Totalt 
inbetalt per 

faktura

Kvar att betala 
oktober

Kvar att betala 
september

Vad är överenskommet?
Följer kunden amorteringsplanen?

Hanhals Idrottsförening 2021-09-30 22 833 0 22 833

Summa Hanhals 
Idrottsförening 22 833 22 833

---

HK Aranäs 2020-03-03 78 815 25 000 53 815
HK Aranäs 2020-05-07 96 799 18 394 78 405
HK Aranäs 2021-01-28 343 178 25 000 318 178
HK Aranäs 2021-05-31 195 595 0 195 595
HK Aranäs 2021-05-31 9 418 7 103 2 315
HK Aranäs 2021-05-31 5 264 0 5 264

Summa HK Aranäs 729 069 75 497 653 572 777 071

Kulturföreningen Alléteatern 2021-06-17 54 144 45 075 9 069 Anstånd tom 220101
Kulturföreningen Alléteatern 2021-09-02 27 072 0 27 072
Kulturföreningen Alléteatern 2021-05-31 27 072 0 27 072

Summa Kulturföreningen 
Alléteatern 108 288 45 075 63 213 63 168

Kungsbacka Fäktklubb 1999 2019-12-04 39 138 0 39 138 Försäkringsärende - under utredning av Service Fastighet

Summa Kungsbacka 
Fäktklubb 1999 39 138 0 39 138 39 138

Nordhallands Ridklubb 2017-11-30 307 110 12 500 294 610
Nordhallands Ridklubb 2019-01-03 368 532 10 000 358 532
Nordhallands Ridklubb 2020-01-09 161 532 0 161 532
Nordhallands Ridklubb 2020-12-30 61 420 0 61 420

Summa Nordhallands 
Ridklubb 898 594 22 500 876 094 876 094

1 797 922 143 072 1 654 850 1 755 471

- Avbetalningsplanen innebär att föreningen ska betala 
25 000kr i månaden. Ny fakturor som inte ingår i avbetalningsplanen ska 
betalas på förfallodatum

- Föreningen följer avbetalningsplanen

- Avbetalningsplanen innebär att föreningen ska betala 
1 000kr i månaden året ut med en eventuell extra inbetalning vid årets slut. 
Därefter ska ny betalningsplan göras. Nya fakturor som inte ingår i 
avbetalningsplanen ska betalas på förfallodatum.

- Föreningen följer avbetalningsplanen, men inbetalningarna går till räntan, 
vilket gör att vi inte ser det i denna bild.

Utestående fordringar KFT per 31 Oktober 2021
Föreningar och företag

1 / 1







Nämnden för Kultur & Fritid, 18 november 2021
Harald Tjelle, utvecklingsledare

Fritidsbank



Hållbarhet

• Ekonomisk
• Social 
• Ekologisk



Bibliotek

Fritidsbanken är som ett bibliotek 
fast med sport- och friluftsprylar.

Här kan man låna utrustning för 
en aktiv fritid, som t.ex. skidor, 
skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. 

Utlåningstiden är 14 dagar.

Från Föreningen Fritidsbankens 
hemsida



Utvärdering av fritidsbanker –
framgångsfaktorer och utmaningar RISE 2020



Utvärdering av fritidsbanker



Huvudman

• Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken 
lokalt ser olika ut, men oftast är det 
kommunen som är lokal huvudman: 
Även när huvudmannen är en annan så 
är det viktigt att kommunen står bakom 
Fritidsbanken.

• Det finns Fritidsbanker som drivs av en 
förening, ett förbund, föreningsallians, 
hjälporganisation och/eller Svenska 
Kyrkan, och ibland är det flera parter 
som går ihop och driver en Fritidsbank i 
samverkan.

Från Föreningen Fritidsbankens 
hemsida



Fritidsbankskonceptet

Tre viktiga regler:

Alla får låna
Allt är gratis
Återanvänd utrustning

• Det ska inte kosta pengar att låna, vi har ingen deponeringsavgift och 
heller ingen förseningsavgift.

• I princip all utrustning är skänkt till oss. Barn växer ur sin utrustning och 
de vuxna tröttnar och människor blir väldigt glada när de kan skänka 
sakerna vidare. Det är bättre att låna saker de gånger du behöver, då 
sparar du både på miljön och din egen plånbok.

Från Föreningen Fritidsbankens 
hemsida



• Organisationen 
Generation Pep satsar 
tillsammans med landets 
fritidsbanker på att få ut 
sportprylar till barn i 
svenska bostadsområden.

• Istället för att endast ha 
möjligheten att söka upp 
fritidsbanken, kommer 
ibland en varubil ut på 
turné och lånar ut grejer. 

Sidoprojektet Generation Pep



Kungsbacka: Friskvårdsgrupp – Aktivitetsgrupp –
En frisk generation

• ”De sista 20 %” - de som inte 
lätt tar sig in i föreningslivet, 

• Många med socioekonomisk 
utsatthet

• Många nyanlända

• Att låna utrustning skulle 
underlätta mycket

• Horisontellt perspektiv: ett stöd 
som gynnar en familjemedlem 
är även bra för de övriga 



Fritidsbank
Fritidsbank - eller ”Prylbibliotek”

?



Vägval

1. Bli medlem i Fritidsbanken 
ideell förening

• Fördelar med att ingå i en färdig, 
utarbetad modell, lätt att bygga 
vidare på andras erfarenheter

• Stöd från en central organisation
• Vissa begränsningar i denna 

modell, vi kan inte göra precis som 
vi vill

2. Skapa en liknande verksamhet 
med ett annat namn

• Nackdelar med att behöva utforma 
en egen modell, mer arbete att 
skapa vår variant i stället för att 
kopiera rakt av från andra kommuner

• Större frihet, vi gör som vi vill



Falkenberg förbokade besök 09.00-15.30

Mölndal 16 t/vecka, 4t x 4d *

Halmstad 27,5 t/vecka, 5,5t x 5d

Västra Frölunda 38 t/vecka, 6t + 7t x 4d+ 4t 

Norrtälje 62 t/vecka, 10t x 5d + 6t x 2d

* Mölndal:
må 13.00-17.00
ti 13.00-17.00
on 14.00-18.00
to 13.00-17.00

Öppettider - exempel

En 
vardagskväll 
till 20.00?



Lokalförslag: del av Ishallen



Samarbete med andra förvaltningar

• Teknik är redo att ta emot 
prylar vid 
återvinningsstationerna och 
forsla dem till fritidsbanken

• Service gör i ordning lokalen

• GA har goda erfarenheter av IOP



Upphandling/avtal

De upphandlings-/avtalsformer vi 
tittar på:

1. Reserverad upphandling

2. Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP)

3. Lagen om upphandling av 
tjänstekoncessioner (LUK)

4. Köp av tjänst



Huvudmän/ansvariga 
förvaltningar/ avtalsformer i 
Halland

• Falkenberg: Falkenberg kommun, 
arbetsmarknadsavdelningen

• Laholm: Röda Korset i IOP med Laholms 
kommun

• Halmstad: Halmstad kommun, 
arbetsmarknadsenheten i samarbete med 
Hallands Idrottsförbund.

Hylte och Varberg har inte fritidsbanker (än).



Förutom krav på idéburen aktör och allmänna 
grundförutsättningar ska även följande kriterier 
uppfyllas för att Kungsbacka kommun ska ingå IOP: 

• Förutsättningarna att nå kommunens mål inom 
aktuellt område bedöms stärkas genom IOP. 

• Partnerskapet bedöms skapa mervärde för 
målgruppen. 

• Det finns förutsättningar hos samtliga parter för 
det engagemang och den insats som krävs för 
att tillsammans utvärdera och utveckla 
verksamheten. 

• Partnerskapet är samfinansierat, där alla parter 
tydligt bidrar i budget med materiella eller/och 
immateriella resurser. 

• Partnerskapet utgår från en gemensam 
samhällsutmaning i överensstämmelse med 
kommunens politiska prioriteringar.

• Partnerskapet bygger på en samsyn kring målen 
och målgruppen. 

Kriterier för IOP i Kungsbacka kommun 



Frågor att ta upp med samverkanspart 

 Vad är den angelägna frågan/samhällsutmaningen?
 Varför ska vi arbeta tillsammans?
 Vilka samverkansbehov är grunden till vårt partnerskap?
 Vart strävar vi i vårt samarbete?
 Vad vill vi göra? Konkreta insatser, aktiviteter och metoder 

för verksamheten:
 Vilka konkreta resultat vill vi se?
 Vilken värdegrund vill vi sträva efter? Fundera på 

gemensamma värdeord
 Tidplan för avtalet, när och hur görs uppföljningar osv?



Samarbete med extern part

 Eget upplägg, eller bygga upp verksamheten i samarbete med en 
eller flera externa parter. Detta oavsett om Kungsbacka väljer att 
ingå i den etablerade Fritidsbank-modellen eller skapar en egen 
modell. 

 Samarbetet kan antingen bygga på att kommunen håller sig i 
bakgrunden och låter den externa parten sköta det mesta inom 
sin egen ram, eller att parterna ingår i ett 50/50-samarbete med 
större synlighet för kommunen.

 Eftersom själva utlånsverksamheten inte genererar inkomster 
behöver extern part få inkomster/kostnadstäckning på något 
annat sätt, t. ex. genom stöd från kommunen.



Samarbetsmodell - exempel

Extern aktör (t.ex. ett socialt företag) bidrar med:

 Planering och genomförande av utlåningsverksamhet, 
inkl. reparationer och rengöring av föremål

 Personal för utlåningsverksamhet, ev. i samarbete 
med arbetsförmedlingen

 Marknadsföring via sina ordinarie kanaler

 Medverkan till insamling av prylar



Samarbetsmodell - exempel

Kungsbacka kommun står för:

 Hyresfri lokal inkl. vatten, avlopp, el, larm, wi-fi och 
telefon.

 Viss möblering i lokalen

 Arvodering av x % tjänst (-er) för arbetsledning. 
Omfattning beror på önskade öppettider.

 Marknadsföring via sina ordinarie kanaler (Kungsbacka 
kommuns webbplatser)

 Insamling av saker via kommunens återvinningscentraler



Tidplan

 Fortsätta förberedelser nov 21-jan 22
• Sätta ramar för verksamheten
• Välja driftsform
• Utforma förfrågningsunderlag

 Genomföra upphandling feb-mars 22

 Teckna avtal april-maj 22

 Förbereda lokalerna april-maj 22

 Starta verksamheten juni 22



Tack!

Harald Tjelle

Utvecklingsledare

Kultur & Fritid (KFT)

harald.tjelle@kungsbacka.se
0300-83  80 96



Hållbarhet



Varumärket Fritidsbanken

Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening där 
alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar.

Fritidsbanken Sverige har ett nationellt kansli i Karlstad med tjänstemän 
som arbetar med Fritidsbankens utveckling, nyetablering, marknadsföring, 
utbildning, etc.

Regionalt finns samordnare anställda av landets distriktsidrottsförbund 
som i olika utsträckning fungerar som ett bollplank gentemot de 
huvudmän som driver eller ska starta en Fritidsbank.

Från Föreningen Fritidsbankens 
hemsida



Utvärdering av fritidsbanker - punkter

1. 42 % av respondenterna tror inte att de hade testat aktiviteten om de inte 
hade kunnat låna från Fritidsbanken.

2. 38 % av respondenterna lånade mer utrustning än de hade planerat vid sitt 
senaste besök.

3. Spontana lån är vanligt. Många lånar utrustning en kortare stund för tillfällig 
aktivitet efter skolan, ofta flera lån under en kväll för att till exempel först 
spela fotboll och sen basket. Den här typen av lån förekommer främst när 
Fritidsbanken är placerad i anslutning till idrottshall eller utomhusytor 
lämpade för rörelse. 

4. Kostnaderna för föreningsidrott har ökat, och en del av denna kostnad är 
utrustningen som behövs för att delta. En sådan kostnad kan vara ett hinder 
för familjer med mindre ekonomiska resurser.



Utvärdering av fritidsbanker – punkter 
(forts.)

5. Exempel visar på god effekt av att kombinera den stationära 
utlåningen med säsongsanpassad pop-up-verksamhet i för att locka 
till aktivitet

6. Fritidsbanken kan med fördel samarbeta med olika förvaltningar och 
funktioner inom kommunen för hälsofrämjande arbete, speciellt för 
barn och unga. 

7. Fritidsbankens verksamhet medverkar till att uppnå mål om att alla 
ska kunna delta i samhällets aktiviteter, eftersom kostnad för utstyr är 
en faktor. Även bl.a. deltagaravgifter spelar in.

8. Många av respondenterna lånar även för att prova aktiviteter – något 
som kan begränsas om man inte har ekonomiska medel. 



Utvärdering av fritidsbanker - slutsats

”Slutsatsen är att fritidsbankerna kan bidra med flera nyttiga 
samhällseffekter. 

Den centrala organisationen Fritidsbanken Sverige, tillsammans med de 
lokala fritidsbankerna, har potential att vara en viktig aktör i samhället 
och bidra till förbättrad hälsa, minskad klimatpåverkan och minskad 
ojämlikhet mellan olika sociala klasser. 

Samtidigt beror deras inverkan på hur respektive fritidsbank är utformad, 
vilka lokala och nationella samarbeten som finns och de praktiska 
förutsättningarna för verksamheterna (t.ex. i fråga om finansiering). 

Fritidsbankerna står inför flera utmaningar för att kunna driva och 
planera verksamheten långsiktigt och det är av stor vikt att de får ett 
stadigt stöd av kommuner och andra nyckelaktörer.”

RISE 2020



Vilka är civilsamhället?

Regeringen använder begreppet det civila samhället i betydelsen: 

”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och 
organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bl.a. 
ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, upprop och andra 
aktörer.” 

(Prop. 2009/10:55, s. 1.)

• Användningen av begreppen idéburen sektor och idéburna organisationer tog fart i början av 2000-
talet. De betecknar en bredare sfär av organisationer än de som omfattas av ordet ideell organisation 
eller frivilligorganisation. De bedrivs ofta med en ideologisk medvetenhet och har vanligen ett 
uppdrag av en allmänmänsklig karaktär, utan att vara en del av offentlig sektor. De är självstyrande 
och de kan vara vinstdrivande



Vad är ett IOP?
• är inte del av grundfinansieringen till civilsamhällets organisationer (normerat föreningsbidrag) 

• är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en samfinansierad insats eller verksamhet med 
ambitionen att utvecklas och fungera över tid

• IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov 

• är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan där civilsamhället lyfts fram som 
samarbetspartner 

• avses pågå under längre tid och utvecklas genom gemensam uppföljning, utvärdering och i 
gemensamma beslut 

• Verksamheten/insatserna detaljregleras ej av kommunen (LOU) 

• Den offentliga organisationen och den idéburna organisationen har ett gemensamt engagemang, 
ägarskap och styrning 

• I en marknadssituation är det angeläget att partnerskapet IOP tydliggörs i skrift och handling som en 
samfinansierad och ömsesidig samverkansrelation



Från: Kristina I Karlsson 
Skickat: den 14 november 2021 13:24 
Till: Ulrika Granfors; Erik Norinder 
Ämne: Fwd: Förslag Fritidsbanken Kungsbacka 
Bifogade filer: Fritidsbanken.docx 
 
Hej! 
Här kommer ett förslag om Fritidsbanken. Jag vill att vi tar upp det som en inkommen skrivelse under 
punkten information.  
Jag har svarat henne och vidarebefordrar även mitt svar till er. 
 
Med vänlig hälsning, 
Kristina 
 
Hämta Outlook för iOS 

 
Från: Frida Blank <frida.blank@yahoo.se> 
Skickat: söndag, november 14, 2021 11:01 fm 
Till: Kristina I Karlsson 
Ämne: Förslag Fritidsbanken Kungsbacka 
  

Hej! 
 
Jag heter Frida Blank och arbetar som förskollärare/lärare i kommunen. Jag bifogar här ett förslag kring 
Fritidsbanken. Kanske skickar jag det helt fel, men jag gjorde en chansning eftersom jag såg att du är 
ordförande i Kultur och Fritid och jag har ingen aning om vart jag ska vända mig! :) Tacksam för svar på 
något sätt. Eller kanske har du någon annan idé till mig som gärna vill arbeta för hållbar utveckling och 
likvärdighet i kommunen.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Frida Blank  
 

 
Du får inte e-post ofta från frida.blank@yahoo.se. Se varför det här är viktigt. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7Cerik.norinder%40kungsbacka.se%7Ca374ee0dea424083de3c08d9a76991ef%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637724894289159693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4WjCmP9QvhrrdWt8ahCsnj9MUITChJlHPK9SR8zaFY8%3D&reserved=0
mailto:frida.blank@yahoo.se
mailto:frida.blank@yahoo.se
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


 

Hej!     Kungsbacka 2021-11-14 

Jag heter Frida Blank, är 45 år och arbetar som förskollärare/lärare i kommunen och är mycket 

engagerad i frågor som rör hållbar utveckling och återbruk. Jag ser mig om efter nya utmaningar och 

skulle vilja arbeta mer praktiskt för att främja både likvärdighet och hållbarhet i kommunen. Därför 

skulle jag vilja lyfta förslaget kring att öppna ”Fritidsbanken” i Kungsbacka. Jag vet inte riktigt vart jag 

ska vända mig med den frågan, så därför mailar jag dig! 😊 

Fritidsbanken, som finns i många kommuner i Sverige, är ett fantastiskt sätt att arbeta för hållbarhet 

på flera sätt – det ger invånarna en likvärdig möjlighet att utöva olika fritidsaktiviteter, samtidigt som 

den gynnar miljön genom att man återanvänder de resurser som redan finns. Fritidsbanken fungerar 

som ett ”bibliotek” med utrustning och material, som lånas under en period och sedan lämnas 

tillbaka.  

Bifogar här text från Fritidsbankens hemsida: 

I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport- och friluftsutrustning som inte 
längre används, utan bara samlar damm. Det kan vara skridskorna som är urväxta, skidorna som 
är för korta, eller flytvästen som har ersatts av en ny. För den som vill prova på nya idrotter och 
friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid enstaka tillfällen, kan det bli en kostsam 
historia att köpa utrustning. Då är det bättre att låna först, både för plånboken och miljön. 
Fritidsbanken har, sedan starten 2013, samlat in utrustning från privatpersoner, föreningar och 
företag och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek, i upp till 14 dagar. Erfarenheten visar att 
man genom Fritidsbanken når nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i 
föreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare vidare 
till organiserad idrott och friluftsorganisationer. Lokala huvudmän som vill driva en fritidsbank blir 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom rätten att bruka 
varumärket. 

Förslag 
Vi föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på folkhälsa och miljö 
genom återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som 
organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad 
inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. 
Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med frilufts- och temadagar och den är 
också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. Kostnaden, som främst omfattar 
lokalhyra och anställd platsansvarig, bör delas på flera förvaltningar och driftsansvaret bör ligga 
under kommunledningskontoret. 

Jag vet inte om det tidigare varit uppe som ett förlag eller ej, men jag vill härmed lämna detta 
förlag och skulle gärna, tillsammans med en vän, Charlotte Ranefalk, i så fall ansvara för 
upprättandet av Fritidsbanken i Kungsbacka.  

Med vänliga hälsningar, 

Frida Blank  

 

 



Från: Kristina I Karlsson 
Skickat: den 14 november 2021 13:24 
Till: Ulrika Granfors; Erik Norinder 
Ämne: Fwd: Förslag Fritidsbanken Kungsbacka 
 
Hej! 
Här kommer mitt svar.  
 
Kristina 
 
Hämta Outlook för iOS 

 
Från: Kristina I Karlsson <kristina.i.karlsson@kungsbacka.se> 
Skickat: söndag, november 14, 2021 1:22 em 
Till: Frida Blank 
Ämne: Re: Förslag Fritidsbanken Kungsbacka 
  
Hej Frida! 
Tack så mycket för ditt initiativ!  
Du har skickat detta till rätt person. Liberalerna lämnade samma initiativ för ca två år sedan. Nämnden 
var positiv till detta förslag och förvaltningen fick i uppdrag att leta lämplig lokal och någon som skulle 
kunna hålla i verksamheten. Vi har nu klart med lokal i ishallen men saknar någon som vill ta hand om 
verksamheten.  
Jag är så tacksam för att du hört av dig. Vi har sammanträde med nämnden på torsdag, så jag 
vidarebefordrar ditt förslag till förvaltningen och så tar jag upp förslaget på sammanträdet som en 
inkommen skrivelse. Då blir det protokollfört. Jag ber förvaltningen kontakta dig så att ni kan titta på 
lokalen och hur vi kan komma igång. Detta är verkligen efterlängtat! 
 
Med vänlig hälsning, 
Kristina Karlsson 
Ordförande 
Kultur & Fritid 
 
Hämta Outlook för iOS 

 
Från: Frida Blank <frida.blank@yahoo.se> 
Skickat: Sunday, November 14, 2021 11:01:07 AM 
Till: Kristina I Karlsson <kristina.i.karlsson@kungsbacka.se> 
Ämne: Förslag Fritidsbanken Kungsbacka  
  

Hej! 
 
Jag heter Frida Blank och arbetar som förskollärare/lärare i kommunen. Jag bifogar här ett förslag kring 
Fritidsbanken. Kanske skickar jag det helt fel, men jag gjorde en chansning eftersom jag såg att du är 
ordförande i Kultur och Fritid och jag har ingen aning om vart jag ska vända mig! :) Tacksam för svar på 
något sätt. Eller kanske har du någon annan idé till mig som gärna vill arbeta för hållbar utveckling och 
likvärdighet i kommunen.  

 
Du får inte e-post ofta från frida.blank@yahoo.se. Se varför det här är viktigt. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7Cerik.norinder%40kungsbacka.se%7C0918e302050b48d33fe708d9a769b0c4%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637724894634775041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C7AdDBy0rFTxgwcPAwAPGw5RHMIIrxc08wp%2FSEA5eRY%3D&reserved=0
mailto:kristina.i.karlsson@kungsbacka.se
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7Cerik.norinder%40kungsbacka.se%7C0918e302050b48d33fe708d9a769b0c4%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637724894634775041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C7AdDBy0rFTxgwcPAwAPGw5RHMIIrxc08wp%2FSEA5eRY%3D&reserved=0
mailto:frida.blank@yahoo.se
mailto:kristina.i.karlsson@kungsbacka.se
mailto:frida.blank@yahoo.se
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


 
Med vänliga hälsningar, 
Frida Blank  
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