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Information 

  

1.  Information om redovisning 
av kommunalt partistöd för 
år 2020 

2021-00027   

 
Allmänhetens 
frågestund 
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Allmänhetens frågestund 
 

2021-00403  Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om 
kommunens olika verksamheter i samband med 
behandlingen av årsredovisningen. Frågorna skickas in i 
förväg genom e-post till info@kungsbacka.se, eller 
lämnas skriftligen till Kungsbacka direkt, stadshuset. 
Frågorna ska vara märkta ”allmänhetens frågestund” 
och inlämnade senast den 12 april. 
Allmänhetens frågestund pågår maximalt 60 minuter. 

 
Information 

  

3.  Information om 
kommunrevisionens 
granskning av 
årsredovisning 2020 för 
Kungsbacka kommun 

2021-00013    

 
Beslutsärenden 

  

4.  Årsredovisning 2020 för 
Kungsbacka kommun 
 

2020-01016  KS 2021-03-23, § 71 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för 
Kungsbacka kommun. 
Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 
till protokollet. 

5.  Revisionsberättelse 2020 för 
Kungsbacka kommun och 
fråga om ansvarsfrihet 

2021-00404      

 
Interpellationer – 
besvarade 

 Interpellationsdebatt pågår som längst till klockan 
20.00. Därefter avslutas debatten och återupptas 
eventuellt senare om tid finns. 

6.  Svar på interpellation från 
Maria Losman (MP) till 
nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson 
(C) om ekologisk mat i 
Kungsbacka 

2021-00281   



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(9) 
 

 

7.  Kungsbacka Arena – 
genomförande samt 
inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 
 

2020-00547  KS 2021-03-23, § 72 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning 
av koncept för Kungsbacka Arena samt lämnar uppdrag 
för genomförande, uppförande och drift genom besluten 
nedan. 
Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka 
Arena ska inarbetas i budget och lokalplan, enligt 
förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska 
innehålla: 
− Arena med A-hall samt med separat B-hall, för 

elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer 
respektive 3 500 personer, om totalt 6 000-8 000 
BTA. 

− Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, 
med framtida möjlighet till utökning till 3 000 
läktarplatser 

− Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser 
och andra administrativa ytor som till exempel 
utbildning, konferens med mera, motsvarande  
ca 7 000-10 000 kvm 

− Skyddsrum för cirka 360 personer 
− Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt 
Kungsbacka Arena inleds samt uppdrar åt 
kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked 
enligt kommunens ekonomistyrprinciper för 
lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. Innan 
startbesked ges skall driftoperatör vara upphandlad. 
Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande 
direktiv för detaljplanens utformning, stor vikt vid dels 
att området kopplas till angränsande funktioner som 
badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten 
till flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på 
ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 
− huvudansvarig samt att leda, samordna och 

genomföra projekt Kungsbacka Arena enligt 
projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, med rätt för kommunstyrelsen 
att genomföra nödvändiga anpassningar av 
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projektet som inte är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 

− projektägare med huvudansvar för projektbudget 
för Kungsbacka Arena enligt kommunens 
ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar 
för verksamheter som berörs av projekt Kungsbacka 
Arena att: 
− samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden 

med projekt Kungsbacka Arena,  
− tillse att erforderliga resurser för projektet 

tillhandahålls för genomförandet. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i 
samråd med berörda verksamheter: 
− genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 
− upphandla drift genom tjänstekoncession eller 

driftentreprenad av de kommersiella delarna av 
Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att 
enligt kommunstyrelsens behovsframställan och 
godkännande inför upphandling samt i samråd med 
Kultur & Fritid och övriga berörda verksamheter: 
− utarbeta underlag i form av förstudier och andra 

utredningar för de funktioner i Kungsbacka Arena 
som krävs 

− genomföra upphandling och genomförande av 
byggentreprenad och därvid träffa erforderliga 
avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & 
Fritid att efter färdigställande av projekt Kungsbacka 
Arena ansvara för idrotts- och 
evenemangsverksamheten. 
Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen 
och fastighetsunderhållet av den uppförda arenan samt 
förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 
delarna till nämnden för Service. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning 
av kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om 
genomförande av arenaprojektet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 
Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till 
projektägare. 
Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling 
för Kungsbacka Arena utse Lisa Andersson 
(kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson 
(nämnden för Service ordförande samt förste vice 
ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure 
Sandén (byggnadsnämndens ordförande samt ledamot 
av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), 
Ulrika Granfors (förvaltningschef Kultur & Fritid), 
Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 
Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och 
Maria Brink (arkitekt MSA, 
Samhällsbyggnadskontoret). 
Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av 
projekttävling med 1 500 000 kronor, vilket finansieras 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta 
fram förslag till genomförande av upphandling av drift 
av de kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 
− med inriktning att café- och serveringsverksamhet 

och motsvarande i första hand ska utföras inom den 
kommersiella verksamheten 

− med övervägande av föreningslivets behov av egen 
verksamhet i samband med tävlingsverksamhet och 
evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

− med utrymme för föreningslivets möjlighet till 
reklamintäkter i samband med matcher och 
evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att 
upprätta förslag till kommunstyrelsens godkännande 
inför upphandling av byggentreprenad. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

8.  Fördelning av statsbidrag 
från Skolverket till 
skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" 
 

2021-00306  KS 2021-03-23, § 96 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns 
andel av skolmiljarden med 7 169 477 kronor till 
nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 
kronor till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

9.  Antagande av Taxa för 
avskrift eller kopia av 
allmän handling 
 

2021-00069  KS 2021-02-23, § 62 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia 
av allmän handling med tillämpningsanvisningar, 
daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 
2021. Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 
som begärs med stöd av offentlighetsprincipen, 
kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12, § 198, 
samtidigt upphör att gälla. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om 
ändringar i tillämpningsanvisningarna till 
kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

10.  Antagande av Taxa för 
administrativ service i 
samband med vigsel 
 

2021-00068  KS 2021-02-23, § 63 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ 
service i samband med vigsel, daterad i januari 2021 och 
beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 2017-06-15,  
§ 96, att avgiften för den administrativa servicen istället 
är 850 kronor inklusive mervärdesskatt. Taxan ska gälla 
från och med den 1 maj 2021. 

11.  Komplettering av 
reglemente för nämnden för 
Teknik –
sjösäkerhetsanordningar 
(SSA) och sjövägmärken 
 

2020-00488  KS 2021-02-23, § 65 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för 
Teknik, daterat 2021-01-20. 
Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av 
kommunfullmäktige 2020-05-05, § 49, upphör samtidigt 
att gälla. 

12.  Antagande av biblioteksplan 
för folk- och skolbibliotek 
2021–2024 

2020-01064  KS 2021-02-23, § 66 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och 
skolbibliotek 2021–2024, daterad 2020-10-29. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

13.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & 
Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 4 2020 

2021-00127  KS 2021-03-23, § 95 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen, till protokollet. 

 
Övrigt 

  

14.  Anmälan av interpellation 
från Magdalena Sundqvist 
(S) till nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson 
(C) om städrutiner och 
hygien i våra skolor med 
anledning av covid-19 

2021-00400   

15.  Anmälan av interpellation 
från Magdalena Sundqvist 
(S) till nämnden för 
Förskola & Grundskolas 
ordförande Anders Ekström 
(M) om säkerhet och hygien 
i våra skolor med anledning 
av covid-19 

2021-00401   

16.  Anmälan av interpellation 
från Magdalena Sundqvist 
(S) till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson 
(M) om Kungsbacka lever 
upp till barnkonventionen 
gällande boende, utbildning 
och socialt sammanhang för 
nyanlända barn 

2021-00431  

17.  Anmälan av interpellation 
från Johan Tolinsson (S) till 
nämnden för Förskola & 
Grundskolas ordförande 
Anders Ekström (M) om en 
förskoleverksamhet med rätt 
förutsättningar som möter 
behoven 

2021-00406   
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 Ärende Beteckning Förslag 

18.  Anmälan av motion från 
Maj-Britt Rane-Andersson 
(S) om att möjliggöra 
sjukvård på våra vård- och 
omsorgsboenden 

2021-00402   

19.  Anmälan av motion från 
Eva Borg (S) m.fl. om 
kompetenslyft – för att 
främja kvalitét och trygghet 

2021-00407   

20.  Anmälan av motion från 
Eva Borg (S) m.fl. om 
demokratidagar 

2021-00430  

21.  Anmälan av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
Alléskolan 

2021-00421   

22.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer 
och frågor 

2021-00009   

23.  Fyllnadsval för uppdrag 
som ledamot och vice 
ordförande i nämnden för 
Individ & Familjeomsorg 

2021-00312   

24.  Entledigande och 
fyllnadsval för uppdrag som 
ersättare i nämnden för 
Kultur & Fritid 

2021-00385   

25.  Eventuellt nya avsägelser 
och val till kommunala 
uppdrag 

2021-00008   

26.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   
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Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
Kommunsekreterare 

 



 
Frågor till Årsredovisningen 2020 för Kungsbacka Kommun 
 
Vi i Tillsammans för Kungsbacka har läst kommunstyrelsens rapport till 
kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2020, den så kallade 
Årsredovisningen.  
 
Vi kan konstatera att trots att Kungsbacka kommun äger ett bostadsbolag är det  en 
kommun där marknadskrafterna styr. Detta leder till att många inte har möjlighet att bo här 
eftersom bostäderna är både dyra och få och bostadskön till de få hyresrätterna som finns är 
mycket lång. Det är dessutom svårt att få hyra om man inte har tillsvidare anställning och 
det hjälper inte om en familj eller en enskild har en samlad inkomst som motsvarar en 
tillsvidare anställning. Den här situationen drabbar många, inte minst de nyanlända men 
också de unga och andra som kan ha bott i kommunen länge.  
 
Utifrån detta vill vi ställa följande frågor:  
 

1. Hur tänker kommunen att familjer som bara har bott här i två år skall 
kunna få ett hyreskontrakt, när detta kräver att man dels har stått i 
bostadskö i fem till sex år och dels är tillsvidare anställd? 

2. För en familj som just fått uppehållstillstånd är det nästan uteslutet att få 
ihop en till en kontantinsats till en bostadsrätt på så kort tid som två år. 
Det samma gäller unga och alla andra som inte har möjlighet att spara 
ihop till höga insatser. Vår fråga är därför hur kommunen planerar att 
bygga hyresrätter som räcker till efterfrågan så att Kungsbacka blir en 
kommun för alla?  

3. Tvåårs-kontrakten för boendena för nyanlända i Annerberg är djupt 
problematiskt. Barnen har precis fått kompisar, integrerats i skolan och 
fått en trygghet. Nu skall de tvingas att flytta igen. Att inte sätta barnen i 
främsta rummet strider mot barnkonventionen. Hur tänker Kungsbacka 
efterleva barnkonventionen för dessa barn? 

4. Vi har förstått att integration är viktigt för Kungsbacka kommun. På vilket 
sätt bidrar lösningen med tillfälliga hyreskontrakt i två år till integration 
av nya kommuninvånare? 

5. Vi har även förstått att andra kommuner har förlängt hyreskontrakten 
för hyresgäster som bor med två-årskontrakt, likt de som de nyanlända 
som bor i Anneberg har, till fyra år. Vi vill dels veta varför inte 
Kungsbacka hitintills gjort likadant? Dels undrar vi om Kungsbacka kan ta 
intryck av dessa kommuner? 

6. Vi oroar oss också för de som anlände 2020. Kommer deras 
bostadssituation att bli bättre? Hur ser kommunens långsiktiga plan ut? 



7. Vad är Kungsbackas strategi för att lyckas med integration utifrån de 
förutsättningar som kommunen har?  

8. Vi har förstått att det är viktigt för Kungsbacka att fler elever skall klara 
SFI-kurserna. Nu undrar vi hur kvaliteten på den befintliga SFI ska bli så  
tillfredställande och kännas relevanta för eleverna så att kurserna ska bli 
avklarade? 

 
 
Tacksamma för svar. 
Med vänlig hälsning 
 

 



 

 

 

 

Kommunrevision   
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Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett kommunstyrelsen 

och samtliga nämnder. 

Rapporten översänds för kännedom. 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



 Revisionsrapport 2020 

 Genomförd på uppdrag av revisorerna 

 Mars 2021 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 

av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger 

med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens 

sammanställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning 

och intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen 

 

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar 

 

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 

förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Ytterligare beskrivning av bakgrunden framgår i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och  

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell och kommunala 

anvisningar. 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga 

revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden 

 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. 

Granskningens källförteckning finns i bilaga 3. 

 

1 Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Avsnittet beskriver granskningens utgångspunkter utifrån krav på kommunstyrelse, nämnder 

och beredningar i kommunens styrmodell och anvisningar. 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och 

anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 

för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen  
2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och egna mål 

 
 Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell 

1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning 
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti 
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder 

4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag2 
 

 Tillräckligt internkontrollarbete utifrån krav i anvisningar 
1. Arbetat fram och dokumenterat en riskanalys 
2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med anvisningar  
3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning 

  

 

2 Innebörden av uppsiktsplikten definieras inte närmare i kommunens styrmodell eller 

kommunstyrelsens reglemente. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2. 
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4. Kommunstyrelsen 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med styrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

4.1. Styrning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell3. 

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt4.  

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-

analys 2020 som utgångspunkt. 

 Mot bakgrund av rådande pandemi uppger presidiet att kommunens krisberedskap är 

god.  

 Organisationen på både politisk nivå och förvaltningsnivå beskrivs som robust. 

Presidiet uppger att styrelsen gemensamt beslutat att ej aktivera 

krisledningsnämnden då nödvändiga beslut kunnat fattas tack vare gott 

samarbete.  

 KSAU har under pandemin erhållit veckovisa uppdateringar. Kommunen har 

haft presskonferenser varje vecka där informationen sedan spridits vidare i lokal 

media.  

 Samverkan med Region Halland uppges ha förbättrats under krisen. 

Kommunen har haft löpande kontakt med regionen.   

 Kommunen har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring 

hemarbete.  

 Kommunens långsiktiga ekonomi beskrivs som en utmaning. Intäkterna växer 

långsammare än kostnaderna. De tillkommande statliga medel som kommunen 

erhåller på grund av rådande pandemi uppges underlätta för budgetåret 2021. Dock 

ser presidiet behov av ytterligare effektiviseringar och hushållning av ekonomiska 

medel på lång sikt. 

 

3 Kommunstyrelsen har inte antagit egna nämndmål. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen beskrivs men en bedömning av måluppfyllelsen görs inte. Det är därför 

inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen. 

4 Vi noterar att uppsiktsplikten inte har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. 

Kommunrevisionen har i dialog med kommundirektör lyft frågan avseende kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt och ämnar fortsätta följa frågan.  
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 Presidiet beskriver att nämnden för individ & familjeomsorgs ekonomi fortfarande utgör 

en risk. Styrelsen erhåller rapportering månatligen från nämnden där nämndens 

handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin är på rätt 

väg, däremot ser styrelsen ett fortsatt behov av tät uppföljning. Nämndens plan för 

budget i balans sträcker sig till 2022. 

 Presidiet uppger att bostadsbehovet utgör en utmaning för kommunen. Produktionen 

av bostäder matchar inte det behov som finns. Presidiet ser ett behov av att 

effektivisera processen för att kunna möta det ökande behovet.  

4.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de 

kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av 

måluppfyllelsen görs inte. Det är därför inte tillämpligt att bedöma styrelsens måluppfyllelse i 

arbetet med de kommunövergripande målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

i enlighet med reglemente. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till kommunstyrelsen. 
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5. Byggnadsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

5.1. Styrning 

Tre av fem nämndmål bedöms ha uppnåtts. Ett nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är 

på rätt väg5 och ett bedöms inte ha uppnåtts6. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven 

i kommunens styrmodell. 

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet uppger att pågående pandemi har haft stor effekt på nämndens arbete. Då 

nämnden är en myndighetsnämnd ska distansmöten inte ha varit ett alternativ. 

Däremot har presidiemöten genomförts på distans.  

 Samverkan med nämnden för teknik kan stärkas. Nämnden har haft som ambition att 

genomföra möten mellan nämndernas presidier under 2020. En utmaning som behöver 

hanteras i samverkan är remisstider.  

 I SKR:s servicemätning Insikt får Kungsbacka ett nöjd kund-index om 40 för 2019. 

Presidiet uttrycker missnöjdhet med resultatet och beskriver att arbetet med bättre 

bemötande och tillgänglighet pågår. Exempelvis arbetar förvaltningen för att förbättra 

sin kommunikation gentemot sökande, bland annat i de brev som skickas ut.  

 Situationen med kompetensförsörjning har under året förbättrats. Presidiet beskriver 

att de har lyckats behålla väsentlig personal i större utsträckning än tidigare år.  

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 

2020 samman till en förvaltning. Presidiet beskriver att omorganisationen har fungerat 

väl och att den har haft en positiv effekt på nämndens arbete avseende exempelvis 

remisstider.  

5.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

 

5Nämndmålet: Byggnadsnämnden ska öka och stärka relationen med företagare. 

6Nämndmålet: Öka kundnöjdheten för byggnadsnämnden. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.  
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6. Nämnden för förskola & grundskola 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

6.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de två nämndmålen har inte bedömts7. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har fått stora konsekvenser för nämndens verksamhet, främst 

avseende personal. 

 Hög korttidssjukfrånvaro mot bakgrund av rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten har medfört hög sjukfrånvaro på ett antal arbetsplatser.  

 I det fall sjukfrånvaron av personal varit högre än sjukfrånvaron bland barn 

och elever har detta medfört att det ställts högre krav på flexibilitet och 

ändrade arbetssätt för medarbetare.  

 Förvaltningen införde ett vikariestopp för förskolorna för att säkra tillgången på 

vikarier till vård- och omsorgsförvaltningen vilket fick konsekvenser för 

verksamheterna.  

 Förvaltningen lånade även ut fyra skolsköterskor för att arbeta under ett par 

månader i vård- och omsorgsförvaltningen. Detta i syfte att säkra 

sjuksköterskekompetensen. 

 Presidiet beskriver att ett arbete pågår för att höja måluppfyllelsen samt att minska 

skillnaden mellan flickor och pojkars skolresultat. Nämnden har i budget fört in ett mål 

med tillhörande fokusområden. Målet har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att 

arbeta med ökad måluppfyllelse utifrån perspektiven kön och socioekonomiska 

förutsättningar. 

 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har 

nämnden tillräckliga resurser. Däremot ser presidiet att detta kommer att förändras, 

något som medför krav på effektiviseringar i verksamheten.  

6.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 

sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

 

7 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 

uppnåtts eller ej görs inte.  
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Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för förskola & grundskola att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

7.1. Styrning 

Tre av fyra nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Ett nämndmål bedöms ha 

uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  

 Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl. 

Presidiet identifierar dock gymnasiesärskolan som en extra sårbar verksamhet 

mot bakgrund av att personalkontinuitet i denna verksamhet är särskilt viktigt.  

 Närvaron i gymnasiet uppges ha varit högre under 2020 jämfört med tidigare 

år. 

 De elever som inte har möjlighet att nyttja digital undervisning hemifrån har 

tillåtits att vara i skolan.  

 Presidiet identifierar att kompetensförsörjning inom vissa lärarkategorier är en 

utmaning. 

 På grund av pandemin tvingades nämnden intensifiera arbetet med digitalisering. 

Presidiet uppger att det fortfarande finns utvecklingsområden vad gäller IT-kompetens 

inom verksamheten. 

7.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar. 

Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för 

gymnasium & arbetsmarknad.  
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

8.1. Styrning 

Måluppfyllelsen för 2020 för de fyra nämndmålen har inte bedömts8. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.2. Uppföljning 

Nämnden dras sedan tidigare år med större budgetunderskott. Under 2019 anlitades en 

konsult i syfte att ta fram en handlingsplan för effektiviseringar i verksamheterna. 

Besparingsplanen ligger till grund för nämndens åtgärdsplan för budget i balans. Nämnden 

antog i februari 2020 åtgärdsplanen9. Planen innefattar bland annat 10 kostnadsberäknade 

aktiviteter fördelat på 6 områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Åtgärder har 

vidtagits inom olika verksamheter och på olika nivåer. Målet är att nämnden ska ha en budget 

i balans och relevant nettokostnadsavvikelse10 senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Nämnden har under 2020 tagit del av månatliga ekonomiska uppföljningar och uppföljning av 

åtgärdsplan. Prognostiserade helårsunderskott för 2020 uppgår per augusti 2020 till 28 mkr 

vilket är en minskning från april där underskottet prognostiserades till 44 mnkr. Nämnden har 

trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020 och redovisar ett resultat per helår 

om -6,7 miljoner kronor.  

Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har haft stora konsekvenser för nämndens verksamhet.  

 Nämnden har vid varje sammanträde erhållit uppföljning om förvaltningens 

arbete och status utifrån pandemin.  

 Förflyttningen av daglig verksamhet in till särskilt boende har haft stor påverkan 

på målgruppen. Presidiet uppger att det finns ett stort förtroende gentemot 

förvaltningens bedömningar avseende öppning respektive nedstängning av 

verksamheterna.  

 

8 Arbetet med nämndmålen har följts upp och kommenterats men en bedömning av huruvida målen 

uppnåtts eller ej görs inte.  

9 Nämnden har även sedan tidigare (september 2018) antagit en handlingsplan för att nå en budget i 

balans, men den ska inte ha gett förväntat resultat. 

10 Nettokostnadsavvikelse avser avvikelsen mellan verksamhetens nettokostnad och den statistiskt 

förväntade kostnaden utifrån strukturella förutsättningar. 
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 Det finns utmaningar kopplade till lokalförsörjning inom nämndens 

verksamhetsområden. Detta gäller såväl tillgång till ordinära hyreslägenheter som 

referensbostäder, toleransboenden och bostad med särskild service. Kostnader för 

externa placeringar har också identifierats som en betydande ekonomisk risk för 

nämnden. En ny medarbetare har anställts för att arbeta med lokalförsörjning. Därtill 

uppger presidiet att en konkurrensutsättningsplan11 ska antas, vilken ska tydliggöra hur 

arbetet ska ske.  

 Presidiet beskriver att kompetensförsörjning, främst inom socialtjänsten, är en fortsatt 

utmaning. Det pågår enligt uppgift ett kommuncentralt arbete kring detta. 

8.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden gör ingen konkret bedömning av 

sin måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vår bedömning är att nämnden delvis har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Vi konstaterar att nämnden har väsentliga ekonomiska utmaningar sedan flera 

år tillbaka. Nämnden har antagit en handlingsplan vilken innefattar kostnadsberäknade 

aktiviteter fördelat på flera områden samt aktiviteter för samtliga verksamheter. Nämnden har 

trots beslutade besparingar inte en budget i balans 2020. Målet är att nämnden ska ha en 

budget i balans och relevant nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har här inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för individ & familjeomsorg att: 

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 

att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

 

11 Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en konkurrensutsättningsplan under 2020. Arbetet med denna 

beräknades initialt vara klar för beslut i nämnd i juni. Arbetet med konkurrensutsättningsplanen har följts 

upp av nämnd på samtliga sammanträden mars-juni. Nämnden beslutade i juni 2020 att inte ge 

förvaltningen ett inriktningsbeslut, utan nämnden avvaktar för ytterligare diskussion och dialog till 

hösten. Vilken ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart 

då det inte är fastställt vilka verksamheter som kommer att konkurrensutsättas eller på vilket sätt. 

Nämnden har inte fattat några ytterligare beslut under året avseende konkurrensutsättningsplanen.  
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9. Nämnden för kultur & fritid 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

9.1. Styrning 

Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser att notera 

i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

9.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha 

arbetat hårt och kommit med kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen 

och igång.  

 Lokalförsörjning identifieras som en utmaning. Presidiet beskriver att de försökt initiera 

samverkan och dialog på politisk- och förvaltningsnivå men att det kvarstår utmaningar. 

Därtill uppger presidiet att de ser behov av att involveras tidigare i arbetet med 

lokalplanen. 

 Presidiet beskriver att det sker en kontinuerlig uppföljning av verksamheten i form av 

exempelvis muntlig information från förvaltningschef. Däremot sker inte formell 

utvärdering och uppföljning av all verksamhet. 

9.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur & 

fritid. 
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

10.1. Styrning 

Två av åtta nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande sex nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

10.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Kommunen har haft låg kundnöjdhet inom miljö- och hälsoskydd (SKR:s service-

mätning 2019). Under våren togs ett beslut om att i första hand fokusera på dialog och 

rådgivning i nämndens tillsyn, detta sammanföll med att nämnden fick ansvar för det 

nya tillsynsområdet trängselkontroller i samband med pandemin. Målet är att vara stöd 

till näringslivet genom dialog, rådgivning och information. Förvaltningen uppges också 

ha arbetat aktivt med kommunikationsinsatser till privatpersoner. 

 Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 

2020 samman till en förvaltning. Byggnadsnämnden har i och med detta fått ett utökat 

ansvar. Att ha två nämnder uppges innebära en omfattande ärendehantering som 

kräver mer administration och samordning. Redan under hösten 2019 startades 

gemensamma månadsvisa presidieavstämningarna med byggnadsnämnden och 

nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Vid mötena diskuteras gemensamma frågor och 

förvaltningen redovisar och förankrar frågor. Samarbetet upplevs fungera väl.  

 Förvaltningen har initierat ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan 

nämnderna som nu arbetas fram. Ambitionen var vid dialogtillfället att 

överenskommelsen skulle fastställas innan årets slut. Överenskommelsen 

förväntas kunna underlätta och tydliggöra berednings- och beslutsprocessen 

för ärenden som rör ekonomi, budget och arbetsmiljöfrågor där 

Byggnadsnämnden har helhetsansvaret. Även uppföljningen av ärendena 

uppges kunna underlättas. 

 Utbildning och kompetensutveckling bland nämndens ledamöter identifieras som ett 

utvecklingsområde av presidiet mot bakgrund av att nämnden har ett omfattande 

regelverk att förhålla sig till. 

10.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 
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Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö & 

hälsoskydd. 
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11. Nämnden för service 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

11.1. Styrning 

Samtliga fem övergripande mål12 bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Inga avvikelser 

att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

11.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamheten men att 

anpassningar gjordes tidigt. Ledningsgruppen införde i ett tidigt skede dagliga 

avstämningar. 

 Nämnden har fått i uppdrag att stötta andra förvaltningar. Uppdragen har utförts 

i nära samarbete med de andra nämnderna. Exempel på uppdrag som service 

genomfört är: satt ut markeringar i golv och informationsmaterial på bland annat 

väggar och bord, monterat plexiglas, utkörning av sjukvårdsmaterial, utlämning 

av teknik till medarbetare som arbetar på distans.  

 Fastigheter och lokalvård har varit i fokus för att minska smittspridning.  

 Inköpschef och upphandlingsansvariga har genomfört en riskanalys avseende 

effekter av pandemin i form av konkurser från leverantörer, uteblivna 

leveranser, avsaknad av varor/tjänster hos avtalade leverantörer och dylikt. Ett 

arbete behöver göras för att tillse beredskap inför framtida liknande situationer.  

 Presidiet uppger att arbetet med heltid som norm är en utmaning. Det har skett en 

utveckling i förvaltningen som helhet, däremot är vissa verksamhetsområden mer 

komplicerade då arbetet är fördelat jämnt under dagen. Nämnden har som mål att i juni 

2021 ha ökat andelen heltidsanställda från 40 till 70 procent.  

11.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

 

12 Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå direkt ifrån de kommunövergripande målen. 

Bedömningen utgår från den kommunövergripande bedömningen.   
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.  
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12. Nämnden för teknik 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

12.1. Styrning 

Två av fem nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande tre nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

12.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver att rådande pandemi har påverkat verksamhetens medarbetare.  

 En stor del av de anställda har kunnat arbeta hemifrån. En annan del av 

personalstyrkan arbetar utomhus.  

 Den personalgrupp där det varit känsligast är de som arbetar med vatten och 

avlopp. Rutiner uppges ha tagits fram för hur bakterietesterna ska utföras när 

personalen är inne i lokaler/hushåll.  

 Utbyggnation av det kommunala vatten- och avloppssystemet identifieras som en stor 

utmaning. Ett arbete har påbörjats tillsammans med kommunstyrelsen för att bland 

annat se över översvämningsskydd. Dagvattenhantering uppges vara ytterligare en 

viktig fråga att prioritera. 

12.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik.  
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13. Nämnden för vård & omsorg 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

13.1. Styrning 

Ett av tre nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men är på rätt väg. Resterande två nämndmål 

bedöms ha uppnåtts. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell. 

13.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll. 

13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Pågående pandemi har påverkat nämndens verksamhet.  

 Pandemin har fått stora konsekvenser för verksamhetens brukare och personal.  

 En del av de besparingsåtgärder som skulle införas under 2020 har fått skjutas 

fram till 2021.  

 De statliga bidragen medför att nämnden kommer ha en budget i balans vid 

årets slut.  

 Daglig verksamhet inom vård och omsorg har stängts ner.  

 Demografiskt betingade behov ökar framgent, något som förvaltningen uppges ha 

arbetat aktivt med att hantera de senaste åren. Nämndens kostnader i jämförelse med 

standardkostnaden13 har minskat de senaste åren. 

 Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten. Men ett 

arbete pågår för att säkerställa kompetensförsörjning.  

13.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en medelgod 

måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på väsentliga avvikelser. 

Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med 

anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård & 

omsorg. 

  

 

13 Statistiskt förväntade kostnaden. 
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14. Överförmyndarnämnden  
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter 

sammanfattas dialogen med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar. 

14.1. Styrning 

Överförmyndarförvaltningen är en gemensam verksamhet som styrs genom en gemensam 

nämnd mellan kommunerna Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Den gemensamma 

överförmyndarnämnden har antagit en verksamhetsplan innehållande tre nämndmål och 

kopplat indikatorer till dessa. Målen är gemensamma för alla fyra kommunerna.  

Under 2020 har nämnden enligt uppgift gjort en översyn av vissa styrande dokument och vid 

behov uppdaterat dessa. Exempelvis har styrdokument avseende service till ställföreträdare 

förtydligats. Nämndens presidium uppger att det fortsatt finns utvecklingsområden kopplade 

till styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag. Exempelvis gäller detta 

målsättningar för verksamheten. Utmaningen är främst att hitta en samsyn kring styrningen av 

dessa verksamhetsområden. Ett arbete pågår för att stärka denna styrning. 

14.2. Uppföljning 

Av protokoll framkommer att verksamheten följs upp löpande. Enhetschef deltar vid varje 

sammanträde och delger aktuell information från verksamheten. Nämnden erhåller ekonomisk 

uppföljning kvartalsvis.  

Av dialog framkommer att nämndens ledamöter numera har tillgång till samtliga handlingar. 

Tidigare problem avseende nämndens tillgång till intranät och styrdokument har således 

åtgärdats.  

14.3. Intern kontroll 

Nämnden har för år 2020 antagit en internkontrollplan och en riskanalys. Internkontrollplanen 

innefattar 14 kontrollområden. För varje område framgår kontrollansvarig, frekvens för 

uppföljning samt vilken metod som ska användas för att följa upp respektive område.  

Utöver de 14 kontrollområdena lämnas information vid varje sammanträde avseende 

delegeringsbeslut, överprövande myndigheters beslut samt tillsynsmyndigheters beslut. 

Nämnden har under året erhållit uppföljning i enlighet med internkontrollplanen.  

14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens 

presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020 som utgångspunkt. 

 Nämndens digitalisering är en utmaning då många av ärendena klassas av sekretess. 

 Nämnden identifierar osäkra postgångar som en utmaning  

 Ett nytt verksamhetssystem ska upphandlas 2022, därför avvaktar nämnden i 

nuläget med att upphandla nytt IT system tills verksamhetssystemet är på plats. 

 Nämnden har mött på motstånd mot förslag avseende digitalisering av 

årsredovisning från Godmanföreningen i Göteborg. 

 Det finns en brist på ställföreträdare som kan åtta sig ”tyngre/svårare” fall.  

 Samverkan mellan kommunerna i nämnden kan stärkas.  

 Utbildningar för ställföreträdare har inte kunnat genomföras med anledning av 

pandemin. 
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14.5. Bedömning och rekommendationer 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig styrning. 

Nämnden har antagit en verksamhetsplan med mål med tillhörande aktiviteter vilka följs upp 

av indikatorer. Av dialogen framkommer dock vissa utvecklingsområden avseende nämndens 

styrning av de verksamhetsområden som inte detaljregleras i lag.   

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. 

Verksamheten följs upp löpande och nämnden erhåller ekonomiskt uppföljning kvartalsvis och 

i samband med årsbokslut. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen har 

inte visat på avvikelser från Mölndals stads reglemente för internkontroll.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till överförmyndar-

nämnden.  
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15. Översikt – Bedömning per nämnd 
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 

KS          

BN          

FG  R        

GA          

IF  R   R     

KF          

MH          

SE          

TE          

VO          

ÖFN          

  

 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

 

Beskrivning av kriterier 

A. Bedrivs verksamheten i enlighet med 

fullmäktiges mål och riktlinjer? 

A1. Nämndbudget fastställd i enlighet med 

styrmodell 

A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och egna mål   

 

B. Tillräcklig uppföljning och rapportering i 

enlighet med krav i styrmodell 

B1. Följt upp nämndens målarbete per augusti 

och i årsredovisning 

B2. Följt upp nämndens ekonomi per april och 

augusti 

B3. Vid befarat underskott: Nämnden fattat 

beslut om åtgärder. 

 

B4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 

kommunens nämnder och bolag. 

 

C. Tillräckligt internkontrollarbete utifrån 

krav i anvisningar 

C1. Arbetat fram och dokumenterat en 

riskanalys 

C2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med 

anvisningar 

C3. Nämndbehandlat årets internkontroll-

rapport i samband med årsredovisning 

 

  

    
R 
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16. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar dock att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse och att nämnder i några 

av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, något vi anser riskerar att försvåra 

styrningen. 

Vår samlade bedömning är därutöver att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodell. Vi konstaterar 

att det i kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med 

de kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning 

på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av 

uppsatta mål. Då något krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med de 

kommunövergripande målen saknas har vi i granskningen enbart kunnat anmärka på 

måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål. Undantaget är nämnden för 

service som ändå har bedömt måluppfyllelsen i arbetet med de kommunövergripande målen. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll 

i enlighet med anvisningar.  

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar nämnden för 

förskola & grundskola samt nämnden för individ & familjeomsorg att:   

 Tillse att måluppfyllelsen för de antagna nämndmålen bedöms. 
 

Vi rekommenderar därtill nämnden för individ och familjeomsorg att: 

 Säkerställa att åtgärdsarbetet avseende nämndens ekonomi fortlöper enligt plan samt 
att arbetet tydligt följs upp och redovisas.  

  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.  

 

Göteborg den 22 mars 2021   

 

     

Thomas Edin    Karin Iveroth 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB  

 

 

Ludwig Reismer 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare    

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte 

granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning 

som en del av redovisningsrevisionen.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommun-

övergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för 

uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året. 

 

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 kommunbudget 2020 och plan 2021–2022. År 2017 

antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram 

till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden. 

Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt 

övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett 

antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i 

tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål. 

Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska 

genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen 

för nämnden. 

De kommunövergripande målen avser alla nämnder förutom valnämnden och 

överförmyndarnämnden. 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommun-

övergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till 

måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör 

för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren 

nedan illustreras styrmodellen: 

 

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2020. 

16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål 

Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande 

målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige har för 2020 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden. 

Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål. 
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Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att 

valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommun-

övergripande målen för 2020. 

16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv 

Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommun-

fullmäktiges budget 2020 ställs ett direktiv till kommundirektören som får i uppdrag att   ta fram 

ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att jobba efter pensionsåldern.  

16.2. Uppföljning och rapportering 

Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den 

samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per 

augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår 

att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan 

delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige. 

I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en upp-

följning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommun-

övergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom 

analys och prognos. 

Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med 

nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive 

årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna 

själva besluta om ytterligare uppföljning under året. 

Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om 

servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av 

verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt 

genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där 

politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning. 

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade 

resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens 

gemensamma årsredovisning. 

16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt 

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha 

uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet 

eller i kommunens styrmodell.  

16.3. Ekonomistyrprinciper 

I kommunbudget 2020 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas 

ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas. 

Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en 

nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett 
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självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budget-

uppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av 

nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen. 

Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder 

som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om 

åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten 

inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna 

göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll. 

Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas. 

Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott. 

Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av 

nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.  

16.4. Intern kontroll 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta 

en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.  

Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera 

väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen 

och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–

4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika 

risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR 

och ekonomi.  

Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter 

utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband 

med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontroll-

rapport. 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2020-09-14 

• Byggnadsnämnden   2020-09-14 

• Nämnden för förskola & grundskola   2020-09-14 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 2020-09-14 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 2020-10-26 

• Nämnden för kultur & fritid  2020-10-26 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd  2020-10-26 

• Nämnden för vård & omsorg  2020-11-23 

• Nämnden för service   2020-06-01 

• Nämnden för teknik   2020-06-01 

• Överförmyndarnämnden  2020-10-26 

Dokumentförteckning  

• Anvisningar för intern kontroll. 

 

• Uppföljning och prognos per april. 

Årsredovisningar 2020 samt 

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

Nämndbudgetar 2020 

• Kommunbudget 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  
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Delårsrapporter per augusti 2020 Reglementen 

• Kommunens samlade delårsrapport 

• Kommunstyrelsen 

• Byggnadsnämnden 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden  

 

• Byggnadsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Nämnden för kultur & fritid 

• Nämnden för förskola & grundskola 

• Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad 

• Nämnden för individ & familjeomsorg 

• Nämnden för miljö & hälsoskydd 

• Nämnden för service 

• Nämnden för teknik 

• Nämnden för vård & omsorg 

• Överförmyndarnämnden 

 

Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden Förskola& Grundskola Gymnasium & Arbetsmarknad 

• 2020-01-21 

• 2020-02-18 

• 2020-03-24 

• 2020-04-21 

• 2020-05-26 

• 2020-06-23 

• 2020-08-25 

• 2020-09-22 

• 2020-10-20 

• 2020-11-24 

• 2020-12-15 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-12 

• 2020-04-23 

• 2020-05-14 

• 2020-06-25 

• 2020-08-26 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-26 

• 2020-12-17 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-26 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-15 

• 2020-08-26 

• 2020-09-16 

• 2020-10-21 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-05 

• 2020-03-04 

• 2020-04-15 

• 2020-05-20 

• 2020-09-15 

• 2020-10-07 

• 2020-11-04 

• 2020-12-02 

Individ & Familjeomsorg Kultur & Fritid Miljö & Hälsoskydd Service 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-16 

• 2020-05-19 

• 2020-06-11 

• 2020-09-17 

• 2020-10-15 

• 2020-11-12 

• 2020-12-10 

 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-05-28 

• 2020-06-11 

• 2020-08-20 

• 2020-09-17 

• 2020-10-22 

• 2020-11-19 

• 2020-12-17 

 

• 2020-01-22 

• 2020-02-12 

• 2020-03-11 

• 2020-04-08 

• 2020-05-06 

• 2020-06-17 

• 2020-08-19 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-01-23 

• 2020-02-20 

• 2020-03-19 

• 2020-04-29 

• 2020-05-20 

• 2020-06-25 

• 2020-08-27 

• 2020-09-15 

• 2020-10-27 

• 2020-11-26 

• 2020-12-21 
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Teknik Vård & Omsorg Överförmyndarnämnden 

• 2020-01-22 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-13 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-14 

• 2020-11-18 

• 2020-12-16 

• 2020-02-19 

• 2020-03-18 

• 2020-04-15 

• 2020-05-20 

• 2020-06-17 

• 2020-09-16 

• 2020-10-26 

• 2020-11-27 

• 2020-12-16 

• 2020-01-16 

• 2020-02-06 

• 2020-03-05 

• 2020-04-02 

• 2020-05-07 

• 2020-06-11 

• 2020-08-25 

• 2020-09-10 

• 2020-11-05 

• 2020-12-03 

 



 

 

 

 

Kommunrevision   

    

 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
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Telefon vx 0300-83 40 00 

Fax 0300-83 47 04 

kommunrevision@kungsbacka.se 
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Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020 av 
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel  

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett Gemensam nämnd 

för Hemsjukvård och hjälpmedel.  
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För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



       Revisionsrapport 

 

 

Grundläggande 
granskning 2020 
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel 
Mars 2021 

 
Helena Richardsson 
Isabelle Panasco  

 

 



 

 

 

1 
 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grund-
läggande granskning av Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel. Den grund-
läggande granskningen syftar till att på översiktlig nivå följa, granska och pröva nämndens 
ansvarstagande för verksamheten. Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak 
tolkning av och arbete med Regionfullmäktiges mål och budget, uppföljning och återrap-
portering av verksamheten i enlighet med fastställd styrmodell, åtgärder när uppföljning 
av verksamhet visar avvikelse och arbete med intern kontroll enligt gällande anvisningar 
för intern kontroll.  

Efter genomförd granskning är vår bedömning att Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och hjälpmedel i allt väsentligt har en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll 
inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen. 

Den samlade bedömningen återfinns i sin helhet i avsnitt 3.5.   
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 Inledning 
 Bakgrund 

Kommunallagen förutsätter att revisorerna årligen granskar all kommunal verksamhet i 
den omfattning som följer av God revisionssed. Granskningen utgör underlag för den år-
liga ansvarsprövningen. I den årliga granskningen ingår en grundläggande del, där reg-
ionstyrelsens och nämndernas ansvarstagande för verksamheten följs, granskas och prö-
vas. Enligt den goda seden handlar grundläggande granskning bland annat om frågor 
avseende hur styrelse och nämnder tolkat och brutit ned mål och uppdrag från fullmäk-
tige, uppföljning av verksamhet och åtgärder vid avvikelser, systematiskt arbete med in-
tern kontroll och tydligheten i protokoll. Föreliggande rapport utgör resultatet av den 
grundläggande granskningen 2020. 

 Syfte  

Den grundläggande granskningen syftar till att på översiktlig nivå följa, granska och pröva 
nämndens ansvarstagande för verksamheten.  

Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak den gemensamma nämnden för 
hemsjukvård och hjälpmedels följsamhet till reglemente, tolkning av och arbete med Reg-
ionfullmäktiges mål, uppföljning och återrapportering av verksamhet i enlighet med fast-
ställd styrmodell, åtgärder när uppföljning av verksamhet visar avvikelse och arbete med 
intern kontroll enligt gällande anvisningar för intern kontroll  

 Revisionskriterier 

Revisionskriterierna för denna granskning har i huvudsak hämtats ur följande:  

• Kommunallagen  

• Arbetsordningar och reglementen 2019 

• Region Hallands mål och budget 2020 med plan 2021-2022 

• Internkontrollreglemente för Landstinget Halland  

 Avgränsning 

Granskningen avser Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel och är avgrän-
sad till år 2020.  

 Metod 

Granskningen har genomförts som en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Inom 
ramen för granskningen har en genomgång av nämndens samtliga protokoll samt mål- 
och ekonomiuppföljningsrapporter avseende 2020 genomförts. Protokollgranskningen har 
i huvudsak syftat till att följa hur nämnden arbetar med styrning, uppföljning och kontroll 
samt att granska tydligheten i protokoll och beslutsunderlag. Översiktlig genomgång av 
nämndens internkontrollplan med tillhörande riskanalys har genomförts i syfte att följa hur 
nämnden arbetat med intern kontroll i förhållande till Region Hallands reglemente för in-
tern kontroll. Intervju har genomförts med företrädare för verksamheten.  

Ett utkast av rapporten har sakgranskats av företrädare från verksamheten.  
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 Region Halland 
I detta kapitel beskrivs Region Hallands styrmodell 2020 och fullmäktiges reglemente för 

intern kontroll sammanfattas.  

 Region Hallands styrmodell 2020 

Styrmodellen för Region Halland utgår från regionfullmäktiges vision för Hallands utveckl-
ing till den Bästa Livsplatsen för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas 
en tydlig länk mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamheternas syfte 
och aktiviteter och uppföljning.  

Regionfullmäktige har genom beslutade arbetsordningar och reglementen angett ramarna 
för hur styrningen ska ske inom Region Halland. Regionstyrelsen har 2019-10-18 antagit 
en Riktlinje för planering och uppföljning för att beskriva hur Regionfullmäktiges beslut 
omsätts i praktiken. Syftet med riktlinjen är att fastställa hur arbetet med planering, ge-
nomförande och uppföljning ska ske för att säkerställa: 

• förutsättningar för en god livskvalitet hos invånarna 

• att Regionfullmäktiges mål och ambitioner uppnås 

• att lagstiftning och intern styrning efterlevs 

• en styrning med fokus på verksamheternas syfte 

• en god ekonomisk hushållning. 

Mål och budget är regionens styrdokument på kort och medellång sikt. I Mål och budget 
sammanfattas den regiongemensamma resursfördelningen, fokusområden, indikatorer 
och kvalitetsindikatorer för att styra och följa upp verksamheten. Regionfullmäktige fast-
ställer årligen fokusområden på övergripande nivå i Mål och budget som är kopplade till 
invånarnas behov, verksamhetens syfte och de ekonomiska förutsättningarna. Fokusom-
rådena har sin utgångspunkt i Region Hallands vision och de långsiktiga strategierna. I 
riktlinjen för planering och uppföljning framgår att fokusområdena mäts på koncernnivå 
genom indikatorer med angivna målnivåer som ska uppnås under året.  

Figur 1. Region Hallands modell för planering och uppföljning 

 

 

 

 

 

 

 

Varje 

nämnd/styrelses bidrag till den regionövergripande måluppfyllelsen ska sammanfattas, 
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tillsammans med en beskrivning av hur verksamhetens uppdrag ska kvalitetssäkras, i en 
verksamhetsplan. Nämnden kan i sin verksamhetsplan komplettera de regiongemen-
samma indikatorerna med egna indikatorer. Utifrån de mål och indikatorer som konkreti-
serats i verksamhetsplanen skapas aktiviteter och åtgärder som ska planeras och tidsät-
tas med ett tydligt ansvar. Verksamhetsplanen ska ha ett flerårigt tidsperspektiv och fast-
ställas av nämnden/styrelsen. Respektive nämnd ansvarar för att planering och genomfö-
rande av aktiviteter som styr mot målen sker inom respektive verksamhet.  

I Mål och budget är samtliga fokusområden likställda varandra. Regionfullmäktige fördelar 
inte fokusområdena till nämnderna. Regionkontoret har därför tillsatt en styrgrupp som 
har konkretiserat Regionfullmäktiges fokusområden och skapat regiongemensamma upp-
drag. De regiongemensamma uppdragen har adresserats till samtliga nämnder. Det är 
sedan upp till nämnderna om de vill upprätta förvaltningsuppdrag kopplat till de region-
gemensamma uppdragen eller utifrån verksamhetens egna utvecklingsområden direkt 
kopplat till fullmäktiges fokusområden.   

I Mål och budget 2020-2022 har Regionfullmäktige beslutat om åtta fokusområden med 
tillhörande indikatorer som Region Halland ska arbeta med 2020. I Mål och budget 2020-
2022 är det inräknat i nämndernas budgettillskott för befolkningsökning, vårdtyngd och 
prisökningar, men också effektiviseringskrav för att minska kostnadsökningstakten och få 
en budget i balans. Uppföljning av nämndernas/styrelsens arbete ska dokumenteras i 
uppföljningsrapporter och årsredovisning. I Mål och budget 2020-2022 framgår även att 
styrelsen och nämnderna ska göra mindre omfattande månadsrapporter vid några till-
fällen under året. Lokala nämnder, Patientnämnden samt Gemensam nämnd för Hem-
sjukvård och Hjälpmedel behöver endast lämna rapport till den regiongemensamma upp-
följningen i samband med uppföljningsrapport 1, uppföljningsrapport 2 och årsredovis-
ningen.  

Figur 2: Uppföljningsstruktur 

Månadsrapport • Februari (Enligt anvisningar ekonomisk uppföljning 2020) 

• Oktober (Enligt anvisningar ekonomisk uppföljning 2020) 

Gäller ej lokala nämnder, patientnämnden samt gemensam nämnd 

för hemsjukvård och hjälpmedel 

Uppföljningsrapport 1  

(mars) 

• Ekonomisk uppföljning  

• Uppföljning av fokusområden samt indikatorer  

• Rapportering till RF 

Uppföljningsrapport 2  

(augusti) 

• Ekonomisk uppföljning  

• Uppföljning av fokusområden samt indikatorer  

• Rapportering till RF 

Slutlig uppföljning och 

redovisning, ÅR (decem-

ber) 

• Ekonomisk uppföljning  

• Uppföljning av fokusområden och utfall indikatorer 

• Rapportering till RF 

I uppföljningsrapport 1 och 2 redovisas verksamhet och aktiviteter som stödjer beslutade 
fokusområden samt ett nuläge för indikatorer och uppföljningsvariabler i relation till årets 
målvärde. I Uppföljningsrapport 2, tillika delårsbokslut, redovisas dessutom en prognos på 
måluppfyllelsen för helåret. I årsredovisningen redovisas utfall samt analys för samtliga 
indikatorer för uppföljning av Regionfullmäktiges fokusområden samt den verksamhet och 
de aktiviteter som stödjer dessa. 
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 Intern kontroll 

Dåvarande landstingsfullmäktige fastställde reglemente för intern kontroll vid sammanträ-
den 13-14 november 2006. Syftet med reglementet är att säkerställa att styrelse och 
nämnder upprätthåller en tillräcklig intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad av 
säkerhet ska fastställa att mål inom verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering 
och efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter kan uppnås. 

Enligt reglementet ska nämnderna inom sitt ansvarsområde tillse att en organisation upp-
rättas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen 
antas. I reglementets tillämplighetsanvisningar tydliggörs att en risk- och sårbarhetsanalys 
ska ligga till grund för den årliga planeringen, prioriteringen och uppföljningen av det in-
terna kontrollarbetet. Därtill ska var och en av nämnderna anta en särskild plan för upp-
följning av den interna kontrollen och resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt 
från antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. Senast i samband med årsrapporten 
ska resultatet från uppföljningen rapporteras till landstingsstyrelsen (numera regionstyrel-
sen). Av reglementet framkommer vidare att den årliga interna kontrollplanen minst ska 
innehålla följande:  

• Vilka rutiner som ska följas upp 

• Omfattningen på uppföljningen  

• Vem som ansvarar för att utföra kontrollen  

• Till vem och när uppföljningen ska rapporteras  

Nytt reglemente för intern kontroll antogs av regionfullmäktige 28 oktober 2020, och till-

lämpas från och med 2021 års internkontroll. Enligt reglementet är nämndernas ansvar: 

• att säkerställa att den interna kontrollen inom respektive nämnds verksamhetsom-

råde är tillräckliga, 

• att upprätta internkontrollplan för respektive nämnds verksamhetsområde samt år-

ligen utvärdera planen och rapportera till regionstyrelsen, och 

• att säkerställa att regler och anvisningar för den interna kontrollen efterlevs.  
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 Granskningsresultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet av den grundläggande granskningen utifrån de iakttagel-

ser som vi bedömer vara mest relevanta.  

 Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels uppdrag  

Den 20 juni 2018 beslutade regionfullmäktige om ett reviderat reglemente för Gemensam 
nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel vilket började gälla från och med 1 januari 2019. 
Enligt reglementet är nämndens huvudsakliga uppdrag att säkerställa en god hjälpme-
delsförsörjning till invånarna i Region Halland och vara det politiska samverkansorganet 
rörande frågor som avser hemsjukvårdsansvaret. Inom ramen för dessa uppdrag ska 
nämnden bland annat fastställa riktlinjer. 

Utöver vad som följer av lagstiftning och reglementet regleras nämndens uppdrag genom 
Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd som ingicks 2 april 2001 och Över-
enskommelse om hemsjukvården i Halland 2018 mellan huvudmännen. 

 Nämndens planering och styrning av sin verksamhet 

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel är en beställarnämnd och har därför 
ingen egen underställd förvaltning. Region Halland är värdkommun för nämnden och an-
svarar genom Regionkontoret för nödvändig administration för verksamheten, bland annat 
sekreterare i nämnden. Utifrån bedömt behov av produkter och tjänster ska nämnden 
årligen lägga en beställning till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa för utföran-
det av uppdraget. Den gemensamma nämnden beslutar såldes om vad som ska tillhan-
dahållas, medan driftnämnden ansvarar för hur detta ska ske. Utförare av uppdraget inom 
driftnämnden är hjälpmedelscentrum. Driftnämnden ansvarar för hjälpmedelscentrums 
drift och verksamhet såsom lokaler, personal, transporter och i förekommande fall inve-
steringar. Den 1 november 2019 beslutade den gemensamma nämnden att utfärda upp-
drag till Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa för verksamhetsåret 2020. Nämn-
den valde att dela upp uppdraget i två delar under 2020, ett generellt grunduppdrag och 
ett breddat uppdrag med fokus på regionfullmäktiges fokusområden. 

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel har inte antagit en verksamhetsplan 
för 2020. I likhet med föregående år framkommer i intervju att behovet av en årlig verk-
samhetsplan är begränsat. De intervjuade ser utmaningar med att skapa en tydlig mål-
styrningskedja utifrån Region Hallands målstyrningsstruktur. Det uppgavs också att en 
eventuell verksamhetsplan måste anpassas efter respektive kommuns styrning. 

Regionfullmäktige tilldelade Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel 73,5 
miljoner kronor i grundanslag för verksamhetsåret 2020. Vid sammanträdet den 14 juni 
2019 antog nämnden en internbudget för hjälpmedelsverksamheten 2020. Samtliga intäk-
ter som är en del av beställningen till driftnämnden redovisas under Gemensam nämnd 
för Hemsjukvård och hjälpmedel. Intäkter från brukare och verksamheter för försäljning 
och hyror av hjälpmedel är intäkter som ligger under den gemensamma nämnden, ef-
tersom dessa är intäkter på utförande som ryms inom samverkansavtalet. Budgeten in-
nehåller även inspel från utföraren för att kunna möta prognostiserade volymökningar. 

 Nämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi 

Under 2020 har nämnden haft sex protokollförda sammanträden. I intervju framkommer 
att två planerade sammanträden och ett seminarium om nära och sammanhållen vård ur 
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ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv fick ställas in på grund av Covid-19-
pandemin. Fyra av nämndens sammanträden var helt eller delvis digitala och uppges ha 
fungerat bra.  

Av protokollen framgår att nämnden löpande följt utvecklingen av Covid-19 i regionen 
samt hemsjukvårdens arbete med Covid-19 under året. Nämnden har också följt upp och 
utvecklat indikatorsrapporter för att följa hemsjukvården samt trygg och effektiv utskriv-
ning från slutenvården. Indikatorsrapporterna har delgetts Regionstyrelsen och kommu-
nerna i Halland. Den 25 september 2020 beslutade nämnden om ett utökad uppdrag till 
indikatorgruppen. Gruppen gavs i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av kompe-
tensbehovet hos kommunens legitimerade personal utifrån kompetensinventeringen som 
genomfördes hösten 2019, och att ta fram förslag till kompetensutvecklingsinsatser utifrån 
identifierade förbättringsområden som framgår av indikatorsrapport jan-aug 2020. Under 
året beslutade nämnden även om övergripande riktlinjer vid hjälpmedelsförskrivning i 
Region Halland, vårdriktlinjer för hjälpmedel, nutrition och inkontinens samt övergripande 
riktlinjer för nutrition och inkontinens 2021. 

Vid sammanträdet den 29 maj 2020 fastställdes uppföljningsrapport 1 och överlämnades 
till Regionstyrelsen och kommunstyrelserna i Hallands kommuner. I samband med upp-
följningsrapporten redovisades även en uppföljning av internkontrollarbetet. I uppföljnings-
rapport 1 beskrivs utvecklingen av verksamhet och ekonomi. Det framgår att särskilt fokus 
har legat på uppföljning av aktuell verksamhet utifrån påverkan av pågående covid-19-
pandemin. Nämndens resultat efter fyra månader visade ett överskott på 356 000 kronor. 
Hjälpmedelsverksamheten, inklusive nutritionsuppdraget, redovisades i driftnämndens 
uppföljningsrapport.  

Vid sammanträdet den 25 september 2020 fastställdes uppföljningsrapport 2 och över-
lämnades till Regionstyrelsen och kommunstyrelserna i Hallands kommuner. I samband 
med uppföljningsrapporten redovisades även en uppföljning av internkontrollarbetet. upp-
följningsrapporten redovisas utvecklingen av verksamhet och ekonomi. Nämndens resul-
tat efter åtta månader visade ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Det beskrivs att resul-
tatet till stor del är en effekt av Covid-19-pandemin eftersom aktiviteten har varit lägre än 
förväntat under perioden. Resultatet för hjälpmedelsuppdraget som helhet för perioden 
januari-augusti 2020 är positivt och uppgår till 6 088 tusen kronor. Hjälpmedelsverksam-
heten, inklusive nutritionsuppdraget, redovisas i driftnämndens uppföljningsrapport.  

Den 12 februari 2021 godkände den gemensamma nämnden årsredovisningen 2020, och 
beslutade att överlämna rapporten till Regionstyrelsen och kommunstyrelserna i Hallands 
kommuner. I årsredovisningen redogörs för den pågående regionala samverkansproces-
sen som sker inom utvecklingen av God och Nära vård, nämndens uppdrag kring kvalitet 
och uppföljning av hemsjukvård samt utveckling och prioritering av indikatorer och avvi-
kelser. Årsrapporten 2020 innehåller även en uppföljning av lämnade uppdrag till Drift-
nämnden ambulans, diagnostik och hälsa avseende hjälpmedel. Hjälpmedelsverksam-
heten, inklusive nutritionsuppdraget, redovisas i driftnämndens årsrapport. 

Den gemensamma nämnden redovisade ett överskott på 5,7 miljoner kronor för 2020. 
Resultatet överförs till 2021 och återförs till kunderna (kommunerna) proportionellt i relat-
ion till kostnader under år 2020. En uppföljning av driftbudgeten framgår inte av verksam-
hetsberättelsen.  
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 Nämndens arbete med intern kontroll 

Den 6 december 2019 fastställde Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel en 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2020. Planen har föregåtts av en riskanalys som 
nämnden genomfört tillsammans med Regionkontoret. Samtliga riskområden gicks ige-
nom och diskuterades i nämnden den 4 oktober 2019. Av den dokumenterade riskana-
lysen framgår en bedömning av väsentlighet, sannolikhet och konsekvens för varje risk 
samt förslag på åtgärder för att minimera risken och en bedömning om nämnden ska av-
vakta, acceptera eller hantera risken.  

Nämndens internkontrollplan 2020 omfattar fem risker inom tre olika riskområden. I relat-
ion till varje risk anges en beskrivning av väsentlighet/konsekvens, kontrollmoment, me-
tod, hur ofta kontrollen ska genomföras och avstämningsdatum. Det framgår även vem 
som är ansvarig för att genomföra kontrollmomentet och att rapportering ska ske till 
nämndtjänstemannen. Enligt nämndens beslut den 6 december 2019 ska arbetet följas 
upp och redovisas för nämnden enligt regionens riktlinjer. 

Internkontrollarbetet redovisades för nämnden vid två tillfällen under 2020; den 29 maj i 
samband med uppföljningsrapport 1 och den 25 september i samband med uppföljnings-
rapport 2. Redovisningen har delgetts Regionstyrelsen. Vid sammanträdet den 12 februari 
2021 antog nämnden årsuppföljningen av internkontrollarbetet 2020. I uppföljningen besk-
rivs utfallet av genomförda kontrollmoment samt planerade åtgärder för att hantera de 
avvikelser som har identifierats. Det framgår att två risker kvarstår till interkontrollplanen 
2021. Genom nämndens beslut att anta förvaltningens redovisning av internkontrollarbe-
tet 2020 godkänner nämnden också åtgärderna som preciseras i uppföljningen. 

 Samlad bedömning 

Enligt vår bedömning har Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel bedrivit 
verksamhet utifrån den uppgift som ankommer på nämnden enligt nämndens reglemente. 
Granskningen visar att återrapportering av uppdraget och ekonomi 2020 har återrapporte-
rats vid tre tillfällen till regionstyrelsen och Hallands kommuner. Mot bakgrund av detta är 
vår bedömning att den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har följt 
upp och återrapporterat uppdraget i enlighet med kraven i samverkansavtalen.  

Vi noterar att den nämnden i likhet med föregående år inte har antagit en verksamhets-
plan för 2020. Detta gör det svårt för oss att få en samlad bild över hur nämnden har tänkt 
att bidra till uppfyllnad av regionfullmäktiges mål för året. Kommunallagen redogör för att 
nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
fullmäktige har bestämt. Men anledning av detta anser vi att nämnden bör stärka sin styr-
ning av verksamheten genom att anta en verksamhetsplan inför kommande år. 

Vidare visar granskningen att nämnden har genomfört en riskanalys, fastställt en plan för 
den interna kontrollen och följt upp arbetet vid tre tillfällen enligt reglementet för intern 
kontroll. Uppföljningen visar att riskreducerande kontrollaktiviteter har utförts enligt plan. 
Enligt vår bedömning har nämnden därigenom varit tillräckligt informerad för att verifiera 
att de riskreducerande åtgärderna fungerat på ett tillfredsställande sätt.  

Efter genomförd granskning är vår bedömning att Gemensam nämnd för Hemsjukvård 
och hjälpmedel i allt väsentligt har en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll 
inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen. 
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Till nämnden för överförmyndare i samverkan  

Till kommunfullmäktige i Kungsbacka, Mölndal, Härryda och Partille för kännedom 

 

Granskning av överförmyndare i samverkan   
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka, Mölndal, Härryda 

och Partille genomfört en granskning av nämnden för överförmyndare i samverkan. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om nämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet med en 

tillräcklig intern kontroll. Vidare har granskningen syftat till att bedöma om verksamheten bedrivs i 

enlighet med de intentioner som angavs vid bildandet av den gemensamma nämnden. Granskningens 

sammanfattande bedömning är att nämnden i stort bedriver en ändamålsenlig verksamhet med en 

tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten bedrivs utifrån de intentioner som angavs vid 

bildandet av den gemensamma nämnden. Däremot finns utvecklingsområden kopplat till samsyn 

gällande nämndens interna arbetsformer. Enligt vår mening finns det risk att detta kan försvåra 

nämndens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Granskningen visar även att den information som 

nämnden erhåller inte alltid protokollförs. Det saknas även en röd tråd mellan riskanalysen och 

kontrollmomenten i internkontrollplanen.  

Nämnden för överförmyndare i samverkan rekommenderas utifrån granskningen att: 

 Säkerställa att nämnden utvecklar samsyn kring sina arbetsformer och att dessa 

dokumenteras. 

 Tillse att det finns en tydlig koppling mellan identifierade risker och kontrollmoment i 

internkontrollplanen. 

 Säkerställa att den uppföljning och information som nämnden erhåller dokumenteras i 

protokoll. 

 

Granskningen översänds med önskemål om att nämnden för överförmyndare i samverkan senast den 

20 maj 2021 ska återkomma med svar på vilka åtgärder som nämnden ämnar vidta för att hantera de 

rekommendationer som lämnats i granskningen. Revisionen önskar även svar på hur nämnden 

planerar att fortsätta arbetet med digitalisering av verksamheten, bland annat kopplat till 

verksamhetssystem som kan bidra till en effektiv handläggning. Svar skickas till ordförande i respektive 

kommunrevision.  

 

För Kommunrevisionen i Kungsbacka, Mölndal, Härryda och Partille 

Bengt Rundberg  
Förtroendevald revisor i Partille kommun 

Eva Kristensen  
Förtroendevald revisor i Partille kommun 

Peter Östberg  
Förtroendevald revisor i Mölndals Stad 

Birgitta Evans  

Förtroendevald revisor i Mölndals Stad 

Christer Holmberg  
Förtroendevald revisor i Härryda kommun 

Leif-Ove Bohlin  
Förtroendevald revisor i Härryda kommun 

Birgitta Litsegård  

Förtroendevald revisor i Kungsbacka kommun 

Hans-Åke Fryklund  

Förtroendevald revisor i Kungsbacka kommun
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka, Mölndal, Härryda och 

Partille genomfört en granskning av nämnden för överförmyndare i samverkan. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om nämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet med 

en tillräcklig intern kontroll. Vidare har granskningen syftat till att bedöma om verksamheten 

bedrivs i enlighet med de intentioner som angavs vid bildandet av den gemensamma 

nämnden.  

 

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:  

 Nämnden styr verksamheten genom verksamhetsplan, delegeringsordning och 

internkontrollplan. Nämnden följer upp verksamhet och ekonomi genom 

månadsuppföljningar, delårs- och årsbokslut samt genom uppföljning av internkontroll. 

Nämndens ledamöter utför även en årlig stickprovskontroll utifrån upprättad 

internkontrollplan. Nämnden får vidare information om verksamheten vid 

nämndsammanträden. Vi noterar att den information som nämnden erhåller inte alltid 

kan utläsas av protokoll. Vidare saknas en röd tråd mellan riskanalysen och 

kontrollmomenten i internkontrollplanen. 

 

 I den utredning som genomfördes inför bildandet av den gemensamma 

förvaltningsorganisationen lämnades ett antal rekommendationer. Granskningen visar 

att nämnden vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna och att verksamheten i stort 

bedrivs utifrån de då angivna intentionerna. 

 

 Det saknas en samsyn kring nämndens interna arbetsformer och ansvarsfördelningen 

mellan nämnd och förvaltning. Enligt vår mening finns det en risk att detta försvårar 

nämndens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.  

 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 

bedömning att nämnden för överförmyndare i samverkan i stort bedriver en ändamålsenlig 

verksamhet med en tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten bedrivs utifrån de 

intentioner som angavs vid bildandet av den gemensamma nämnden. Utifrån granskningen 

lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar nämnden att: 

 

 Säkerställa att nämnden utvecklar samsyn kring sina arbetsformer och att dessa 

dokumenteras.   

 Tillse att det finns en tydlig koppling mellan identifierade risker och kontrollmoment i 

internkontrollplanen. 

 Säkerställa att den uppföljning och information som nämnden erhåller dokumenteras i 

protokoll. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Från den 1 oktober 2015 har de fyra kommunerna Kungsbacka, Mölndal, Härryda, och Partille 

en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarfrågor. Från den 1 januari 2019 har 

de även en gemensam nämnd.1 Inför bildandet av den gemensamma 

förvaltningsorganisationen genomfördes under 2014 en utredning. Utredningen har därefter 

legat till grund för bildandet av den gemensamma förvaltningsorganisationen och nämnden. 

Kommunrevision i de fyra samverkande kommunerna har bedömt det som väsentligt att 

granska om nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll samt om 

de slutsatser som lämnades i 2014 års utredning har beaktats i nämndens verksamhet. En 

fullständig bakgrund återfinns i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om nämnden för överförmyndare i samverkan bedriver en 

ändamålsenlig verksamhet med en tillräcklig intern kontroll. Vidare syftar granskningen till att 

bedöma om verksamheten bedrivs i enlighet med de intentioner som angavs vid bildandet av 

den gemensamma nämnden.  

 

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:  

 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning?  

o Vad följer nämnden upp? 

o Hur ofta sker uppföljning? 

o Vilka åtgärder vidtas utifrån uppföljningen?  

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

 Bedrivs verksamheten i enlighet med de intentioner som angavs vid bildandet av den 

gemensamma nämnden? 

o Har nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån de slutsatser som framkom i 

den utredning som genomfördes inför nämndens bildande? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning beskrivs 

närmare i bilaga 2.  

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och skriftliga frågor. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. En fullständig 

källförteckning återfinns i bilaga 3.  

 

 
1 Från och med 1 februari 2019 ingår även Öckerö i tjänstemannaorganisationen, men inte i den 
gemensamma nämnden.  
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1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser nämnden för överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, 

Mölndal och Partille. Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 

1.6. Förklaring av centrala begrepp  

Huvudman  

Den person som har en god man eller förvaltare. 

 

Ställföreträdare 

Den person som är god man eller förvaltare. 

 

God man  

Att vara god man är ett uppdrag som går ut på att tillvarata huvudmannens juridiska och 

ekonomiska rättigheter. Det kan exempelvis handla om att betala räkningar, ansöka om bidrag 

eller se till att beviljade insatser fungerar.  

 

Förvaltare  

En person som själv inte kan sköta sina angelägenheter kan få en god man. En person som 

dessutom är ”ur stånd att vårda sin egendom (Föräldrabalken 11. Kap 7 §) kan få en förvaltare 

förordnad för sig. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap 

inte är en tillräcklig hjälp.  

 

Årsräkningar  

I årsräkningen ska ställföreträdare redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under 

året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange 

tillgångar och skulder, samt utgifter och inkomster, vid periodens början och slut. 
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2. Styrning och uppföljning  
Kapitlet besvarar revisionsfrågan om nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och 

uppföljning samt om nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Vidare besvarar kapitlet 

revisionsfrågan om verksamheten bedrivs i enlighet med de intentioner som angavs vid 

bildandet av den gemensamma nämnden. Våra iakttagelser baseras på dokumentstudier, 

skriftliga frågor samt intervjuer med tjänstepersoner och nämndsledamöter. Kapitlet avslutas 

med vår bedömning. 

2.1. Organisation  

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Kungsbacka, Mölndal, Härryda, och Partille 

(fortsättningsvis kallat samverkanskommunerna) är ny sedan 1 januari 2019. Nämnden har 

enligt reglementet till uppgift att verkställa överförmyndarverksamheten i de samverkande 

kommunerna, i enligt med de bestämmelser som anges i Föräldrabalken (1949:381), 

kommunallagen (2017:725) samt andra lagar och förordningar.2 Den gemensamma nämnden 

består av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Respektive samverkande kommun utser 

en ledamot och en ersättare per mandatperiod.  

 

Mölndals stad är enligt reglemente värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 

värdkommunens organisation. Kommunfullmäktige i Mölndals stad utser nämndens 

ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.3  

 

Förvaltningen som benämns Överförmyndare i samverkan (fortsättningsvis kallat 

förvaltningen) fullgör nämndens uppdrag. Förvaltningen ingår i Mölndals stads organisation 

och samtliga medarbetare i förvaltningen är anställda av Mölndals stad. I förvaltningen finns 

en enhetschef, elva handläggare samt två administratörer. Förvaltningen är indelad i två rotlar. 

Den ena roteln ansvarar för handläggningen i Kungsbacka och Partille. Den andra roteln 

ansvarar för handläggning i Mölndal, Härryda och Öckerö.4 Handläggarna och 

ärendemängden är i stort jämnt fördelad på de båda rotlarna.  

2.2. Nämndens styrning 

Nämndens styrning av verksamheten sker framförallt genom upprättande av verksamhetsplan, 

delegeringsordning och internkontrollplan.  

 

2.2.1. Verksamhetsplan  

Verksamhetsplanen anger nämndens målsättningar. Verksamhetsplan 2020–2022 beslutades 

av nämnden december 2019. I verksamhetsplanen anges tre målsättningar. Respektive 

målsättning bryts ner i en eller två indikatorer. För respektive indikator anges utfallet för tidigare 

år och det värde nämnden strävar mot under innevarande år.5 Nedan beskrivs mål och 

indikatorer.  

 
2 Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, Förmynderskapsförordningen (1995:379.  
3 Utgångspunkten vid fullmäktiges val ska vara att den ledamot som valts av fullmäktige i  
värdkommunen ska väljas till ordförande, den ledamot som valts av fullmäktige i Kungsbacka  
ska väljas till vice ordförande.  
4 Öckerö kommun ingår i den gemensamma förvaltningsorganisationen men ingår inte i nämnden.  
5 I verksamhetsplanen kallat ”nivå” 
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Mål 1: Tillsynen genom granskningen av årsräkningar ska vara effektiv, god och rättssäker. 

Indikator: 

 Årsräkningar, andel påbörjade per den 30 september. 

 Årsräkningar, andel granskade per den 1 jun. 

 

Mål 2: Tillsynen genom granskningen av redovisningar från gode män för ensamkommande 

barn ska vara effektiv, god och rättssäker. 

Indikator:  

 Andel kompletta redovisningar granskade inom två månader. 

 

Mål 3: Överförmyndaren ska ha lämpliga och kunniga ställföreträdare. 

Indikator:  

 Utbildningsinsatser för ställföreträdare ska hållas minst två gånger per år. 

 Alla nya ställföreträdare där förvaltning av egendom ingår i uppdraget ska ha ett 

godkänt kursintyg eller ha genomfört ett godkänt kunskapstest. 

 

2.2.2. Förvaltningens arbete utifrån nämndens verksamhetsplan 

Av intervju framgår att förvaltningen har en veckoplan för hur många årsräkningar som ska 

granskas utifrån nämndens målsättningar. Varje rotel har utifrån veckoplanen ett eget mål för 

hur många årsräkningar som ska granskas.  

 

Granskning av årsräkningar sker utifrån en checklista. Granskningen tar mycket tid då 

årsräkningarna lämnas in på papper. Det beskrivs att tidsåtgången för granskning av 

årsräkningar kan variera stort då årsräkningarnas omfattning skiljer sig åt. Det finns enligt 

uppgift utmaningar kring att digitalisera hanteringen då medelåldern på ställföreträdarna är hög 

och en stor andel uppges vara negativt inställda till ytterligare digitalisering.  

 

Förvaltningen genomför utbildningar för ställföreträdare två gånger per år. Därtill genomförs 

även kunskapsprov för ställföreträdare där förvaltning av egendom ingår. Det beskrivs att 

tillgången på ställföreträdare för närvarande är god även om det är svårt att hitta 

ställföreträdare för huvudmän med exempelvis missbruksproblematik. Det finns även en 

utmaning gällande anhöriggodemän som inte alltid har samma intresse av de administrativa 

åtaganden som åligger en ställföreträdare.  

 

2.2.3. Delegeringsordning 

I delegeringsordningen som fastställdes av nämnden januari 2020 anges verksamhetens 

mandat att fatta beslut. Av delegeringsordningen framgår att nämnden ska fatta beslut om 

följande ärendetyper: 

 Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige  

 Beslut om entledigande av ställföreträdare p.g.a. olämplighet  

 Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.6  

 
6 ”Oskiftat bo” avser dödsbo som inte varit föremål för arvskifte.  
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 Beslut om vitesföreläggande. 

 Alla beslut som delegaten anser vara tveksamma  

 Alla beslut som delegaten föreslår avslag till 

 

Med undantag av de ärendetyper som anges ovan har förvaltningen full delegation. I 

delegeringsordningen beskrivs vilken delegat som har rätt att fatta beslut för en viss ärendetyp 

och utifrån vilket lagrum delegationen utgår. Av delegeringsordningen framgår att handläggare 

har delegation att fatta beslut i de flesta ärenden. Undantag gäller dock ärenden med koppling 

till Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) och Dataskyddsförordningen (GDPR) där 

enhetschef har ensam delegation.  

 

2.2.4. Internkontroll och riskanalys  

Av reglemente framgår att nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är ändamålsenlig 

och tillräcklig samt i enlighet med vad som anges i Mölndals stads reglemente för intern 

kontroll. Nämnden beslutade i december 2019 om internkontrollplan och riskanalys för 2020. 

Det beskrivs att förvaltningen tar fram förslag på internkontrollplan och riskanalys till nämnden. 

Nämnden har möjlighet att lägga till risker och kontrollmoment men har enligt uppgift inte hittills 

gjort detta.  

 

I riskanalysen för 2020 har åtta risker identifierats. Brist på lämpliga ställföreträdare, brist på 

säkra besöksrum, brister i granskningens utförande, och kompetensbrist/kompetensförlust 

anses vara de största riskerna. Granskning av internkontrollplanen visar att merparten av de 

kontrollmoment som återfinns i denna avser handläggningen av ärenden. Därutöver finns 

kontrollmoment som avser ekonomisk uppföljning till nämnd och rapportering till tingsrätt. För 

övriga risker som beskrivits ovan saknas kontrollmoment. Av internkontrollplanen framgår vem 

som är kontrollansvarig, vem kontrollen ska rapporteras till och vilken månad kontrollen ska 

ske.  

2.3. Uppföljning  

Förvaltningen följer upp verksamhet och ekonomi utifrån ett årshjul (se bilaga 4) . Enligt 

samstämmiga uppgifter är medarbetarna på förvaltningen aktiva i uppföljningen och ansvarar 

för olika områden i den.  

 

Nämnden erhåller ekonomisk uppföljning i samband med månadsrapport per april och 

december samt i delårsrapport per augusti. Därtill erhåller nämnden en samlad uppföljning av 

verksamhet och ekonomi i verksamhetsberättelse i samband med årsbokslut. Avrapportering 

av internkontrollplanen sker dels löpande under året i så kallade internkontrollrapporter, dels i 

verksamhetsberättelse i samband med bokslut. Av protokollgranskning framgår att nämnden 

under 2020 erhållit uppföljning utifrån årshjulet.  

 

Av protokollgranskning framgår att nämnden under året bland annat erhållit följande 

internkontrollrapporter: 

 Juni: granskade årsräkningar 

Rapporten visade att 64 procent av årsräkningarna hade granskats i slutet av maj 

månad vilket var mer än nämndens målsättning på 62 procent.   
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 Augusti: redovisningar gällande ensamkommande barn 

Rapporten visade att samtliga redovisningar inkomna i tid för perioden granskats inom 

två månader i enlighet med nämndens målsättning i verksamhetsplanen. 

 

 December: omprövning förvaltarskap 

Enligt internkontrollplanen ska det rapporteras till nämnd hur omprövningar av 

förvaltarskap gått under 2020. Rapporten visade att samtliga omprövningar hade 

genomförts per december, åtta omprövningar inväntade dock komplettering och var 

ännu inte avslutade.  

 

 December: Överklagade arvoden 

Rapporten visade att tingsrätten i majoriteten av de fall som överklagats dömt till 

överförmyndarens fördel.  

 

Utöver de uppföljningar som nämnden erhåller genomför även nämndens ledamöter en årlig 

stickprovskontroll. Stickprovskontrollen avser uttagstillstånd, rätt arvode enligt arvodesriktlinjer 

och aktkontroll.  

 

Av intervju framgår att nämnden har stort förtroende för förvaltningen. Nämnden uppger att det 

inte funnits några behov av att besluta om åtgärder under året utifrån uppföljningen. Det 

framgår att nämnden i samband med beslut om verksamhetsplan 2021–2023 reviderade två 

mål utifrån den uppföljning som nämnden erhållit.  

 

Av protokollgranskning framgår att nämnden löpande erhållit information från enhetschef vid 

nämndsammanträden. Det kan inte utläsas av protokoll vilken information som nämnden 

erhållit.  

2.4. Omställning utifrån covid-19 och sekretess vid distansarbete  

Förvaltningen genomförde i mars 2020 en riskanalys med anledning av den pågående 

pandemin. Riskanalysen utgick från Mölndals stads mall för riskbedömning vid 

verksamhetsförändring. I riskanalysen identifierades risken för smittspridning bland personal 

och hög frånvaro som de två största riskerna. Utifrån de risker som identifierades i 

riskbedömningen upprättade förvaltningen en handlingsplan. I handlingsplanen beskrivs de 

åtgärder som förvaltningen vidtagit för att hantera riskerna. En av åtgärderna avser exempelvis 

frivilligt distans-/hemarbete två- tre dagar i veckan för att minska smittspridningen.  

 

Förvaltningen har upprättat Rutin för hemarbete. Av rutinen framgår de regler som gäller för 

dokumenthantering och sekretess vid hemarbete, utöver vad som anges i nämndens 

dokumenthanteringsplan. Av rutinen framgår bland annat att arbetsdator ska vara låst när den 

inte bevakas och att sekretesshandlingar inte får hanteras via e-post eller andra externa 

kommunikationsverktyg så som Microsoft Teams.  
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Distansarbete kräver en del förberedelser, dels utifrån att originalhandlingar inte får lämna 

kontoret 7, dels utifrån att förvaltningen mottar en stor mängd handlingar i pappersformat. Vid 

distansarbete måste originalhandlingar skannas in i förvaltningens verksamhetssystem. Det 

framgår att förvaltningen tidigare har varit restriktiv med att skanna in handlingar eftersom det 

har saknats teknisk möjlighet att gallra inskannade handlingar från verksamhetssystemet. 

Detta uppges dock vara åtgärdat sedan årsskiftet 2020/2021. Det möjliggör enligt förvaltningen 

för ett ökat digitalt arbete.  

 

Det beskrivs att rutinen för hemarbete har tagits fram i samråd med medarbetare och 

redogjorts för på arbetsgruppsmöten. Rutinen har även reviderats under året vid behov. Det 

framgår att förvaltningen följer Mölndals stads rekommendationer för säkrare distansmöten 

under Corona-pandemin.  

 

Av skriftliga svar framgår att nämnden under 2020 hållits informerad om förvaltningens 

åtgärder för att minska smittspridningen, sekretessfrågor, inköp av mobiltelefoner och 

utmaningar med hemarbete. Det kan inte utläsas av protokoll att nämnden mottagit denna 

information.  

2.5. Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån 2014 års utredning 

Inför bildandet av den gemensamma förvaltningsorganisationen genomfördes under 2014 en 

utredning på uppdrag av de fyra samverkande kommunerna. Utredningen avsåg att ge en 

översiktlig bild av hur den nya organisationen kunde utformas och har legat till grund inför 

beslut om införandet av den gemensamma förvaltnings- och nämndsorganisationen. I 

utredningen framkom bland annat att åtgärder behövde vidtas för att skapa en enhetlig 

organisation med rätt kompetens. Åtgärder behövde också vidtas för att säkerställa en 

ändamålsenlig tillsyn och servicenivå.  

 

Av intervju med nämndens ledamöter framgår att det inom nämnden saknas samsyn kring ett 

antal frågor. Det rör sig framförallt om nämndens arbetsformer och om hur nämndens styrning 

ska se ut och fungera. Det finns olika syn på arbetsfördelningen mellan nämnd och förvaltning, 

exempelvis som den kommer till uttryck i delegeringsordningen. En del av den bristande 

samsynen kan hänföras till åsikter om att nämndens arbetsformer i för hög utsträckning följer 

värdkommunen Mölndals stads arbetsformer och inte är tillräckligt fristående.  

 

I syfte att bedöma huruvida nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån de rekommendationer 

som lämnades i 2014 års utredning har skriftliga frågor ställts till förvaltningen. I tabell 1 nedan 

framgår de rekommendationer som lämnades i utredningen samt de åtgärder som vidtagits. 

Vidare framgår vår bedömning per rekommendation.   

 
7 Undantaget är årsräkningar och kunskapstester för godemän. Samtliga gode män måste klara ett 
kunskapstest som verksamheten har utformat för att föreslås som god man eller förvaltare. Detta för att 
säkerställa att gode män har kompetens och kännedom om vad som är lagstadgat om uppdraget.  
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Rekommendation  Vidtagna åtgärder  Bedömning  

Synkronisering av 

arvodesnivåerna för 

ställföreträdare måste 

ske.  

Nämnden har i januari 2019 beslutat om en 

arvodesriktlinje som gäller för ställföreträdare i 

samtliga kommuner.  ☑ 
Särskilda 

informations- och 

motivationsinsatser 

för berörda 

tjänstemän och 

politiker bedöms 

nödvändiga.  

Samtliga nya nämndsledamöter har genomgått en 

intern introduktion och en extern 

introduktionsutbildning. Det genomförs kortare 

utbildningsinsatser kring olika områden på 

nämndsammanträden.  

 

Förvaltningen har löpande kontakt med en 

kontaktperson i respektive kommun. Enhetschef 

träffar kommundirektör i respektive kommun två 

gånger per år. Enhetschef har även informerat om 

verksamheten i kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen i kommunerna. Av intervju 

framgår att samverkan med 

samverkanskommunerna fungerar väl.  

 

☑ 

Tillsynsnivån behöver 

ses över.  

Av skriftliga svar framgår att tillsynsnivån ses över 

kontinuerligt. Varje år görs en utvärdering av 

tidigare års granskningsrutiner. Det finns rutiner 

för granskningen av tillsynsnivån i form av 

instruktioner och checklistor.  

 

☑ 
Servicenivån behöver 

ses över.  

Inför bildandet av den gemensamma nämnden 

genomfördes en översyn av servicenivån. Det 

uppges att förvaltningen upplever att den service 

som tillhandahålls är förenligt med vad som 

föreskrivs i förvaltningslagen.  

☑ 
Arkiven måste få 

samma systematik.  

Av skriftligt svar framgår att samtliga ärenden 

arkiveras i närarkivet. Av dokumentstudier 

framgår att en arkivbeskrivning finns upprättad 

utifrån arkivlagen (1990:782) och arkivreglemente 

för Mölndals stad. 

☑ 
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Gemensamma rutiner, 

mallar, blanketter och 

informationsmaterial 

måste tas fram. 

Samtliga blanketter, mallar, rutiner och 

informationsmaterial är gemensamma.  

☑ 
Individuella 

kompetensutvecklings

planer för berörd 

personal behöver tas 

fram. 

Samtliga nyanställda har enligt uppgift en 

kompetensutvecklingsplan. I 

kompetensutvecklingsplanen ingår ett internt 

introduktionsprogram. Nyanställda erbjuds även 

en extern grundutbildning. För övrig personal görs 

en årlig översyn av vilka utbildningar som erbjuds 

och vem som kan vara i behov av utbildning.  

☑ 

Full delegering bör 

ske till 

tjänstemannaorganisa

tionen.  

Av skriftliga svar och dokumentstudier framgår att 

tjänstemannaorganisationen har full delegation. 

Nu gällande delegeringsordning beslutades av 

nämnden i januari 2020.  ☑ 
Återsökning bör 

skötas av respektive 

kommun.8 

Av skriftliga svar framgår att återsökning tidigare 

har skett i respektive kommun. Det framgår dock 

att ersättning numera utgår som en 

schablonersättning till följd av ändrade nationella 

regler.  

☑ 
Enhetschef skall ha 

kunskap om 

överförmyndar-

verksamhet.  

Enhetschefen har juridisk utbildning och har 

tidigare arbetat som handläggare på förvaltningen 

mellan 2015–2018.  ☑ 
Särskilda resurser bör 

avsättas för att säkra 

en rättssäker och 

effektiv rekrytering av 

ställföreträdare. 

Av skriftliga svar framgår att det finns en utsedd 

handläggare som ansvarar för att hålla i 

informationsmöten för samtliga personer som vill 

ha uppdrag som god ställföreträdare. Utöver detta 

finns personal som deltar vid externa utbildningar 

för nya ställföreträdare. Det beskrivs att 

förvaltningen upplever att de personalresurser 

som avsatts för ändamålet är tillräckliga.  

 

 

☑ 

Tabell 1. EY:s uppföljning av vidtagna åtgärder. Teckenförklaring: ☑= åtgärdad 

 

 
8 Regeringen har i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. infört nya regler 
kring kommunernas möjlighet till statlig ersättning. Förordningen träder ikraft den 1 juli 2017. Genom 
förordningens reglering försvinner bland annat möjligheten för kommunernas överförmyndare att direkt 
till Migrationsverket återsöka arvoden till gode män för ensamkommande barn.  
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2.6. Vår bedömning  

 

Av kommunallagen framgår att nämnder ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med 

fullmäktiges mål och riktlinjer samt utifrån väsentliga bestämmelser i lag eller annan författning. 

 

Granskningen visar att nämnden styr verksamheten genom verksamhetsplan, 

delegeringsordning och internkontrollplan. Nämnden följer upp verksamhet och ekonomi 

genom månadsuppföljningar, delårs- och årsbokslut samt genom uppföljning av internkontroll. 

Nämndens ledamöter utför även en årlig stickprovskontroll utifrån upprättad internkontrollplan. 

Nämnden får vidare information om verksamheten vid nämndsammanträden. Den information 

som nämnden erhåller kan inte alltid utläsas av protokoll. Vi noterar också att det i flera delar 

saknas en röd tråd mellan riskanalysen och kontrollmomenten i internkontrollplanen.  

 

Utifrån ovanstående bedömer vi att nämnden i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig 

styrning, uppföljning och intern kontroll.  

 

I den utredning som genomfördes inför bildandet av den gemensamma 

förvaltningsorganisationen lämnades ett antal rekommendationer. Granskningen visar att 

nämnden vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna och att verksamheten i stort bedrivs 

utifrån de då angivna intentionerna.  

 

Avslutningsvis visar granskningen att det i delar saknas en samsyn kring nämndens interna 

arbetsformer och ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning. Enligt vår mening finns 

det en risk att detta försvårar nämndens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. Vi bedömer utifrån 

ovanstående att nämnden i stort har tillsett att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

intentioner som angavs vid bildandet av den gemensamma nämnden.  
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3. Samlad bedömning 

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och uppföljning?  

Ja, i huvudsak. Nämnden styr verksamheten genom 

verksamhetsplan, internkontrollplan och 

delegeringsordning. Uppföljning sker genom 

månadsuppföljningar, delårs- och årsbokslut, 

verksamhetsberättelse samt genom rapporter om 

internkontroll. Nämnden får löpande information vid 

nämndsammanträden. Den information som nämnden 

mottar kan inte alltid utläsas av protokoll.  

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 

intern kontroll? 

Ja. Nämnden antar årligen en internkontrollplan och 

riskanalys. Det saknas i flera delar en röd tråd mellan 

riskanalysen och kontrollmomenten i internkontroll-

planen. Internkontrollplanen följs upp löpande under 

året genom rapporter som redovisas till nämnden.  

Bedrivs verksamheten i enlighet med de 

intentioner som angavs vid bildandet av 

den gemensamma nämnden? 

Ja. Nämnden har vidtagit åtgärder utifrån de 

rekommendationer som lämnades i utredningen. Verk-

samheten bedrivs i stort utifrån de intentioner som 

angavs. Det saknas samsyn kring delar av nämndens 

interna arbetsformer och ansvarsfördelningen mellan 

nämnd och förvaltning. Det finns risk att detta försvårar 

nämndens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. 

3.2. Slutsatser 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 

bedömning att nämnden för överförmyndare i samverkan i stort bedriver en ändamålsenlig 

verksamhet med en tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten bedrivs utifrån de 

intentioner som angavs vid bildandet av den gemensamma nämnden. Vi bedömer att det finns 

utvecklingsområden kopplat till samsyn kring nämndens interna arbetsformer. Enligt vår 

mening finns det risk att detta kan försvåra nämndens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag. 

Granskningen visar även att den information som nämnden erhåller inte alltid protokollförs. 

Det saknas även en röd tråd mellan riskanalysen och kontrollmomenten i internkontrollplanen. 

 

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar 

nämnden att: 

 Säkerställa att nämnden utvecklar samsyn kring sina arbetsformer och att dessa 

dokumenteras. 

 Tillse att det finns en tydlig koppling mellan identifierade risker och kontrollmoment i 

internkontrollplanen. 

 Säkerställa att den uppföljning och information som nämnden erhåller dokumenteras i 

protokoll. 

 

 



 
 
 
 
 

14 
 

Göteborg den 17 februari 2021 

 

 

   
Johan Palmgren   Maria Carlsrud Felander  

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Ernst & Young AB  Ernst & Young AB 

 

 

Christoffer Henriksson  

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
 

I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 

Överförmyndaren är kommunal tillsynsmyndighet för kommunens ställföreträdare (gode män, 

förvaltare och förmyndare). Överförmyndarens uppdrag är att motverka rättsförluster för 

personer som själva inte kan tillvarata sina rättigheter.  

 

Nämnden ansvarar enligt reglemente för överförmyndarverksamheten i de samverkande 

kommunerna och utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

 

Inför bildandet av den gemensamma förvaltningsorganisationen genomfördes under 2014 en 

utredning på uppdrag av de fyra samverkande kommunerna. Utredningen avsåg att ge en 

översiktlig bild av hur den nya organisationen kunde utformas och har sedermera legat till 

grund inför beslut om införandet av den gemensamma förvaltningsorganisationen och 

nämndsorganisationen. I utredningen framkom bland annat att åtgärder behövde vidtas för att 

skapa en enhetlig organisation med rätt kompetens. Vidare framkom att åtgärder behövde 

vidtas för att säkerställa en ändamålsenlig tillsyn och servicenivå.  

 

Respektive kommunrevision i de fyra samverkande kommunerna har utifrån ovanstående 

bedömt det som väsentligt att granska om nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, 

uppföljning och kontroll samt om de slutsatser som lämnades i 2014 års utredning har beaktats 

i nämndens verksamhet. 

 

Ansvarsgrunderna som är relevanta i denna granskning är bland annat risk för bristande 

måluppfyllelse, styrning och internkontroll avseende verksamhet och ekonomi.  
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Bilaga 2. Revisionskriterier  
 

Kommunallagen (2017:725)  

I 6 kap. 6 § anges att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 

som gäller för verksamheten. 

I 11 kap. 1 § anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses 

i 10 kap. 2–6 §§. 

 

Nämndens reglemente 

 Av reglemente framgår att nämnden ansvarar för och verkställer 

överförmyndarverksamheten i Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner.  

Mölndals stad är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation. Nämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode 

mäns och förvaltares verksamhet. 

 

 Nämnden ska arbeta för långsiktigt hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt perspektiv.  

 

 Nämnden ska, inom ramen för sitt uppdrag, uppdatera och förenkla sitt regelbestånd.  

 

 Nämnden ska informera om sin verksamhet i alla de samverkande kommunerna.  

 

 Nämnden ska utveckla brukarinflytandet och dialogen med kommuninvånarna i alla 

samverkande kommuner. 

 

 Nämnden ska samverka med övriga kommunala nämnder i samverkanskommunerna, 

andra myndigheter och med enskilda organisationer som berörs av nämndens 

verksamhetsområde.  

 

 Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ska hos berörd 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan nämnd lägga fram de förslag som 

behövs.  

 

 Nämnden ska lämna yttranden som berör dess verksamhet. 

 

 Kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun delegerar, i de delar som berör den 

egna kommunen, till nämnden att inom sitt verksamhetsområde och utan 

kommunfullmäktiges särskilda godkännande, under förutsättning att ärendet inte är av 

principiell betydelse eller annars av större vikt:  

 

 Själv eller genom ombud föra samverkanskommuns talan i alla mål och ärenden som 

faller inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å samverkanskommunernas 



 
 
 
 
 

17 
 

vägnar träffaöverenskommelse om betalning, ingå förlikning och sluta annat 

ekonomiskt avtal. 

 

 Lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och motsvarande i 

de fallfrågan endast berör nämndens verksamhetsområde och inte bedöms vara av 

strategisk betydelse för samverkanskommun av dess kommunstyrelse  

 

 Nämnden ansvarar för det egna arkivet enligt vad som anges i värdkommunens Mölndals 

stads arkivreglemente.  

 

 Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig och i 

enlighet med vad som anges i Mölndals stad reglemente för intern kontroll. Nämnden ska 

rapportera till fullmäktige i samtliga samverkanskommuner.  

 

 

Överförmyndarorganisation HKMP rådgivningsrapport (2014)  

I 2014 års utredning föreslogs en avtalsbaserad samverkansorganisation med sitt säte i 

Mölndal och med Mölndal som värdkommun. I utredning föreslogs att den nuvarande totala 

tjänstgöringsgraden avseende tjänstemän skulle behållas i samverkansorganisationen. Det 

föreslogs även en tjänstemannaorganisation med ett tydligt chefskap och delvis med en 

fördelning av arbetsuppgifter efter ärendetyp. Det föreslogs även att nämnderna avskaffas och 

att ensamma överförmyndare med Ersättare inrättas.  
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Bilaga 3. Källförteckning  
 

Intervjuförteckning 

 Enhetschef, 2021-01-08

 Gruppintervju med handläggare, 2021-01-12

 Intervju med nämnd, 2020-01-12

 

Skriftliga frågor 

 Svar på skriftliga frågor avseende vidtagna åtgärder utifrån 2014 års utredning

 Svar på skriftliga frågor avseende rutiner för hemarbete och sekretess

 

Källförteckning  

  Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Överförmyndarnämnden, 2020

  Arkivreglemente för Mölndals stad, 2015

  Arvodesriktlinjer, 2019

  Budget Överförmyndare i samverkan, 2020

  Delegeringsordning, 2020

  Dokumenthanteringsplan, 2020

  Ekonomirapport, april 2020

  Ekonomirapport, augusti 2020

  Handlingsplan systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete, 2020

  Internkontrollplan, 2020

  Internkontrollreglemente Mölndal stad, 2008

  Internkontrollrapport - redovisningar gällande ensamkommande, 2020

  Internkontrollrapport - överklagade arvoden, 2020

  Internkontrollsrapport - granskade årsräkningar, 2020

  Internkontrollsrapport - omprövning förvaltarskap, 2020

  Protokoll från sammanträden, 2019

 Protokoll från sammanträden, 2020

 Reglemente för internkontroll

 Reglemente och avtal för gemensam överförmyndarnämnd, 2018

 Rekommendation för säkrare distansmöten under Coronapandemin för Mölndal stad, 2020

 Riskanalys, 2020

 Riskbedömning kring pandemin ÖFS, 2020

 Rutin - rekrytering av ställföreträdare, odaterad
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 Rutin - tillgänglighet & service, odaterad

 Rutin - upplärning av nyanställd överförmyndarhandläggare, 2020

 Rutin för hemarbete, 2020

 Uppföljning överklagade arvodesbeslut - bilaga till internkontrollsrapport överklagade arvoden, 
2020
 Verksamhetsplan, 2020–2022
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Bilaga 4. Överförmyndarens årshjul  



 

 

 

 

Kommunrevision   

    

 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset 

Telefon vx 0300-83 40 00 

Fax 0300-83 47 04 

kommunrevision@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 
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Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunstyrelsen  

 

 

Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020 av 
Patientnämnden Halland  

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad 

revisionsrapport. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har avsett Patientnämnden 

Halland.  

Rapporten översänds för kännedom. 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



       Revisionsrapport 

 

 

Grundläggande 
granskning 2020 
Patientnämnden Halland 
Mars 2021 

Helena Richardsson 
Isabelle Panasco 
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Sammanfattning 
På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grund-
läggande granskning av Patientnämnden. Den grundläggande granskningen syftar till att 
på översiktlig nivå följa, granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten. 
Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak tolkning av och arbete med Reg-
ionfullmäktiges mål och budget, uppföljning och återrapportering av verksamheten i enlig-
het med fastställd styrmodell, åtgärder när uppföljning av verksamhet visar avvikelse och 
arbete med intern kontroll enligt gällande anvisningar för intern kontroll.  

Efter genomförd granskning är vår bedömning att Patientnämnden i allt väsentligt har en 
tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den 
grundläggande granskningen.  

Den samlade bedömningen återfinns i sin helhet i avsnitt 3.5. 
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Innehållsförteckning 

 
 Inledning 3 

 Region Halland 4 

 Granskningsresultat 7 
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 Inledning 
 Bakgrund 

Kommunallagen förutsätter att revisorerna årligen granskar all kommunal verksamhet i 
den omfattning som följer av God revisionssed. Granskningen utgör underlag för den år-
liga ansvarsprövningen. I den årliga granskningen ingår en grundläggande del, där reg-
ionstyrelsens och nämndernas ansvarstagande för verksamheten följs, granskas och prö-
vas. Enligt den goda seden handlar grundläggande granskning bland annat om frågor 
avseende hur styrelse och nämnder tolkat och brutit ned mål och uppdrag från fullmäk-
tige, uppföljning av verksamhet och åtgärder vid avvikelser, systematiskt arbete med in-
tern kontroll och tydligheten i protokoll. Föreliggande rapport utgör resultatet av den 
grundläggande granskningen 2020. 

 Syfte  

Den grundläggande granskningen syftar till att på översiktlig nivå följa, granska och pröva 
nämndens ansvarstagande för verksamheten.  

Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak Patientnämndens följsamhet till 
reglemente, tolkning av och arbete med Regionfullmäktiges mål, uppföljning och återrap-
portering av verksamhet i enlighet med fastställd styrmodell, åtgärder när uppföljning av 
verksamhet visar avvikelse och arbete med intern kontroll enligt gällande anvisningar för 
intern kontroll. 

 Revisionskriterier 

Revisionskriterierna för denna granskning har i huvudsak hämtats ur följande:  

• Kommunallagen  

• Arbetsordningar och reglementen 2019 

• Region Hallands mål och budget 2020 med plan 2021-2022 

• Internkontrollreglemente för Landstinget Halland  

 Avgränsning 

Granskningen avser Patientnämnden Halland och är avgränsad till år 2020.  

 Metod 

Granskningen har genomförts som en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Inom 
ramen för granskningen har en genomgång av nämndens samtliga protokoll samt mål- 
och ekonomiuppföljningsrapporter avseende 2020 genomförts. Protokollgranskningen har 
i huvudsak syftat till att följa hur nämnden arbetar med styrning, uppföljning och kontroll 
samt att granska tydligheten i protokoll och beslutsunderlag. Översiktlig genomgång av 
nämndens internkontrollplan med tillhörande riskanalys har genomförts i syfte att följa hur 
nämnden arbetat med intern kontroll i förhållande till Region Hallands reglemente för in-
tern kontroll. Det har även genomförts en intervju med företrädare för verksamheten. Ett 
utkast av rapporten har sakgranskats av företrädare för verksamheten. 
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 Region Halland 
I detta kapitel beskrivs Region Hallands styrmodell 2020 och fullmäktiges reglemente för 

intern kontroll sammanfattas.  

 Region Hallands styrmodell 2020 

Styrmodellen för Region Halland utgår från regionfullmäktiges vision för Hallands utveckl-
ing till den Bästa Livsplatsen för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas 
en tydlig länk mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamheternas syfte 
och aktiviteter och uppföljning.  

Regionfullmäktige har genom beslutade arbetsordningar och reglementen angett ramarna 
för hur styrningen ska ske inom Region Halland. Regionstyrelsen har 2019-10-18 antagit 
en Riktlinje för planering och uppföljning för att beskriva hur Regionfullmäktiges beslut 
omsätts i praktiken. Syftet med riktlinjen är att fastställa hur arbetet med planering, ge-
nomförande och uppföljning ska ske för att säkerställa: 

• förutsättningar för en god livskvalitet hos invånarna 

• att Regionfullmäktiges mål och ambitioner uppnås 

• att lagstiftning och intern styrning efterlevs 

• en styrning med fokus på verksamheternas syfte 

• en god ekonomisk hushållning. 

Mål och budget är regionens styrdokument på kort och medellång sikt. I Mål och budget 
sammanfattas den regiongemensamma resursfördelningen, fokusområden, indikatorer 
och kvalitetsindikatorer för att styra och följa upp verksamheten. Regionfullmäktige fast-
ställer årligen fokusområden på övergripande nivå i Mål och budget som är kopplade till 
invånarnas behov, verksamhetens syfte och de ekonomiska förutsättningarna. Fokusom-
rådena har sin utgångspunkt i Region Hallands vision och de långsiktiga strategierna. I 
riktlinjen för planering och uppföljning framgår att fokusområdena mäts på koncernnivå 
genom indikatorer med angivna målnivåer som ska uppnås under året.  

Figur 1. Region Hallands modell för planering och uppföljning 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

5 
 

 

Varje nämnd/styrelses bidrag till den regionövergripande måluppfyllelsen ska sammanfat-
tas, tillsammans med en beskrivning av hur verksamhetens uppdrag ska kvalitetssäkras, i 
en verksamhetsplan. Nämnden kan i sin verksamhetsplan komplettera de regiongemen-
samma indikatorerna med egna indikatorer. Utifrån de mål och indikatorer som konkreti-
serats i verksamhetsplanen skapas aktiviteter och åtgärder som ska planeras och tidsät-
tas med ett tydligt ansvar. Verksamhetsplanen ska ha ett flerårigt tidsperspektiv och fast-
ställas av nämnden/styrelsen. Respektive nämnd ansvarar för att planering och genomfö-
rande av aktiviteter som styr mot målen sker inom respektive verksamhet.  

I Mål och budget är samtliga fokusområden likställda varandra. Regionfullmäktige fördelar 
inte fokusområdena till nämnderna. Regionkontoret har därför tillsatt en styrgrupp som 
har konkretiserat Regionfullmäktiges fokusområden och skapat regiongemensamma upp-
drag. De regiongemensamma uppdragen har adresserats till samtliga nämnder. Det är 
sedan upp till nämnderna om de vill upprätta förvaltningsuppdrag kopplat till de region-
gemensamma uppdragen eller utifrån verksamhetens egna utvecklingsområden direkt 
kopplat till fullmäktiges fokusområden. 

I Mål och budget 2020-2022 har Regionfullmäktige beslutat om åtta fokusområden med 
tillhörande indikatorer som Region Halland ska arbeta med 2020. I Mål och budget 2020-
2022 är det inräknat i nämndernas budgettillskott för befolkningsökning, vårdtyngd och 
prisökningar, men också effektiviseringskrav för att minska kostnadsökningstakten och få 
en budget i balans. Uppföljning av nämndernas/styrelsens arbete ska dokumenteras i 
uppföljningsrapporter och årsredovisning. I Mål och budget 2020-2022 framgår även att 
styrelsen och nämnderna ska göra mindre omfattande månadsrapporter vid några till-
fällen under året. Lokala nämnder, Patientnämnden samt Gemensam nämnd för Hem-
sjukvård och Hjälpmedel behöver endast lämna rapport till den regiongemensamma upp-
följningen i samband med uppföljningsrapport 1, uppföljningsrapport 2 och årsredovis-
ningen.  

Figur 2: Uppföljningsstruktur 

Månadsrapport • Februari (Enligt anvisningar ekonomisk uppföljning 2020) 

• Oktober (Enligt anvisningar ekonomisk uppföljning 2020) 

Gäller ej lokala nämnder, patientnämnden samt gemensam nämnd 

för hemsjukvård och hjälpmedel 

Uppföljningsrapport 1  

(mars) 

• Ekonomisk uppföljning  

• Uppföljning av fokusområden samt indikatorer  

• Rapportering till RF 

Uppföljningsrapport 2  

(augusti) 

• Ekonomisk uppföljning  

• Uppföljning av fokusområden samt indikatorer  

• Rapportering till RF 

Slutlig uppföljning och 

redovisning, ÅR (decem-

ber) 

• Ekonomisk uppföljning  

• Uppföljning av fokusområden och utfall indikatorer 

• Rapportering till RF 

I uppföljningsrapport 1 och 2 redovisas verksamhet och aktiviteter som stödjer beslutade 
fokusområden samt ett nuläge för indikatorer och uppföljningsvariabler i relation till årets 
målvärde. I Uppföljningsrapport 2, tillika delårsbokslut, redovisas dessutom en prognos på 
måluppfyllelsen för helåret. I årsredovisningen redovisas utfall samt analys för samtliga 
indikatorer för uppföljning av Regionfullmäktiges fokusområden samt den verksamhet och 
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de aktiviteter som stödjer dessa. 

 Intern kontroll 

Dåvarande landstingsfullmäktige fastställde reglemente för intern kontroll vid sammanträ-
den 13-14 november 2006. Syftet med reglementet är att säkerställa att styrelse och 
nämnder upprätthåller en tillräcklig intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad av 
säkerhet ska fastställa att mål inom verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering 
och efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter kan uppnås. 

Enligt reglementet ska nämnder inom sitt ansvarsområde tillse att en organisation upprät-
tas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar för den interna kontrollen 
antas. I reglementets tillämplighetsanvisningar tydliggörs att en risk- och sårbarhetsanalys 
ska ligga till grund för den årliga planeringen, prioriteringen och uppföljningen av det in-
terna kontrollarbetet. Därtill ska var och en av nämnderna anta en särskild plan för upp-
följning av den interna kontrollen och resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt 
från antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. Senast i samband med årsrapporten 
ska resultatet från uppföljningen rapporteras till landstingsstyrelsen (numera regionstyrel-
sen). 

Av reglementet framkommer vidare att den årliga interna kontrollplanen minst ska inne-

hålla följande:  

• Vilka rutiner som ska följas upp 

• Omfattningen på uppföljningen  

• Vem som ansvarar för att utföra kontrollen  

• Till vem och när uppföljningen ska rapporteras  

Nytt reglemente för intern kontroll antogs av regionfullmäktige 28 oktober 2020, och till-

lämpas från och med 2021 års internkontroll. Enligt reglementet är nämndernas ansvar: 

• att säkerställa att den interna kontrollen inom respektive nämnds verksamhetsom-

råde är tillräckliga, 

• att upprätta internkontrollplan för respektive nämnds verksamhetsområde samt år-

ligen utvärdera planen och rapportera till regionstyrelsen, och 

• att säkerställa att regler och anvisningar för den interna kontrollen efterlevs.  
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 Granskningsresultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet av den grundläggande granskningen utifrån de iakttagel-

ser som vi bedömer vara mest relevanta. 

 Patientnämnden Hallands uppdrag 

Enligt reglementet för Patientnämnden Halland ansvarar nämnden för att fullgöra de upp-
gifter kommunerna och Region Halland har enligt lag (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården. Detta innebär att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 
lämpligt sätt hjälpa patienterna att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål 
besvarade av vårdgivaren. Nämnden även i uppgift att tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande samverkansavtal mellan Region Halland och kommunerna i Hall-
and. Nämnden ska också rapportera halvårsvis till respektive huvudman hur verksamhet-
en utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

Reglementet innehåller även bestämmelser om patientnämndens ansvar att förordna, 
utbilda och arvodera stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lag (1991:1128) 
om psykiatrisk tvångsvård eller lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller hålls isole-
rad enligt lag (2004:168) om smittskydd.  

 Nämndens planering och styrning av sin verksamhet 

Patientnämnden Halland har ingen egen underställd förvaltning. Region Halland är värd-
kommun för nämnden och ansvarar genom Regionkontoret för nödvändig administration 
för verksamheten, bland annat sekreterare i nämnden. Handläggartjänsterna har under 
2020 omfattat 2,75 heltidstjänster. Enligt samverkansavtal mellan Region Halland och de 
halländska kommunerna om en gemensam patientnämnd ska de deltagande kommuner-
na i samband med årligt bokslut debiteras sin proportionella del av kansliets kostnader. 

I jämförelse med föregående år antog Patientnämnden Halland en verksamhetsplan för 
2020. Verksamhetsplanen för 2020 antogs den 24 juni. Fastställandet av verksamhets-
planen försenades på grund av att fel version bifogades i handlingarna till nämndens 
sammanträde i mars och att sammanträdet i april ställdes in på grund av Covid-19-
pandemin. I likhet med föregående år har nämnden även använt sig av en aktivitetsplan 
för året. Aktivitetsplanen visar planerade aktiviteter för nämnden och/eller kansliets per-
sonal med tillhörande beskrivning av syfte och målgrupp för aktiviteten.  

Regionfullmäktige tilldelade Patientnämnden Halland 945 000 kronor för verksamhetsåret 
2020. Anslaget ska täcka kostnader för arvode till nämndledamöter från Region Halland 
samt ersättning till förordnande stödpersoner efter behov. Efter omdisponering från cen-
trala medel gällande löneavtalspott 2019, efter delegationsbeslut av ekonomidirektören 
2019-11-27, är det totala anslaget 960 000 kronor. Vid sammanträdet den 5 december 
2019 antog Patientnämnden Halland en internbudget för 2020 som omfattade 945 000 
kronor.  

 Nämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi 

Under 2020 hade patientnämnden sex protokollförda sammanträden. I intervju framkom-
mer att ett av nämndens sammanträden och flertalet inplanerade aktiviteter fick ställas in 
på grund av Covid-19-pandemin. Nämndens sammanträden var helt eller delvis digitala 
och uppges ha fungerat bra.  
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Av protokollen framgår att nämnden löpande informerades om inkomna patientärenden 
per ärendekategori enligt den nationella handboken för Patientnämnderna. Handboken 
gjordes om inför 2019 varpå kategorierna justerades och är därför inte helt jämförbara 
med tidigare års kategorier. Till varje sammanträde har nämnden har också utsett två 
ledamöter som lyfter fram ärenden av särskilt intresse för att tex. belysa strukturella pro-
blem. Patientnämndens ledamöter har till uppgift att anta ett politiskt helhetsperspektiv på 
de synpunkter som kommer in och av dessa bilda sig en uppfattning som kan leda till in-
spel till huvudmännen och/eller partigrupperna eller framställningar och uttalanden från 
patientnämnden om förbättringsområden i vården.  

Vidare framgår av protokollen att nämnden löpande informeras om det ekonomiska utfal-
let i förhållande till budget. Budget avser i det här sammanhanget anslag för arvodeser-
sättningar till politiker samt arvodering till förordnande stödpersoner. I intervju framkom-
mer att samverkansavtalets angivelser om att kommuner ska ersätta Region Halland för 
kostnader avseende handläggarnas arbete inte tillämpas i praktiken. Vidare tillhör hand-
läggarna organisatoriskt regionkontorets kanslienhet, varför löpande uppföljning av per-
sonalkostnader sker av regionstyrelsen i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning. 

Vid sammanträdet 2 september antogs Patientnämndens delårsrapport. I rapporten besk-
rivs till exempel nämndens genomförda informationsinsatser och en sammanställning av 
inkomna ärenden. Av rapporten framgår även att flertalet informationsinsatser har fått 
ställas in på grund av Covid-19-pandemin. Under det första halvåret användes 388 400 
kronor av den totala budgeten på 960 000 kronor. I likhet med föregående år lämnades 
ingen helårsprognos. Av sammanträdesprotokollet framgår att nämnden beslutade att 
överlämna delårsrapporten till Regionstyrelsen samt kommunstyrelserna i Hallands kom-
muner samt delge den till Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel, regionens 
driftnämnder inom hälso- och sjukvårdsområdet, och Region Hallands lokala nämnder. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av patientnämndens ordförande den 24 februari 
2021 och överlämnades till Regionstyrelsen, de halländska kommunerna samt Inspekt-
ionen för vård och omsorg. Ordförande beslutade även att delge driftnämnderna1, Ge-
mensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel och de lokala nämnderna samt sprida 
den till vårdens verksamhetsföreträdare. Patientnämnden delgavs information om verk-
samhetsberättelsen och ordförandebeslutet den 3 mars 2021. Nämnden ska till respektive 
huvudman och Inspektionen för vård och omsorg innan den 28 februari varje år rappor-
tera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

Vidare framgår av verksamhetsberättelsen att nämnden har handlagt 1170 ärenden under 
2020, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med föregående år. Därutöver har Pati-
entnämnden också hanterat 602 informationsärenden, vilket är en ökning med 42 pro-
cent. I verksamhetsberättelsen beskrivs att covid-19-pandemin har gjort avtryck i inflödet 
av klagomål. 130 covid-19-relaterade ärenden har registrerats. Dessa var relativt jämnt 
fördelade under året och utgjorde cirka 11 procent av Patientnämnden Hallands totala 
ärendemängd. I verksamhetsberättelsen redogörs för nämndens arbete under året i för-
hållande till två av regionfullmäktiges fokusområden, men det görs ingen bedömning av 
nämndens måluppfyllelse.  

Patientnämnden Halland redovisar enligt verksamhetsberättelsen 2020 ett budgetöver-
skott om 200 000 kronor. En uppföljning av driftbudgeten framgår inte av verksamhetsbe-

 
 

1 Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa, Driftnämnden Närsjukvården, Driftnämn-
den Psykiatri. 
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rättelsen. Uppföljningen av driftbudgeten redovisades separat på nämndens samman-
träde den 3 mars 2021.  

 Nämndens arbete med intern kontroll 

Den 5 december 2019 fastställde Patientnämnden Halland en internkontrollplan för verk-
samhetsåret 2020. Planen har föregåtts av en riskanalys som nämnden genomfört till-
sammans med Regionkontoret. Samtliga riskområden gicks igenom och diskuterades i 
nämnden den 17 oktober 2019. Av den dokumenterade riskanalysen framgår en bedöm-
ning av väsentlighet, sannolikhet och konsekvens för varje risk samt förslag på åtgärder 
för att minimera risken och en bedömning om nämnden ska avvakta, acceptera eller han-
tera risken. 

Nämndens internkontrollplan 2020 omfattar tre risker inom två riskområden. I relation till 
varje risk anges en beskrivning av väsentlighet/konsekvens, kontrollmoment, metod, hur 
ofta kontrollen ska genomföras och avstämningsdatum. Det framgår även att rapportering 
ska ske till patientnämnden. Vem som är ansvarig för att genomföra kontrollmomenten 
framgår av interkontrollplanen. Enligt nämndens beslut den 5 december 2019 ska arbetet 
följas upp och redovisas för nämnden enligt regionens riktlinjer. 

Den 3 mars 2021 redovisades uppföljningen av internkontrollplanen 2020 på nämndens 
sammanträde. I uppföljningsrapporten beskrivs utfallet av genomförda kontrollmoment 
samt planerade åtgärder för att hantera de avvikelser som har identifierats. Den samman-
tagna bedömningen som görs för samtliga risker är att ingen adekvat bedömning kan gö-
ras eftersom kansliet periodvis pausat hanteringen av påminnelser under pandemin. Där-
för överförs riskerna till internkontrollplanen 2021. Redovisning av internkontrollplanen 
skedde också i samband med redovisning av delårsrapport 2020-09-02.  

 Samlad bedömning 

Kommunallagen redogör för att nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlig-
het med de mål och riktlinjer fullmäktige har bestämt. I jämförelse med föregående år an-
tog Patientnämnden Halland en verksamhetsplan för 2020. Nämnden har även utvecklat 
sin uppföljning i delårsrapport och verksamhetsberättelse 2020. I rapporteringen framgår 
hur nämnden har bidragit till uppfyllnad av regionfullmäktiges mål för året. Däremot görs 
ingen bedömning av nämndens samlade måluppfyllelse. Vi noterar att verksamhetsberät-
telsen 2020 antogs med ordförandebeslut, vilket inte är gängse praxis. Vi noterar också 
att nämnden enbart har genomfört en uppföljningsrapport, medan Regionfullmäktiges 
riktlinjer i Mål och Budget 2020 anger att det ska genomföras två uppföljningar. Däremot 
framgår av Patientnämndens reglemente att nämnden halvårsvis ska rapportera till re-
spektive huvudman hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

Patientnämnden har genomfört en riskanalys och antagit en internkontrollplan för verk-
samhetsåret. Vi anser att nämnden delvis har följt upp internkontrollarbetet i enlighet med 
regionens riktlinjer för intern kontroll med anledning av att ingen adekvat bedömning har 
gjorts för samtliga risker. Detta eftersom kansliet periodvis pausat hanteringen av påmin-
nelser på grund av covid-19-pandemin. Samtliga risker är överförda till internkontrollpla-
nen 2021. Avslutningsvis visar granskningen att nämnden har bedrivit sin verksamhet 
inom tilldelade ekonomiska ramar under 2020 och redovisade ett budgetöverskott. 

Efter genomförd granskning är vår bedömning att Patientnämnden i allt väsentligt har en 
tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den 
grundläggande granskningen.  
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projektplan daterad 2020-11-02. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som 

tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 



GRANSKNINGSRAPPORT

Till bolagsstämman i EKSTA Bostads AB Org.nr 556497-8293
Till Kungsbacka kommunfullmäktige för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon
grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.
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1. Granskningsinriktning 

1.1. Bakgrund 

Lekmannarevisionens uppdrag regleras i aktiebolagslagens kap 10. Av 3 § framgår att 

lekmannarevisorns uppdrag är att granska:  

 Om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. 

 Om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

 Om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Vidare framgår det att granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid 

detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorernas granskning ska utföras enligt God 

revisionssed. Lekmannarevisorerna har beslutat att 2019 genomföra en grundläggande 

granskning av Eksta Bostadsaktiebolag (Eksta) och dotterbolaget Tempohus AB 

(Tempohus). 

1.2. Syfte 

Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om Eksta 

Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt enligt ägarens vilja samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.  

Därtill syftar granskningen till att följa upp de rekommendationer som lekmannarevisorerna 

ställt till Eksta Bostadsaktiebolag under de tre senaste årens granskningar. 

1.3. Avgränsning 

Granskningen avgränsar sig till en översiktlig granskning av bolagens ändamålsenlighet, 

ekonomiskt tillfredställande skötsel och intern kontroll. Lekmannarevisionen granskar inte 

bolagets redovisning eller interna kontroll i redovisningsfrågor.  

Uppföljningen av ställda rekommendationer avser enbart Eksta Bostadsaktiebolag. 

Tempohus är dotterbolag till Eksta. VD och styrelsepresidium i Eksta är tillika VD och 

styrelsepresidium i Tempohus. Mot bakgrund av detta behandlas bolagen i samma 

granskningsredogörelse. 

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 1. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning 

framgår av bilaga 2. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Resultat från 2019 års granskning 

I förra årets granskningsredogörelse för Eksta Bostadsaktiebolag (Eksta) och Tempohus AB 

(Tempohus) bedömdes styrelsen ha säkerställt en god styrning i enlighet med de riktlinjer 

som anges i ägardirektivet. Däremot rekommenderas Eksta att säkerställa uppföljning och 

rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål. Uppföljning av måluppfyllelse för merparten 

av Ekstas mål för målperioden har skett till styrelsen i oktober 2019. Vidare framgår en 

övergripande beskrivning av hur bolaget arbetat utifrån vision och mål i årsredovisningen. 

Dock skedde ingen tydlig uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga Ekstas 

mål. Mot bakgrund av detta kvarstod rekommendationen från tidigare år i föregående års 

granskning. 

Styrelsen bedömdes ha bedrivit bolagens verksamhet på ett ekonomiskt tillfredsställande 

sätt. Eksta redovisade ett positivt resultat om 42 miljoner kronor och Tempohus redovisade 

ett positivt resultat om 55 tusen kronor. Det bedömdes att styrelse och VD bedrivit bolagens 

verksamhet på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Det noterades dock att Eksta inte 

uppnådde soliditets- och direktavkastningskravet i ägardirektivet. 

Sammantaget bedömes styrelsen under året ha skött verksamheterna på ett huvudsakligen 

ändamålsenligt sätt och skött verksamheterna på ett från ekonomisk synpunkt tillfreds-

ställande sätt samt att bolagens interna kontroll i stort är tillräcklig.  

I granskningen bedömdes dock tidigare rekommendation till Eksta avseende uppföljning 

kvarstå. Nedan rekommendation kvarstår från 2016:  

 Säkerställa uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål. 
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3. Granskningsresultat 2020 

3.1. Väsentliga händelser under året 

VD och styrelse beskriver att pågående pandemi har påverkat bolagets verksamhet. 

Möjligheten till fysiska möten med både kontorspersonal och den personal som arbetar ute i 

verksamheten har begränsats.  Därtill har bolaget inte kunnat genomföra planerade 

studiebesök eller möten med andra bostadsbolag. Styrelsen och VD uppger dock att IT-

strukturen har fungerat väl och att övergången till digitala möten samt arbete hemifrån har 

varit i stort oproblematisk.  

Bolagets hyresgäster har även påverkats av pandemin. En lokalhyresgäst har drabbats 

särskilt och bolaget har arbetat för att ge hyresgästen stöd. Därtill har verksamheten i 

trygghetsboendet i Kolla påverkats. Aktiviteter och evenemang har ställts in för att begränsa 

smittspridning vilket medför att hyresgästerna inte har fått ta del av den sociala närvaro som 

konceptet trygghetsboende ska erbjuda.  

Bolaget är medlem i bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta (SABO). 

Medlemskapet utgör en årlig kostnad om cirka 400 tusen kronor. Men stödet från SABO 

under pandemin beskrivs som undermåligt. Bolaget har istället nyttjat andra nätverk för att 

hitta lösningar på problem som uppstått med anledning av pandemin. Mot bakgrund av bland 

annat detta pågår nu en dialog inom bolaget om att istället bli medlem i 

branschorganisationen Fastighetsägarna.  

VD och styrelse uppger vid intervju att ett stort lokalbestånd har sålts för sammanlagt 

omkring 200 miljoner kronor. Lokalerna som avyttrades inhyste två friskolor samt en 

vårdcentral. En konsult anlitades som hjälpte bolaget avseende ekonomi, juridik och 

transaktioner kopplat till försäljningen. Försäljningen blev färdig i oktober 2020. Vinsten av 

försäljning efter realisationsförlust uppgår till omkring 40 miljoner kronor.  

Ytterligare väsentliga händelser under året har varit rekrytering av nyckelpersoner inom 

bolaget. Bland annat har en ny HR-chef samt en ny ekonomichef anställts.  

Eksta har under året haft flera pågående byggnadsprojekt. Av årsredovisning 2020 

framkommer att bolaget under året färdigställt 98 lägenheter fördelat på tre projekt.  

Verksamheten i Tempohus beskrivs ha övergått från nybyggnation till fokus på förvaltning av 

befintligt bestånd. Vid intervju lyfts en stor utmaning kopplat till den planerade utflytt som 

kommer ske under 2021. Hyresgästerna i Tempohus är nyanlända och är endast berättigade 

lägenhet under etableringsfasen. Samverkan med kommunen avseende denna målgrupp 

uppges behöva stärkas. Kommunen övertar bostadsansvaret för dessa individer vid 

etableringsfasens avslut.  

Vidare beskriver VD och styrelse att samsyn med ägaren avseende bolagets uppdrag 

kopplat till boendeintegration behöver utvecklas. Regelbundna presidiemöten sker mellan 

kommunstyrelsen samt bolaget och beskrivs fungera väl. Men samverkan och samsyn med 

hela den kommunala organisationen behöver utvecklas.  
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3.2. Styrning, uppföljning och ägardialog 

3.2.1. Styrning 

Eksta har utarbetat en målstyrningskedja som beskrivs och förklaras närmare nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Ekstas målstyrningskedja. 

 

Visionen för Eksta lyder: ”Eksta framtidens boende – i framkant för ett miljöklokt och tryggt 

Kungsbacka”.  

Mål och affärsidé, vilken revideras årligen, behandlades och antogs av styrelsen i mars 

2020. Dokumentet innehåller utdrag ur bolagsordning och ägardirektiv. Vidare innehåller 

dokumentet sju målsättningar som tillsammans utgör affärsidén. Målen avser att Eksta ska:  

 vara en ledande aktör på bostadsmarknaden i Kungsbacka 

 stärka hyresrätten som en attraktiv upplåtelseform  

 samverka, både lokalt och regionalt för att driva byggherrefrågor med målsättning att 

minska kostnader i samtliga delar i byggprocessen  

Dokumentet med mål och affärsidé innehåller även ytterligare tre energi- och miljömål som 

avser att minimera energianvändningen med hjälp av ny teknik och energieffektivt byggande.    

Mål 2020–2022 fastställdes av bolagsledningen i oktober 2019. Planen innehåller mål inom 

områdena värdegrund, förvaltning, byggproduktion, ekonomi samt energi och miljö. 

Exempelvis återfinns ett mål om att driva utvecklingen inom partneringsamverkan och 

energieffektivt byggande, vilket är i linje med målet om samverkan, samt målet om att minska 

energianvändningen i mål och affärsidén.  

Målen för 2020–2022 har brutits ner i handlingsplaner på avdelningsnivå. I 

handlingsplanerna har respektive avdelning inom bolaget tagit fram mål för perioden med 

koppling till de övergripande målen som fastställs på bolagsnivå. Avdelningarna anger även 

aktiviteter för hur de ska uppnå målen. Avdelningarnas handlingsplaner bryts sedan ner till 

handlingsplaner för varje medarbetare med mål för perioden. 

Mål 2020–2022 (målplan) 
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Tempohus målstyrningskedja utgår ifrån Ekstas. Tempohus mål och affärsidé innehåller 

utdrag ur bolagsordning och ägardirektiv. Därtill tydliggör dokumentet att bolagets 

målsättning och affärsidé är att arbeta för att tillgodose Kungsbackas behov av bostäder för 

främst nyanlända vilka är kommunplacerade i kommunen. Då Tempohus inte har anställda 

inom bolaget finns inte verksamhetsplan eller handlingsplaner för bolaget. 

3.2.2. Uppföljning 

Styrelsen i Eksta får ekonomisk rapportering tertialvis. Av protokoll framgår att styrelsen för 

Eksta behandlat tertialrapport per april och per augusti. Av tertialrapport per augusti framgår 

att bolaget prognostiserade ett positivt resultat för helåret om cirka 20 miljoner kronor. Därtill 

framgår i tertialrapporten en övergripande beskrivning av pågående ny-, till- och 

ombyggnationer samt energiproduktion.   

Av protokoll framgår att styrelsen för Tempohus inte erhållit eller behandlat tertialrapport per 

april. Enligt uppgift beror detta på den ringa verksamhet bolaget haft under årets första 

tertial. VD rapporterade enligt uppgift periodens utfall till styrelseordförande och 

kommunstyrelsen erhöll bolagets tertialrapport. Styrelsen erhöll och godkände tertialrapport 

per augusti i september. Av tertialrapporten framgår att bolaget prognostiserade ett positivt 

resultat för helåret om cirka 775 tusen kronor.  

Styrelsen för båda bolagen har även återkommande under året erhållit rapporter från 

pågående projekt under styrelsesammanträdena. Rapporteringen har bland annat avsett nytt 

Björkris vård & omsorgsboende, Förlanda Kyrkstigen, Hammerö 19:3 samt Särö vård & 

omsorgsboende.  

Lekmannarevisorerna ställde föregående år en rekommendation till Eksta avseende att 

säkerställa uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål. Under året har 

Eksta utvecklat sitt arbete med uppföljning av måluppfyllelse. Måluppfyllelse för året 

rapporteras till styrelsen i årsredovisning. Rapporteringen sker med grund i de mål som 

styrelsen beslutat, det vill säga den målplan som vilar på den av styrelsen antagna Mål och 

affärsidé.  Av årsredovisning framkommer att måluppfyllelsen för 2020 bedöms vara god.  

3.2.3. Ägardialog 

Enligt ordförande för Eksta träffar presidiet och bolagets VD årligen kommunstyrelsens 

presidium vid tre till fyra tillfällen. Enligt styrelsens ordförande upplevs dialogen med ägaren 

fungera i huvudsak väl. Däremot uppges ett behov av ytterligare dialog avseende långsiktig 

planering vad gäller exempelvis strategisk planering för att motverka boendesegregation. 

Dialogen mellan VD och tjänstepersoner i kommunen uppges vara tät och fungera i 

huvudsak väl. Men även här uppges att samverkan och samsyn kring den långsiktiga 

planeringen kan stärkas.  

3.2.4. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning har bolagen en i huvudsak fungerade process för målarbetet. Detta 

genom att Ekstas målarbete utgår från visionen som därefter bryts ned i en mål- och 
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affärsidé som revideras årligen. Utifrån mål- och affärsidén finns dokumentet mål 2020–2022 

som därefter konkretiseras i handlingsplaner på avdelnings- och individuell nivå. Tempohus 

har utarbetat en mål- och affärsidé. Vi noterar även att Eksta har utvecklat sitt arbete med 

uppföljning av måluppfyllelse. Måluppfyllelse för året rapporteras till styrelsen i 

årsredovisning. Vi bedömer att lekmannarevisionens tidigare rekommendation till Eksta om 

att säkerställa uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål har 

omhändertagits.  

Enligt vår bedömning har styrelsen säkerställt en i huvudsak ändamålsenlig uppföljning av 

såväl ekonomi som verksamhet i bolagen. Detta genom att styrelsen för Eksta erhåller 

tertialrapporter under året där bolagets ekonomi följs upp. I årsredovisningen följs ekonomi 

och verksamhet upp. Vidare erhåller styrelsen löpande under året information om bolagets 

verksamhet samt pågående projekt. Styrelsen för Tempohus har följt upp ekonomin under 

året genom tertialbokslut per augusti samt årsbokslut. Tertialrapport per april behandlades 

inte i styrelsen som en följd av att bolaget under perioden haft en begränsad verksamhet.  

Vår bedömning är att styrelse och VD under året i huvudsak har bedrivit verksamheten i 

enlighet med bolagens ändamål. Av bolagsordningen framgår att Eksta ska förvärva och 

sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta bostadshus med hyresrätter samt 

att bolaget ska främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna 

möjlighet till boendeinflytande. Eksta har under året arbetat med att producera nya bostäder 

och arbetat med boendeinflytande genom områdesyror. Bolagsordning för Tempohus anger 

att bolaget ska förhyra, arrendera, förvärva och sälja fastigheter eller tomter för att där 

uppföra och förvalta bostäder med hyresrätter. Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i 

kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Tempohus har under 

året hyrt ut bostäder samt arbetat med underhåll.  

3.3. Riskanalys och intern kontroll 

Av intervju framgår att bolagets arbete med intern kontroll sker på samma vis som 

föregående år. I november 2019 fastställde styrelsen för Eksta riskanalys för bolagets arbete 

med intern kontroll 2020. Av riskanalysen framgår person-, affärs-, finansierings-, egendoms- 

och miljörisker. I riskanalysen beskrivs för vissa risker hur dessa hanteras men i likhet med 

föregående år saknas en sammanhållen plan för hur identifierade risker inom bolagets 

verksamhet ska omhändertas. 

Enligt protokoll fastställde styrelsen för Tempohus riskanalys för bolagets verksamhet i 

februari 2019. Av riskanalysen framgår att bolagets analys följer moderbolagets och att flera 

delar därmed är likadana för bolagen. Likt föregående år är det inte tydligt hur risker som 

framkommer i Tempohus riskanalys omhändertas.  

3.3.1. Vår bedömning 

Vår bedömning är att bolagen i stort har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Granskningen 

visar att styrelserna i Eksta och Tempohus har fastställt riskanalyser för respektive 

verksamhet. Vi noterar att ingen förändring har skett avseende att tydliggöra hur identifierade 
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risker inom bolagens respektive verksamheter ska omhändertas. Lekmannarevisorerna 

avser att under 2021 närmare följa hur bolaget arbetar med riskanalys och internkontroll. 

3.4. Årets resultat 

Eksta Bostads AB:s resultat för året uppgår till 118,7 miljoner kronor1 före 

bokslutsdispositioner och skatt, att jämföra med 41,7 miljoner kronor föregående år. 

Intäkterna från den löpande verksamheten uppgår till 389 miljoner kronor, att jämföra med 

378 miljoner kronor föregående år. Intäkterna består i huvudsak av hyresintäkter från 

bostäder och lokaler. Driftskostnaderna uppgår till 133,4 miljoner kronor, att jämföra med 

139,9 miljoner kronor föregående år. Finansiella poster ger ett överskott om 26,4 miljoner 

kronor, att jämföra med ett underskott om 43,5 miljoner kronor föregående år.  

Enligt årsredovisning 2020 uppnår Ekstas direkta soliditet inte ägarens långsiktiga mål om 20 

procent soliditet. Målet uppnås dock om övervärdena i fastighetsbeståndet beaktas. Vidare 

har inte direktavkastningskravet om 6 procent uppnåtts under året. Den direkta soliditeten 

uppgår till 14,06 procent och direktavkastningen till 4,24 procent. 

Tempohus redovisar enligt årsredovisning för 2020 ett positivt resultat för helåret om 2,9 

miljoner kronor, att jämföra med 55 tusen kronor föregående år. Enligt ägardirektiv ska 

Tempohus generera årliga positiva resultat och ge moderbolaget en marknadsmässig 

avkastning på insatt kapital. Årets resultat är positiv men möjliggör enligt årsredovisningen 

inte någon utdelning till moderbolaget. 

3.4.1. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning har styrelse och VD bedrivit bolagens verksamhet på ett ekonomiskt 

tillfredställande sätt. Eksta redovisar ett positivt resultat om 118,7 miljoner kronor och 

Tempohus redovisar ett positivt resultat om 2,9 miljoner kronor. Vi noterar dock att Eksta inte 

uppnår soliditets- och direktavkastningskravet i ägardirektivet. 

 
1Eksta Bostads AB har under året sålt tre fastigheter som innebar dels en bokföringsmässig 
realisationsförlust om 15 miljoner i samband med försäljning av fastigheterna till dotterdotterbolag, 
dels en utdelning från dotterbolaget Eksta Samhällsfastigheter AB om 66,5 mnkr avseende vinsten vid 
den externa försäljningen av aktierna i dotterdotterbolagen, vilket totalt ger en positiv resultatpåverkan 
om 51,5 mnkr. Ytterligare en förklaring till det förbättrade resultatet 2020 är att det föregående år 
skedde en nedskrivning på det bokförda värdet av fastigheter på 20 mnkr. 
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4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att bolagens verksamhet sköts på ett huvudsakligen 

ändamålsenligt sätt. Vidare är vår bedömning att verksamheten sköts på ett från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagens interna kontroll i stort är tillräcklig.  

Vi konstaterar att det inte är tydligt hur de identifierade riskerna i bolagens riskanalys 

omhändertas. Lekmannarevisorerna avser att under 2021 närmare granska hur bolagen 

arbetar med riskanalys och intern kontroll. 

Vi bedömer att lekmannarevisionens tidigare rekommendation till Eksta om att säkerställa 

uppföljning och rapportering av måluppfyllelsen för samtliga mål har omhändertagits.  

 

Göteborg den 22 mars 2021 

 

 

 

    

Karin Iveroth    Ludwig Reismer  

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

 
Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Revisionskriterier 

Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och 

fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd 

teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 4 § som reglerar styrelsens ansvar   

 Kommunallagen (2017:725) 10 kap. 3 § som reglerar fullmäktiges ansvar för 

kommunala bolag 

 Ägardirektiv för Eksta Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB 

 Bolagsordning för Eksta Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB 

 Kungsbacka kommuns bestämmelser som avser bolagen och kommunkoncernen 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Gruppintervju med VD, ekonomichef samt styrelsens ordförande för Eksta 

Bostadsaktiebolag samt Tempohus AB, 2020-12-17. 

Dokumentation 

 Bolagsordning för Eksta AB  

 Bolagsordning för Tempohus AB 

 Handlingsplan för intern kontroll och LOU för Eksta AB 

 Mål 2020–2022 för Eksta AB 

 Mål och affärsidé 2020 för Eksta AB 

 Riskanalys för Eksta AB 

 Riskanalys för Tempohus AB 

 Styrelseprotokoll 2020 för Eksta AB 

 Styrelseprotokoll 2020 för Tempohus AB 

 Tertialrapporter för Eksta AB 

 Tertialrapport per augusti för Tempohus AB 

 Årsredovisning 2020 för Eksta AB  

 Årsredovisning 2020 för Tempohus AB 

 Ägardirektiv för Eksta AB  

 Ägardirektiv för Tempohus AB 



GRANSKNINGSRAPPORT

Till bolagsstämman i Tempohus Kungsbacka AB Org.nr 559151-1349
Till Kungsbacka kommunfullmäktige för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat
och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon
grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en
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1. Granskningsinriktning 

1.1. Bakgrund 

Kommunfullmäktige har antagit stadgar för Stiftelsen Tjolöholm. Enligt stadgarna ska 

styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av kommunfullmäktige utsedda revisorer. 

Lekmannarevisorernas granskning ska enligt kommunallagen utföras enligt God revisions-

sed. Lekmannarevisorerna har beslutat att 2020 genomföra en grundläggande granskning av 

Stiftelsen Tjolöholm. Därtill ska även rekommendationer som lekmannarevisorerna ställt till 

Stiftelsen Tjolöholm under de tre senaste årens granskningar följas upp. 

1.2. Syfte  

Syftet är att genomföra en grundläggande granskning och bedöma om Stiftelsen Tjolöholm 

sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om stiftelsens interna 

kontroll är tillräcklig. Därtill syftar granskningen till att följa upp de rekommendationer som 

lekmannarevisorerna ställt till Stiftelsen Tjolöholm under de tre senaste årens granskningar. 

1.3. Ansvarig styrelse och avgränsning 

Granskningen avser styrelse och VD för Stiftelsen Tjolöholm. Granskningen avgränsar sig till 

en översiktlig granskning av stiftelsens ändamålsenlighet, ekonomiska skötsel och interna 

kontroll. Lekmannarevisorerna granskar inte stiftelsens redovisning eller interna kontroll i 

redovisningsfrågor. 

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 1. 

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Källförteckning 

framgår av bilaga 1. Samtliga intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. 
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2. Resultat från 2019 års granskning 

I föregående års granskningsredogörelse för Stiftelsen Tjolöholm (stiftelsen) bedömdes att 

styrelsen och VD under året huvudsakligen bedrivit verksamheten i enlighet med ändamålet 

och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i allt 

väsentligt varit tillräcklig. 

I granskningen framkom att styrelsen antagit en internkontrollplan för 2019. Därtill framkom 

att styrelsen utvecklat arbetet utifrån föregående års rekommendation vad gäller att styrelsen 

ska delta i riskanalysen som föregår intern kontrollplanen. 

Vidare framkom att stiftelsen fastställt en verksamhetsplan för 2019 med mål. Processen för 

målarbetet bedömdes vara fungerande. Styrelsen erhöll uppföljning av ekonomi i 

delårsrapporter och årsredovisning. Vidare erhöll styrelsen återkommande 

verksamhetsuppföljning vid styrelsesammanträdena samt en uppföljning av ett antal 

verksamhetsnära nyckeltal vid behandlingen av delårsrapporterna.  

I årsredovisning för 2019 samt analys av verksamhetsåret 2019 framgick en övergripande 

uppföljning av stiftelsens mål. Då ett arbete genomförts för att utveckla uppföljning av målen 

bedömdes styrelse och VD ha omhändertagit föregående års rekommendation avseende 

uppföljningen av målen i verksamhetsplanen. Dock framgick inte i årsredovisning eller i 

analys av verksamhetsåret någon tydlig bedömning av måluppfyllelsen för respektive mål 

från verksamhetsplanen. Detta identifierades i granskningen som ett fortsatt 

utvecklingsområde. Styrelse och VD rekommenderas därmed att:  

 Säkerställa tydlighet avseende uppföljning och bedömning av måluppfyllelse för 

respektive mål från verksamhetsplanen.  
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3. Granskningsresultat 2020 

3.1. Väsentliga händelser under året 

Tillförordnad VD1 och styrelsepresidium uppger i intervju att pågående pandemi har varit 

stiftelsen största utmaning under 2020. Pandemin har medfört betydande konsekvenser för 

stiftelsens verksamhet. Inga evenemang har kunnat genomföras. Evenemangen står för en 

väsentlig del av stiftelsens intäkter. Därtill har nästan ingen konferens eller bröllops/fest-

verksamhet kunnat genomföras. Även detta har fått stor ekonomisk inverkan. Samtidigt har 

verksamheten sett en ökning av spontana besökare till slott och trädgårdar. För att tillse att 

inomhusverksamheten samt serveringarna följer krav på restriktioner har ett antal åtgärder 

vidtagits. Bland annat har stiftelsen ställt in guidade visningar och istället erbjudit besökare 

att gå runt på egen hand samt övergått till servering vid sittande bord. Det ökade antalet 

spontanbesökare har genererat inkomster till stiftelsen i form av parkeringsavgifter.  

Stiftelsen har trots det ekonomiska läget inte behövt säga upp personal. Däremot har 

verksamheten haft ett antal vakanser som ej tillsatts samt korttidspermitteringar i början av 

året. Stiftelsen har under året fortsatt rekryteringsprocessen av ny VD. Styrelsen uppger att 

ny VD förväntas tillträda i början av 20212.  

Under våren 2020 ansökte stiftelsen om en garanti om 7 miljoner kronor från 

kommunstyrelsen mot bakgrund av prognostiserat underskott till följd av pandemin. I 

samband med att styrelsen fattade beslut om att ansöka om garanti godkände de 

”Handlingsplan och åtgärder för hantering av Coronakriser”. Styrelsen fattade beslut om att 

inte åberopa garantin vid sitt sammanträde i december 2020. Detta mot bakgrund av att 

prognosen förbättrats och någon likviditetsbrist ej uppstått. Däremot har stiftelsen ansökt om 

en garanti för år 2021.  I dialogen uppger VD och styrelse att då stiftelsen har en kommunal 

huvudman är den inte berättigad att söka merparten av stöd från aktörer så som Statens 

kulturråd.  

VD och styrelse uppger att underhåll och byggnadsvård har fortlöpt under året. Däremot har 

stiftelsen pausat vissa investeringar, bland annat byggnation av ny parkering. Därtill har 

stiftelsen intensifierat arbetet avseende att bilda naturreservat. Dialog med Länsstyrelsen har 

skett kontinuerligt under året. En representant från Länsstyrelsen planeras delta vid 

styrelsens sammanträde i mars 2021 för att informera avseende bland annat syfte, skäl, 

föreskrifter och skötselplan. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut i frågan.  

Arbetet med digitalisering har fortlöpt under året och till viss del intensifierats med anledning 

av pandemin. Verksamheten har arbetat för att skapa aktiviteter som besökare kan 

genomföra på egen hand. Ett exempel på detta är en QR-kods promenad där besökare 

använder sin mobiltelefon för att inhämta information om platser utmed promenadstråket.  

 

 

 
1 Sedan 1 november 2019 leds stiftelsen av en tillförordnad VD, tidigare vice VD. 
2 Ny VD för stiftelsen anställdes i januari 2021. 
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3.2. Styrning, uppföljning och ägardialog 

Stiftelsen styrs av stiftelsens vision 2030, affärsplaner och verksamhetsplan enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Stiftelsens målstyrningskedja. 

 

Visionen som fastställdes under december 2017 tar sikte på år 2030 och anger att: 

 Tjolöholms Slott är ett välkänt natur- och kulturhistoriskt besöksmål som lockar en halv 

miljon besökare från hela Norden och kraftigt bidrar till en positiv tillväxt för regionens 

turismnäring. 

 Tjolöholms Slotts bedriver kompletterande affärsverksamhet med god lönsamhet som 

utgår från stiftelsens stadgar och på ett affärsmässigt sätt samordnar, marknadsför och 

konceptutvecklar ett upplevelse- och produktutbud som är knutet till egendomens natur- 

och kulturvärden. Den kompletterande affärsverksamheten genererar ett ekonomiskt 

överskott till driften av egendomen. 

I visionen anges även fem fokusområden samt de ekonomiska förutsättningar som stiftelsen 

har. Stiftelsens vision utgår ifrån kommunens vision och det finns en koppling till de områden 

som lyfts i kommunens vision.  

Stiftelsen har därtill antagit två affärsplaner, en övergripande affärsplan från 2012 samt en 

affärsplan för evenemang. Affärsplanerna revideras löpande och utgår ifrån tidigare vision, 

Vision 2020. Vision 2020 överensstämmer i stort med ny vision för 2030. 

I verksamhetsplan 2020 bryter stiftelsen ned affärsplanen till totalt sex prioriterade fokus-

områden. Därtill finns tio prioriterade mål för året. Utöver de prioriterade fokusområdena och 

de prioriterade målen finns övergripande och specifika mål för de sex affärsområdena 

Staben, Egendom & Vaktmästeri, Trädgård & Natur, Kultur & Program, Evenemang samt 

Hotell & Restaurang. Enligt styrelsens ordförande och vice ordförande fungerar styrningen av 

stiftelsen på ett tillfredsställande sätt. 

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under 2020. Därtill har styrelsens presidium 

genomfört ett antal presidiemöten tillsammans med VD under året. Av protokoll framgår att 

styrelsen löpande under året fått information om stiftelsens verksamhet däribland pandemins 

effekter.  

Utöver den löpande verksamhetsuppföljningen har styrelsen behandlat delårsrapport per 

april samt augusti. Styrelsen behandlar därtill årligen stiftelsens årsredovisning. Delårs-

rapporterna innehåller en kortfattad analys och uppföljning av resultat- och balansräkning 

samt en finansiell rapport. Vidare erhåller styrelsen en uppföljning av ett antal 

verksamhetsnära nyckeltal vid behandlingen av delårsrapporterna.  

Vision 2030 

Affärsplaner  

Verksamhetsplan 2020 
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Lekmannarevisorerna gav föregående år en rekommendation till stiftelsen avseende att 

säkerställa tydlighet i uppföljning och bedömning av måluppfyllelse för respektive mål från 

verksamhetsplanen. VD och styrelse beskriver i intervju att ett arbete genomförts under året. 

I delårsrapport och bokslut har rubriker införts för att öka tydligheten. Dock framhålls att 

samtliga mål inte är mätbara. Ett arbete har också genomförts för att minska antalet mål. VD 

och styrelse uppger att det arbete som genomförts har varit positivt och bidragit till en ökad 

tydlighet i målarbetet generellt. Av verksamhetsanalys 2020 framgår att stiftelsen utvecklat 

uppföljningen i enlighet med lekmannarevisionens tidigare rekommendation.  

Vid intervjuer framgår att samverkan och dialog med kommunen, Region Halland och 

Länsstyrelsen fungerar väl. Stiftelsens ordförande och vice ordförande är tillika ordförande i 

kommunstyrelsen respektive andre vice ordförande i kommunstyrelsen vilket utgör en 

personunion. Ordföranden är nytillträdd under året. Ordföranden och vice ordföranden i 

stiftelsen rapporterar enligt uppgift regelbundet om väsentliga händelser i stiftelsen till 

kommunstyrelsen. 

3.2.1. Vår bedömning 

Enligt vår bedömning har stiftelsen en fungerade process för målarbetet. Detta genom att 

stiftelsens målarbete utgår från visionen som därefter bryts ned i affärsplaner. Utifrån 

affärsplanerna finns en verksamhetsplan som styrelsen antar årligen.  

Enligt vår bedömning har styrelsen säkerställt en återkommande uppföljning av ekonomi och 

verksamhet under året. Styrelsen erhåller delårsrapporter vid två tillfällen under året. Därtill 

behandlar styrelsen årligen årsredovisningen för stiftelsen. I delårsrapporterna och 

årsredovisningen följs stiftelsens ekonomi upp. Vidare erhåller styrelsen återkommande 

verksamhetsuppföljning vid styrelsesammanträdena samt en uppföljning av ett antal 

verksamhetsnära nyckeltal vid behandlingen av delårsrapporterna. Per mars erhöll styrelsen 

därtill verksamhetsuppföljning och analys per helår 2020.  

Vår bedömning är att styrelse och VD under året i huvudsak bedrivit verksamheten i enlighet 

med stiftelsens ändamål. Av stiftelsens stadgar framgår att stiftelsen har som ändamål att 

äga och förvalta Tjolöholms egendom och utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter 

inom kulturområdet för turism och friluftsliv. Stiftelsen har under året arbetat med att förvalta 

Tjolöholms egendom samt anpassat verksamheten för att möjliggöra att arrangera olika 

former av aktiviteter för att främja turism och friluftsliv trots rådande pandemi.  

3.3. Riskanalys och intern kontroll 

Stiftelsen har ett reglemente för intern kontroll. Reglementet beskriver arbetet med 

riskbedömning, vad internkontrollplanen ska innehålla samt ansvarsfördelning för intern-

kontrollarbetet. Enligt reglemente ska stiftelsen årligen anta en plan för intern kontroll samt 

följa upp föregående års plan. Stiftelsens styrelse har enligt reglementet det övergripande 

ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 

Vid sammanträdet i september 2019 genomförde styrelsen en riskanalys inför 2020 års 

kontrollplan. Styrelsen antog internkontrollplan för 2020 vid sammanträdet i december 2019. 

Internkontrollplanen består av fyra kontrollpunkter, däribland arbetsmiljö, rutiner för 
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utbetalning av löner, representation samt Dataskyddsförordningen GDPR. Vid intervju 

uppger styrelsen att pandemin bidragit till lärdomar i arbetet med intern kontroll inför 2021.  

3.3.1. Vår bedömning 

Vår bedömning är att stiftelsen i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen visar att styrelsen antagit en internkontrollplan för 2020 som utgår från en 

riskanalys.  

3.4. Årets resultat 

För verksamhetsåret 2020 redovisar stiftelsen ett negativt resultat om 2,6 miljoner kronor. 

Stiftelsens nettoomsättning har halverats. Av årsredovisning framkommer att 

evenemangsintäkter har minskat med 4,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Likaså 

har försäljning av mat och dryck minskat med 6 miljoner kronor. Intäktsminskningen beror på 

rådande pandemi. Vidare framkommer att parkeringsintäkterna har, trots uteblivna 

evenemang, legat i nivå med 2019 års intäkter. Stiftelsen har erhållit statligt stöd om cirka 1,2 

miljoner kronor med anledning av pandemin. Som tidigare nämnt begärdes och erhölls en 

garanti från kommunstyrelsen med anledning av pandemin. Någon likviditetsbrist har inte 

uppstått under året, och stiftelsen har därför inte begärt ut någon ersättning utifrån garantin. 

Stiftelsen har dock i slutet av året ingivit en ny motsvarande begäran om garanti med 

anledning av befarade intäktsbortfall 2021. 

3.4.1. Vår bedömning 

Vi kan konstatera att stiftelsen har haft ett utmanande år ekonomiskt. Granskningen visar att 

stiftelsen vidtagit åtgärder för att minimera de ekonomiska konsekvenserna och anpassa 

verksamheten till nya förutsättningar. 

Till följd av pandemin redovisar stiftelsen ett negativt resultat om 2,6 miljoner kronor. 

Underskottet är till stor del hänförligt till minskade intäkter avseende evenemang och 

försäljning med anledning av pågående pandemi.   

Mot denna bakgrund är vår bedömning att VD och styrelse har agerat aktivt för att minimera 

de negativa effekterna under 2020 och därigenom anpassat stiftelsens verksamhet och 

ekonomi för att säkerställa att stiftelsen sköts på ett i huvudsak ekonomiskt tillfredställande 

sätt.  
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4. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att stiftelsens verksamhet sköts på ett huvudsakligen 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att stiftelsens interna 

kontroll är tillräcklig. 

Vi bedömer att lekmannarevisionens tidigare rekommendation till stiftelsen om att säkerställa 

tydlighet avseende uppföljning och bedömning av måluppfyllelse för respektive mål från 

verksamhetsplanen har omhändertagits.  

 

 

Göteborg den 22 mars 2021 

 

    

    

     

Karin Iveroth     Ludwig Reismer   

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 

 
Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1: Revisionskriterier 

Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och 

fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd 

teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Stiftelselag (1994:1220) 2 kap. om styrelsens och VD:s ansvar för förvaltningen 

 Kommunallagen (2017:725) 10 kap. 6 § om fullmäktiges ansvar för kommunala 

stiftelser 

 Stadgar för Stiftelsen Tjolöholm 

 Kungsbacka kommuns bestämmelser som avser stiftelser och kommunkoncernen 
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Bilaga 2: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Gruppintervju med VD och styrelsens presidium, 2020-12-17. 

Dokumentation 

 Affärsplan Evenemang  

 Affärsplan Tjolöholms slott 

 Analys av verksamhetsåret 2020 

 Begäran om garanti 2020 samt 2021 

 Delårsrapport med verksamhetsanalys per april 2020 

 Delårsrapport med verksamhetsanalys per augusti 2020 

 Handlingsplan Coronakrisen 

 Internkontrollplan och riskbedömning 2020 

 Rapport om effekter och åtgärder med anledning av Covid-19 

 Reglemente intern kontroll. 

 Stadgar för Stiftelsen Tjolöholm 

 Styrelsens och verkställande direktörs instruktioner 

 Styrelseprotokoll för 2020 

 Verksamhetsplan 2020 

 Vision 2030 

 Årsredovisning 2020 



REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm, org.nr 849400-4578
Till Kungsbacka kommunfullmäktige för kännedom

Vi har granskat Stiftelsen Tjolöholm under år 2020. Vi har planerat och genomfört
granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att stiftelsens verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Uttalande

Vi bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen
och dess ledamöter föreligger därmed inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en
granskningsredogörelse som överlämnats till stiftelsens styrelse.

Underskrift i enlighet med digital signering

Birgitta Litsegård Stefan Strömgren
Av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

Stefan Friberg Hans-Åke Fryklund
Av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

Christine Lindeberg Bo Regnér
Av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

Rolf-Arne Ullaeus
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ROLF-ARNE ULLAEUS
Undertecknare
Serienummer: 19390820xxxx
IP: 81.234.xxx.xxx
2021-03-25 07:34:52Z

STEFAN STRÖMGREN
Undertecknare
Serienummer: 19490508xxxx
IP: 217.214.xxx.xxx
2021-03-25 09:15:38Z

Hans Åke Fryklund
Undertecknare
Serienummer: 19470824xxxx
IP: 185.183.xxx.xxx
2021-03-25 09:30:10Z

Bo Ingemar Regnér
Undertecknare
Serienummer: 19530318xxxx
IP: 217.208.xxx.xxx
2021-03-25 10:34:35Z

Stefan Roger Friberg
Undertecknare
Serienummer: 19680303xxxx
IP: 83.209.xxx.xxx
2021-03-30 12:40:10Z

BIRGITTA LITSEGÅRD
Undertecknare 2
Serienummer: 19620106xxxx
IP: 90.235.xxx.xxx
2021-03-30 15:59:08Z

Christine Margaretha Lindeberg
Undertecknare 3
Serienummer: 19531029xxxx
IP: 78.82.xxx.xxx
2021-03-31 06:18:20Z
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GRANSKNINGSRAPPORT

Till bolagsstämman i Fastighets AB Sankta Gertrud Org.nr 556163-1564
Till Kungsbacka kommunfullmäktige för kännedom

Vi av fullmäktige I Kungsbacka kommun utsedda lekmannarevisorer, har i uppdrag att
granska Fastighets AB Sankta Gertrud:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvara för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivit enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Underskrift i enlighet med digital signering

Birgitta Litsegård Stefan Strömgren
Av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

Stefan Friberg Hans-Åke Fryklund
Av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

Christine Lindeberg Bo Regnér
Av kommunfullmäktige Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor

Rolf-Arne Ullaeus
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 
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§ 71 Dnr 2020-01016 
Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det 
gångna året. Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens 
krav på god ekonomisk hushållning. Jämfört med tidigare år har strukturen på 
årsredovisningen ändrats något. Strukturen följer kraven enligt lag om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendation om förvaltningsberättelsen från 
Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 415 miljoner kronor vilket är 305 miljoner 
kronor bättre än budgeterat. Resultatet är i stor utsträckning en effekt av pågående 
pandemi där kommunen erhållit stora tillskott i form av ökade statsbidrag, samt en 
rad olika stödåtgärder med anledning av covid-19. 

Utöver utökade generella statsbidrag, har kommunen erhållit full ersättning för 
sjuklöner under perioden april till juli samt delvis kompensation för perioden augusti 
till december. Därtill har verksamheter som haft merkostnader med anledning av 
pandemin haft möjlighet att söka statsbidrag för dessa, samtidigt som flertalet andra 
verksamheter haft lägre kostnader på grund av att verksamheten bedrivits under 
rådande restriktioner. 

Utöver detta påverkar ändrad redovisningsprincip 
avseende privata investeringsbidrag samt genomförda markförsäljningar under året 
resultatet positivt. 

Under 2020 investerade kommunen för netto 857 miljoner och tog upp nya lån 
på 200 miljoner kronor. Av de största investeringarna under året kan 
nämnas parkeringshuset Linden, ombyggnationer av Fjärås-, Frillesås- och 
Hålabäckskolan samt Kungsbacka badhus. 

Koncernens resultat uppgår till 511 miljoner kronor vilket är klart högre än 
föregående år. Utöver kommunens resultat redovisar även Eksta-koncernen ett 
starkare resultat än tidigare år vilket till stor del förklaras av genomförda 
fastighetsförsäljningar under året. 

Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 141 miljoner kronor. Störst 
överskott återfinns inom nämnden för Förskola & Grundskola samt 
kommunstyrelsen. Färre antal barn och elever än budgeterat samt erhållna stöd med 
anledning av pandemin är de huvudsakliga skälen för nämnden för Förskola & 
Grundskola. För kommunstyrelsen bidrar lägre kostnader för färdtjänst och 
omsorgsresor, högre planintäkter samt ej ianspråktagna projektmedel till överskottet. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg redovisar ett underskott om 7 miljoner, vilket 
är en klar förbättring både gentemot bokslut 2019 och prognosen i 
delårsbokslutet. Nämndens handlingsplan för budget i balans har gett effekt samtidigt 
som diverse statliga stöd bidragit till att underskottet blev betydligt mindre än 
förväntat. Information om läget i nämnden har delgivits kommunstyrelsen löpande. 
Nämndens arbete för ekonomi i balans kommer fortgå till utgången av 2022. 

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett 
helhetsperspektiv. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning 
föreligger. 

I samband med årsredovisningen har även ett hållbarhetsbokslut för 2020 tagits fram. 
Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för 
kommande planering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 96 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-22 
Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun, 2021-03-02 
Hållbarhetsbokslut 2020, 2021-03-03 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
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§ 96 Dnr 2020-01016 
Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Förlag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det 
gångna året. Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens 
krav på god ekonomisk hushållning. Jämfört med tidigare år har strukturen på 
årsredovisningen ändrats något. Strukturen följer kraven enligt lag om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendation om förvaltningsberättelsen från 
Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 415 miljoner kronor vilket är 305 miljoner 
kronor bättre än budgeterat. Resultatet är i stor utsträckning en effekt av pågående 
pandemi där kommunen erhållit stora tillskott i form av ökade statsbidrag, samt en 
rad olika stödåtgärder med anledning av Covid-19. 

Utöver utökade generella statsbidrag, har kommunen erhållit full ersättning för 
sjuklöner under perioden april till juli samt delvis kompensation för perioden augusti 
till december. Därtill har verksamheter som haft merkostnader med anledning av 
pandemin haft möjlighet att söka statsbidrag för dessa, samtidigt som flertalet andra 
verksamheter haft lägre kostnader på grund av att verksamheten bedrivits under 
rådande restriktioner. 

Utöver detta påverkar ändrad redovisningsprincip 
avseende privata investeringsbidrag samt genomförda markförsäljningar under året 
resultatet positivt. 

Under 2020 investerade kommunen för netto 857 miljoner och tog upp nya lån 
på 200 miljoner kronor. Av de största investeringarna under året kan 
nämnas parkeringshuset Linden, ombyggnationer av Fjärås-, Frillesås- och 
Hålabäckskolan samt Kungsbacka badhus. 

Koncernens resultat uppgår till 511 miljoner kronor vilket är klart högre än 
föregående år. Utöver kommunens resultat redovisar även Eksta koncernen ett 
starkare resultat än tidigare år vilket till stor del förklaras av genomförda 
fastighetsförsäljningar under året. 

Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 141 miljoner kronor. Störst 
överskott återfinns inom nämnden för Förskola & Grundskola samt 
kommunstyrelsen. Färre antal barn och elever än budgeterat samt erhållna stöd med 
anledning av pandemin är de huvudsakliga skälen för nämnden för Förskola & 
Grundskola. För kommunstyrelsen bidrar lägre kostnader för färdtjänst och 
omsorgsresor, högre planintäkter samt ej ianspråktagna projektmedel till överskottet. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg redovisar ett underskott om 7 miljoner, vilket 
är en klar förbättring både gentemot bokslut 2019 och prognosen i 
delårsbokslutet. Nämndens handlingsplan för budget i balans har gett effekt samtidigt 
som diverse statliga stöd bidragit till att underskottet blev betydligt mindre än 
förväntat. Information om läget i nämnden har delgivits kommunstyrelsen löpande. 
Nämndens arbete för ekonomi i balans kommer fortgå till utgången av 2022. 

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett 
helhetsperspektiv. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning 
föreligger. 

I samband med årsredovisningen har även ett hållbarhetsbokslut för 2020 tagits fram. 
Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för 
kommande planering.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun, 2021-03-02 

Hållbarhetsbokslut 2020, 2021-03-03  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det gångna året. 
Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Jämfört med tidigare år har strukturen på årsredovisningen ändrats något. Strukturen 
följer kraven enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendation om 
förvaltningsberättelsen från Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 415 miljoner kronor vilket är 305 miljoner kronor bättre än 
budgeterat. Resultatet är i stor utsträckning en effekt av pågående pandemi där kommunen erhållit 
stora tillskott i form av ökade statsbidrag, samt en rad olika stödåtgärder med anledning av Covid-19. 
Utöver utökade generella statsbidrag, har kommunen erhållit full ersättning för sjuklöner under 
perioden april till juli samt delvis kompensation för perioden augusti till december. Därtill har 
verksamheter som haft merkostnader med anledning av pandemin haft möjlighet att söka statsbidrag 
för dessa, samtidigt som flertalet andra verksamheter haft lägre kostnader på grund av att 
verksamheten bedrivits under rådande restriktioner. Utöver detta påverkar ändrad redovisningsprincip 
avseende privata investeringsbidrag samt genomförda markförsäljningar under året resultatet positivt. 

Under 2020 investerade kommunen för netto 857 miljoner och tog upp nya lån på 200 miljoner. Av de 
största investeringarna under året kan nämnas parkeringshuset Linden, ombyggnationer av Fjärås-, 
Frillesås- samt Hålabäckskolan samt Kungsbacka badhus. 

Koncernens resultat uppgår till 511 miljoner kronor vilket är klart högre än föregående år. Utöver 
kommunens resultat redovisar även Eksta koncernen ett starkare resultat än tidigare år vilket till stor 
del förklaras av genomförda fastighetsförsäljningar under året. 

Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 141 miljoner kronor. Störst överskott 
återfinns inom Förskola Grundskola samt Kommunstyrelsen. Färre antal barn och elever än budgeterat 
samt erhållna stöd med anledning av pandemin är de huvudsakliga skälen för Förskola Grundskola. 
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För kommunstyrelsen bidrar lägre kostnader för färdtjänst och omsorgsresor, högre planintäkter samt 
ej ianspråktagna projektmedel till överskottet.   

Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott om 7 miljoner, vilket är en klar förbättring både 
gentemot bokslut 2019 och prognosen i delårsbokslutet. Nämndens handlingsplan för budget i balans 
har gett effekt samtidigt som diverse statliga stöd bidragit till att underskottet blev betydligt mindre än 
förväntat. Information om läget i nämnden har delgivits kommunstyrelsen löpande. Nämndens 
arbete för ekonomi i balans kommer fortgå till utgången av 2022.   

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. 
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning föreligger.  

I samband med årsredovisningen har även ett hållbarhetsbokslut för 2020 tagits fram. 
Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för kommande 
planering.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-22 
Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun, 2021-03-02 
Hållbarhetsbokslut 2020, 2021-03-03  

Beslutet skickas till 
Revisionen 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Om årsredovisningen
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till  kommunfullmäktige 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2020.

Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och 
till kreditgivare, leverantörer och samarbets partners. Här kan du läsa om vår 
vision, vilka mål som satts upp och hur måluppfyllelsen har gått. Du kan följa 
hur skatte pengarna har använts och om vi har en god ekonomisk hushållning.

Detta hittar du på annan plats
Vårt kvalitetsarbete med kvalitetsdeklarationer, SCB:s medborgar undersökning, syn-
punktshantering, Kkik – kommunens kvalitet i korthet kan du läsa mer om på vår 
hemsida. Där hittar du även vårt hållbarhetsbokslut och nämndernas årsredovisningar.

Omslagsbild: För Ulla och Linda på Signeshus vård- och omsorgsboende var 2020 ett år 
fullt av omställningar. Pandemi, besöksförbud och visir blev nya inslag i vardagen. 
foto: Emelie Asplund
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Att världen skulle drabbas av en pandemi var det nog få 
som kunde tänka sig före 2020. Men så blev det, och vi 
liksom alla andra påverkades mycket av allt den förde 
med sig. Det har varit en tid av oro och nya frågor som 
saknat svar, men också en tid då vi lyckats kraftsamla och 
ställa om för att kunna utföra vårt viktiga samhällsupp-
drag.  

Många verksamheter har fått ställas in, medan andra 
anpassats. Inte minst ställdes våra skolor inför en svår 
situation som behövde lösas, för att kunna erbjuda barn 
och elever den utbildning de har rätt till. Oerhört snabbt 
lyckades de ställa om arbetssättet och kunde börja med 
digital distansundervisning där det behövdes. Även 
arbetsmarknadsprocessen har kunnat fortsätta utvecklas 
med digitala möten, och daglig verksamhet flyttades 
under en längre period ut till bostad med särskild service. 
Förvaltningen för Bygg & Miljö fick ett nytt uppdrag 
med utökad tillsyn på serveringsställen för att minska 
trängsel och därigenom minska risk för smittspridning. 

Vi har ägnat ett omfattande arbete åt kommunikation, 
internt och externt, för att skapa trygghet i en otrygg tid 
hos såväl medarbetare som invånare, omsorgstagare och 
deras anhöriga. Det tvärprofessionella covid-teamet som 
skapades i arbetet för att minska risken för smittsprid-
ning har också bidragit till ökad trygghet för många. 
Näringslivet har ställts inför stora svårigheter och vi har 
genomfört olika aktiviteter, rådgivning och kampanjer 
för att ge stöd. Vårt krisledningsarbete under våren har 
också lett fram till ett ökat och fördjupat samarbete inom 
länet. 

Överlag har pandemin lärt oss att ställa om, istället för 
att ställa in. Träffpunkterna för äldre har blivit digitala, 
och gymnasiernas öppna hus för blivande elever sändes 
på Youtube. Genom ett fint arbete mellan förvaltning-
arna lyckades vi också lösa feriejobben till våra ungdo-
mar. De politiska mötena sker numera på distans, tack 
vare ett arbete som gjort detta möjligt såväl praktiskt som 
juridiskt. Vi har också genomfört digitala samråd.   

Vi har behövt påskynda användandet av digitala hjälp-
medel, vilket gjort att vi tagit ett stort steg i den digitala 
utvecklingen och fått en ökad digital mognad. Detta har 

också ökat tillgängligheten, med digitala mötesplatser för 
både seniorer och unga som välbesökta exempel.  

Mot bakgrund av de utmaningar som pandemin inne-
burit är det därför särskilt glädjande att vi fått ett gott 
resultat i medborgarundersökningen. Invånarna ger 
ett bra helhetsintyg, och inom flera områden ligger vi 
generellt högre än de flesta kommuner. Skolverkets 
betygsresultat visar på god måluppfyllelse för elever som 
slutade årskurs 9 våren 2020, med en högre genomsnittlig 
total meritpoäng för elever som lämnade Kungsbackas 
kommunala skolor än snittet i riket. 

För även om pandemin haft stor påverkan har vi också 
kunnat leverera på en rad andra områden under året. 
Kungsbacka badhus blev klart och togs i drift. Under 
2020 investerade vi för drygt 850 miljoner kronor. 
Flera skolor har byggts om och till, exempelvis Fjärås 
Bräcka skolan och Hålabäcksskolan som fått förbättrade 
lärmiljöer. Parkeringshuset Linden och Särö vård- och 
omsorgsboende är andra stora byggprojekt. 

Vi ha dragit igång arbetet med Lätt & Rätt, en främjande 
myndighetsutövning som ska leda till ökad kundnöjdhet 
med handläggning av tillsyn och tillstånd, och därige-
nom förbättra näringslivsklimatet. I hållbarhetsarbetet 
har vi genomfört en rad viktiga åtgärder, och är rankade 
som bäst i Sverige bland storstadskommunerna i arbetet 
med de globala hållbarhetsmålen. Med hjälp av 7-åriga 
Ines förklarade vi hur de globala målen är kopplade till 
vår egen verksamhet, i en uppmärksammad följetong på 
sociala medier. Vi har också öppnat nya mötesplatser som 
Idrottsparken, Goplatsen och Pop-up-parken på Borg-
mästarbron, och haft många värdefulla dialoger i arbetet 
med den nya översiktsplanen. 

Ingenting av detta hade dock varit möjligt utan alla våra 
medarbetare och förtroendevalda. Ert engagemang och 
hängivna arbete är den viktigaste beståndsdelen för att vi 
ska kunna göra skillnad för dem vi är till för. Stort tack 
för allt ni bidragit med under det gångna året. 

Lisa Andersson (M) 
kommunstyrelsens  
ordförande 

Omställning  
och nytänkande

INLEDNING

Malin Aronsson 
kommundirektör
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Kommundirektör Malin Aronsson tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 
foto: Emelie Asplund
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Året i korthet

Årets resultat

415 miljoner
Årets resultat motsvarar 7,9 procent av skatter 
och statsbidrag. Läs vår finansiella analys på 
sidan 34. 

God ekonomisk hushållning

33,3 %
Soliditeten är ett mått på kommunens lång-
siktiga handlingsutrymme. Läs om hur den 
utvecklas på sidan 30. 

Investeringar

857 miljoner 
Under året har vi byggt Parkeringshuset Linden 
och ett antal skolor har byggts om. Kungsbacka 
badhus blev klart under våren 2020.  
Mer om investeringar hittar du på sidan 82. 

Våra medarbetare

6 661
Så många är månadsanställda i Kungsbacka 
kommun. Drygt 80 procent av dem är kvinnor 
och medelåldern är 45 år. På sidan 54 kan du 
läsa mer om Kungsbacka som arbetsgivare.

INLEDNING
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Vart gick skattepengarna 2020?

Varje hundralapp som  betalades 
i skatt till  Kungsbacka kommun 

under 2020 fördelades till 
verksamheterna på det sätt som 

framgår i diagrammet.

40,33 kr

19,01 kr

13,98 kr

11,32 kr

7,09 kr

4,84 kr
2,83 kr

0,59 kr 0,01 kr

Förskola 
Grundskola

Vård 
Omsorg

Individ 
Familje
omsorg Gymnasium 

Arbets
marknad

Kultur
Fritid

Teknik,
skatte

finansierat
Byggnads
nämnden

Miljö 
 Hälsoskydd

Kommun
gemensamt,
räddnings

tjänst,
politisk 

verksamhet

INLEDNING

Finns det enkla svar på komplexa frågor? Javisst!  
Till och med när det gäller FN:s globala hållbarhetsmål. 
I den uppskattade filmserien Ines mål på sociala medier 
intervjuade sjuåriga Ines några tjänstepersoner om 
Kungsbackas arbete med de globala målen. När svaren 
blev för svåra att förstå tryckte Ines på en knapp som 
sa ”bla-bla-bla”, vilket effektivt fick stopp på krångliga 
förklaringar. De vuxna fick snällt börja om och berätta 
på ett enklare sätt. För även invecklade frågor behöver 
förklaras så att alla kan förstå, och denna unga stjärna till 
reporter fick oss att göra vårt arbete med målen begrip-
ligt.  
Läs om kommunens arbete med hållbarhet på sidan 22.

Ett barns perspektiv på stora frågor
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Sandra har under lång tid arbetat med att få bort miljö-
farliga kemikalier på Serviceförvaltningen, men i den nya 
rollen som kemikaliecoach som införts under året jobbar 
hon nu med samtliga våra förvaltningar. 

– Enkelt sammanfattat kan man säga att jag som kemi-
kaliecoach ska se till att vi inte använder kemikalier eller 
kemiska produkter som är farliga för människans hälsa 
och miljön, säger Sandra. Jag ser till att vi håller koll på 
alla kemikalier i alla verksamheter, och coachar med-
arbetarna till att göra rätt val av kemikalier som passar 
deras behov. 

Grundlig inventering 
Till sin hjälp har Sandra en annan viktig nyhet som 
infördes under året: Vårt nya kemikaliehanteringssystem. 
Under 2020 inventerades alla kemikalier i kommunens 
verksamheter, vilket gav överblick över vad som fanns 
men också vad som var miljöfarligt och behövde tas bort.  

– Trots att det tog lite längre tid på grund av pandemin 
lyckades vi göra en fullständig inventering, berättar 
Sandra. Det var fantastiskt att se hur alla tog tag i det här 
viktiga arbetet. Det gjorde att vi kunde hitta cancerfram-
kallande kemikalier inom våra verksamheter, och se till 
att få bort dem.  

Sandra insåg att det fanns en del okunskap om vissa 
kemiska produkter, och att man faktiskt inte kände till 
att de var farliga.  

– När jag påpekade att en kemisk produkt kunde orsaka 
cancer var det ju självklart för alla att byta ut den mot ett 
bättre alternativ, säger Sandra. Att den använts handlade 
till stor del om att man faktiskt inte hade läst skyddsin-
formationen och därför inte visste att den var skadlig.  

Kemikaliesystemet underlättar 
Kemikaliehanteringssystemet finns lättillgängligt på 
intranätet och i form av en app som kan laddas ner av  
alla fast anställda i kommunen. Där kan man enkelt  
hitta skyddsinformation om alla kemikalier i våra 

Kemikaliecoachen hjälper 
oss bli mer kemikaliesmarta 
Kemikalier är ett omfattande område som spänner över allt från disk-
medel till lösningsmedel och lim. En del är mer harmlöst än annat, men 
allt har påverkan på vår miljö och hälsa. Som vår nya kemikaliecoach 
har Sandra Einhaus ett viktigt uppdrag i kommunens aktiva miljöarbete.

 verksamheter, till exempel om man ska använda handskar 
eller andningsskydd vid hantering av produkten. 

Inventeringen gjorde också att många kemikalier kunde 
tas bort helt eller ersättas av miljöklassade produkter. 
Under 2020 nästan halverades antalet kemikalier som 
fanns i våra verksamheter. Det visade sig också finnas stor 
efterfrågan på Sandras hjälp som coach. 

– En viktig upptäckt jag gjorde var att så många behövde 
öka sin kunskap, fortsätter Sandra. Det fanns många 
frågor och det är viktigt att de ställs, för det kan handla 
om saker som ingen tänkt på innan. Som coach kan jag 
hjälpa till med alternativa tips och skapa trygghet.  

Fortsatt kunskapsbyggande 
Service lokalvård, som under flera år har miljödiplome-
rats, har inte kvar några miljöfarliga kemikalier alls i sin 
verksamhet längre. Sandra önskar att flera av kommu-
nens verksamheter ska vilja miljödiplomera sig. 

– Det är ju ett långsiktigt arbete men alla kan göra det, 
säger Sandra. Själv bidrar jag med att fortsätta sprida 
kunskap så att vi använder kemikalier säkert.  

Sandra berättar också att vi får beröm av leverantörer: 
– Ja, de hade aldrig hört begreppet kemikaliecoach 
innan! De tycker att sättet vi arbetar på för att få bort 
farliga kemikalier är mycket bra, och bidrar gärna med 
sina kunskaper så vi kan hitta bättre alternativ. I vårt 
e-handelssystem kan man nu enkelt hitta upphandlade, 
kravställda produkter som också finns listade i kemikalie-
systemet. Med det kan man som medarbetare känna sig 
trygg med att det är en bra produkt, avslutar Sandra. 

INLEDNING
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Sandra Einhaus är kemikaliecoach och därmed en viktig kugge i kommunens miljöarbete. FOTO: Emelie Asplund

INLEDNING

Det gjorde att vi kunde 
hitta cancerframkallande 
kemikalier inom våra 
verksamheter, och se till 
att få bort dem.

BILD
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Många tyckte till om  
vårt framtida Kungsbacka
Hur ska vi utveckla vår kommun i ett långsiktigt perspektiv? I arbetet  
med den nya översiktsplanen ägnades en stor del av året till att  
engagera och involvera många i planeringen, och fler än förväntat var  
med och tyckte till.

Översiktsplanen visar var i kommunen det är lämpligt att 
utveckla områden för till exempel bostäder, grönområden, 
kollektivtrafik och mark till företagare. Enligt lag ska 
ett nytt förslag till översiktsplan vara ute på samråd i två 
månader för att invånare och myndigheter ska kunna  
ge synpunkter. 

Raquel Sandblad är projektledare för arbetet med den 
nya översiktsplanen.

– På grund av pandemin lade vi till tre månader så det 
blev totalt fem månader för samråd, säger Raquel. Vi ville 
att så många som möjligt skulle få en chans att engagera 
sig, för det här är ju en demokratisk process. Om du bor 
eller arbetar här och även om du bara är här på besök, så 
har du rätt att känna till vad som planeras och att kunna 
tycka till om det. 

Kommunikationen har varit avgörande för att lyckas med 
projektet, och några målgrupper fick särskilt fokus.

– Vi ville nå ut till många men allmänheten var en för bred 
målgrupp rent kommunikativt, säger kommunikations-
specialist Marie Cullberg. Därför prioriterade vi några 
målgrupper som vi absolut inte ville missa och gjorde 
riktade dialoger med dem. 

Värdefulla synpunkter 
En prioriterad målgrupp var barn och unga, och därför 
genomfördes skoldialoger. På grund av pandemin blev 
det färre skolor som kunde medverka än planerat, men tre 
åttondeklasser var till slut med. 

– Det var enormt värdefullt för det var första gången vi 
fick synpunkter från en större grupp i den här ålderskate-
gorin, säger Raquel. Vi presenterade projektet och talade 
om vikten av att man engagerar sig, och de kom med 
många synpunkter. De förstod verkligen att det handlar 
om ett långsiktigt fokus, hur vi ska ta hand om det vi har 
i framtiden. Vi planerar ju för kommande generationer. 

En annan kommunikationssatsning som gav stor effekt 
var en bemannad utställning på Kungsmässan. 

– När det gällde den breda allmänheten ville vi vara på 
en plats där folk befinner sig, berättar Marie. Vi var på 
Kungsmässan i en vecka och nådde många fler än vi hade 
gjort annars. Vi nådde andra än de som aktivt kom till 
oss; människor som inte alls hade tänkt prata om över-
siktsplanen men som blev intresserade när de gick förbi. 
Barnen kunde rita och leka i utställningen och drog med 
sina föräldrar som passade på att diskutera. 

Raquel håller med:
– Vi fick massor med synpunkter och det var också värde-
fullt att vi fick en chans att förklara vad en översiktsplan 
är. Många kände inte till det, men i en översiktsplan har 
man mycket större möjlighet att påverka än i jämförelse 
med en detaljplan. 

Facebook blev också en viktig kommunikationskanal där 
många engagerade sig. Under hela perioden nåddes nära 
40 000 personer av inläggen om att tycka till om vårt 
framtida Kungsbacka. 

– Vi fick väldigt många kommentarer via Facebook, säger 
Marie. Det blev en bra diskussion där vi också kunde 
förklara vad en översiktsplan är och varför man ska vara 
med och tycka till. 

Även företagarnas behov och perspektiv har varit 
prioriterat i samrådet, och flera öppna föreläsningar för 
allmänheten har hållits i stadshuset. Film, affischer och 
annonsering var ytterligare sätt att göra människor med-
vetna om möjligheten att vara med och påverka. 

Natur och trafik viktigt
Med formella yttranden, muntliga kommentarer på 
utställningen och inlägg på Facebook kom det in över 
600 synpunkter, vilket är långt fler är vanligt. Allt samlades 
i en rapport och en samrådsredogörelse som kommer 
användas för att komplettera förslaget till översiktsplan  
i samråd med kommunstyrelsen. 

– Det var väldigt blandade synpunkter, säger Raquel. 
Många har tankar om staden, och det kommer att gå in i 
en fördjupad översiktsplan om just staden. För ungdomarna 
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ILLUSTRATION: Sandra Kipper

Under hela perioden nåddes 
nära 40 000 personer av 
inläggen om att tycka till om 
vårt framtida Kungsbacka. 

är mobilitet viktigt, de vill kunna röra sig utan att deras 
föräldrar ska behöva köra dem. Kollektivtrafik, bättre 
cykelvägar, trygghet och plats för större utbud av  
aktiviteter var viktigt för dem. 

– För vuxna är naturen en stor fråga, fortsätter Raquel. 
Många vill inte att man bygger på jordbruksmark, och 
det finns överlag många blandade synpunkter om just 
byggande. En del säger bygg mer, andra säger bygg 
mindre. Trafik är också en stor fråga. De som bor i staden 
vill ha bättre lösningar för kollektivtrafik och cykel,  

och de som bor utanför vill ha parkeringar. Sen är det 
roligt att det är en sådan blandning av människor som 
tyckt till, alltifrån hundägare som har tankar om rast-
platser till motionärer med idéer om hur man kan koppla 
ihop olika delar i staden till bättre motionsområden. 
Efter sammanställning av alla synpunkter som kommit 
in blir nästa steg i arbetet granskning. Efter detta sker en 
slutlig revidering som sedan ska godkännas av politiken. 
Hösten 2021 fattar till sist kommunfullmäktige beslut 
om den nya översiktsplanen.

INLEDNING
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Nya utmaningar fick oss  
att tänka på annat sätt
En av de förvaltningar som haft störst påverkan på sin verksamhet på  
grund av pandemin är Vård & Omsorg. Med omkring 2 000 omsorgstagare  
inom hemtjänsten och 700 boende på vård- och omsorgsboenden  
och där en övervägande del tillhör riskgrupper, behövde förvaltningen  
göra stora förändringar i sin verksamhet. 

Som ett led i att minska smittspridningen infördes 
besöksförbud på vård- och omsorgsboenden, och det blev 
en svår tid för många som inte fick träffa sina nära och 
kära. I början av juni kunde man äntligen börja träffas 
igen utomhus, tack vare säkra mötesplatser med plexiglas. 

Therése Lindén, socialt ansvarig samordnare, har arbetat 
mycket med att få fram nya lösningar på de svårigheter 
som pandemin fört med sig.

– I början när pandemin kom fanns det mycket frågor 
och hela Sverige och världen trevade efter lösningar 
på svårigheterna som uppstått, säger Therése. Vi hade 
hört talas om att plexiglasskärmar användes i en annan 
kommun, och fick hjälp av förvaltningen för Teknik att 
tillverka egna. Sedan testade vi på ett boende för att se 
hur det fungerade. 

Resultatet blev mycket positivt. Det fysiska mötet var 
värdefullt för både boende och anhöriga, och det fanns en 
stor glädje i att äntligen kunna ses. Skärmar sattes sedan 
upp på samtliga boenden.

Uppskattade samtal 
För människor i riskgrupper har den isolering som 
pandemin tvingat fram ofta även inneburit ökad ensam-
het. Sedan tidigare pågick ett arbete där förvaltningen 
kontaktade alla som hade hemtjänst och erbjöd ett samtal 
om psykisk ohälsa och ensamhet. Nu fick detta en ännu 
större omfattning. 

– Vi frågade hur vi kunde hjälpa personer att få ork och 
kraft att kunna bryta sin isolering, berättar Therése. För 
många var det positivt att känna att de blev lyssnade på, 
och att någon brydde sig om dem. Med samtalen kunde 
vi fånga upp behov och sätta in ytterligare åtgärder där 
det behövdes.  

Dessutom fick samtliga kommunens 80-åringar ett 
samtal om hur man kan stärka och förebygga ohälsa, 
något som i vanliga fall brukar ske vid en fysisk  
seniorträff. Samtalen handlade bland annat om säkerhet i 
vardagen och hur fallolyckor kan förebyggas. 

– De tyckte att det var bra information, men många av 
dagens 80-åringar är ju i så bra form att de sa att vi borde 
ringa om tio år istället, säger Therése med ett leende. 
Men överlag blir folk glada över omtanke, så samtalen var 
mycket uppskattade.

Digitala möten  
Digitala hjälpmedel har fått stor betydelse i vardagen för 
många under pandemin. För personer över 70 år eller i 
annan riskgrupp och som inte har så stor digital vana, 
infördes den Digitala värden som kan ge hjälp och stöd. 
Här kan man till exempel få hjälp med hur man handlar 
mat på nätet, ringer videosamtal eller lånar en digital 
bok. Den som behöver kan också få låna en surfplatta. 

– Det här har hjälpt till att möjliggöra digitala möten, 
säger Therése. Det är en generation där inte alla har 
samma digitala vana som till exempel ungdomar, men 
när vi lånar ut surfplattor till närstående har de kunnat 
träffa sina anhöriga på vård- och omsorgsboenden 
digitalt. Många är så glada att överhuvudtaget kunna ses, 
och det här har också hjälpt till att minska det digitala 
utanförskapet. 

– Det är ett bra exempel på hur vi har jobbat för att ställa 
om istället för att ställa in, fortsätter Therése. Det är inte 
helt enkelt för en boende som kanske har en demenssjuk-
dom att förstå att det pågår en pandemi och att man inte 
kan träffas, och det väcker mycket känslor. Det var varit 
mycket frågor som personalen fått besvara och förklara, 
som varför man inte kan träffas fysiskt men att det digi-
tala mötet är ett annat sätt att ses. Det är ett otroligt bra 
arbete de har lyckats med. 

Flytteam blev lyckat samarbete  
Att ställa om blev också en nöt att knäcka när det gällde 
in- och utflyttning från vård- och omsorgsboenden under 
rådande besöksförbud. I normala fall sköts detta av anhö-
riga, vilket nu inte var möjligt. 

– Vi behövde snabbt hitta ett koncept för att få det att 
funka, berättar Therése. Vi började med att göra broschy-
rer och filmer för att kunna visa hur de gemensamma 
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Therése Lindén har arbetat 
med att få fram nya lös-
ningar på de svårigheter 
som pandemin fört med 

sig. FOTO: Emelie Asplund

utrymmena på boendena såg ut, och det blev mycket 
uppskattat. Närstående som inte bodde i närheten kunde 
vara delaktiga på ett helt annat sätt än annars. 

Sedan tog Therése och hennes kollegor kontakt med 
fastighets- och lokalvårdsenheterna på förvaltningen för 
Service med en förfrågan om att samarbeta i ett flytteam, 
och snart var man igång. 

– Det var enormt bra gjort, säger Therése. Vi ställde 
frågan om de kunde hjälpa till, och bara några dagar 
senare hade de ställt om sina verksamheter för att kunna 
ta hand om flyttarna. 

Flytteamet fick utbildning i hygienrutiner och hur 
skyddsutrustning ska användas. De fick även information 
om covid och om hur viruset smittar. Vid flyttarna har 
medarbetare från fastighetsenheten burit in och ut, och 
de från lokalvården har packat upp, gjort i ordning och 
städat. 

– Det är ett fantastiskt gott samarbete vi skapat och som 
har haft stor betydelse, sammanfattar Therése. Även om 
just flytteamet bara kommer att finnas under pandemin 
tror jag att vi kommer fortsätta samarbeta i framtiden 
för att lösa olika frågor. 2020 var verkligen året då vi var 
tvungna att tänka på annat sätt, och vi har en fantastisk 
styrka när vi hjälps åt och jobbar som ett Kungsbacka. 

Digitala hjälpmedel 
har fått stor betydelse 
i vardagen för många 
under pandemin. 
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Politisk  organisation
Den politiska organisationen i Kungsbacka kommun består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommunrevision, 11 facknämnder och 3 samverkansnämnder. 
 Kommunstyrelsen och facknämnderna har förvaltningar som sköter det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige
Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret 
för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka 
mål man ska ha för samhällsutvecklingen och samhälls-
byggandet i kommunen, vilken service kommunens 
invånare ska få och hur pengarna i kommunens budget ska 
användas.

Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommu-
nala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp 
har de kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och sam-
ordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommun-
styrelsen och nämnderna genomför det som kommun-
fullmäktige beslutat om.

De politiska nämnderna
Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och 
vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom 
det område som man ansvarar för, till exempel inom 
förskola, grundskola och äldreomsorg.

Kommunalt bolag och en stiftelse
Kungsbacka kommun har ett bostadsbolag, Eksta 
Bostads AB med dotterbolagen Tempohus Kungsbacka 
AB och Eksta Samhällsfastigheter AB och en stiftelse 
för Tjolöholm slott. 

Kommunalförbund 
Vi ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, 
och har vår räddningstjänst i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Gemensamma nämnder
Kungsbacka kommun samverkar med Region Halland 
och de övriga hallandskommunerna i Patientnämnden 
och i Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpme-
del.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Halland och hallandskommunerna sam-
verkar kommunen i Samordningsförbundet i Halland.

INLEDNING

Mandatfördelning i kommun fullmäktige 
efter valet i september 2018
Så här fördelas platserna (mandaten) i kommunfullmäktige 
mellan de olika partierna. Totalt fördelas 61 platser.

Moderaterna (M) 19 

Centerpartiet (C) 8

Liberalerna (L) 6

Kristdemokraterna (KD) 4

Socialdemokraterna (S) 9

Sverigedemokraterna (SD) 9

Miljöpartiet (MP) 2

Kungsbackaborna (KB) 2

Vänsterpartiet (V) 2

Totalt
61 

mandat
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Kommunstyrelsen

ordförande 
Lisa Andersson (M) 

1:e vice ordförande 
Fredrik Hansson (C) 

2:e vice ordförande 
Eva Borg (S) 

Thure Sandén (M)

Marianne  
Pleijel (M)

Kalle Påsse 
 Sundvall (M)

Peter Söderberg (M) Maria Gathendal (M) Kristina Karlsson (C) Ulrika Landergren (L)

Niklas Mattsson (KD) Johan Tolinsson (S)Carita Boulwén (SD) Maria Losman (MP)Susanne Andersson 
(SD)

INLEDNING

Kommunalråd
Kungsbacka kommun har fyra heltidsengagerade politi-
ker. De har titeln kommunalråd. 

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig, och är 
kontaktpersoner i olika frågor. Vid den politiska bered-
ningen och i den politiska samordningen av och mellan 
nämnderna är de därför ansvariga inom olika områden.

Lisa Andersson (M)
• Budget
• Ekonomiska och övergripande frågor
• Näringslivsfrågor
• Mark- och bostadsförsörjning
• Plan- och byggfrågor
• Beredskaps- och informationsfrågor
• Energi och miljö, naturvårdsfrågor
• Eksta Bostads AB
• Tjolöholm stiftelsen
• Verksamheterna inom Bygg & Miljö samt Teknik

Fredrik Hansson (C)
• Demokratifrågor
• Barn- och ungdomsfrågor
• Kollektivtrafikfrågor
• Kultur-, turism- och fritidsfrågor
• Verksamheterna inom Förskola & Grundskola,  

Vård & Omsorg, Kultur & Fritid samt Service

Eva Borg (S)
• Oppositionsråd

Ulrika Landergren (L)
• Arbetsmarknadsfrågor
• IT-frågor
• Samordning av internationella frågor
• Invandrings- och flyktingfrågor
• Personal- och organisationsfrågor
• Verksamheterna inom Gymnasium & Arbetsmarknad 

samt Individ & Familjeomsorg
• Jämställdhet
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Den kommunala koncernen
I följande avsnitt beskrivs den kommunala koncernen. Nedan följer en kort-
fattad beskrivning av respektive nämnd och styrelses ansvarsområde. 

Kungsbacka kommuns organisation

Kommunfullmäktige

Eksta Bostads AB
  Tempohus
  Eksta samhällsfastigheter

Fastighets AB  
Sankta Gertrud (vilande)

Stiftelsen Tjolöholm

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Arvodesberedning

Valberedning

Service

Kultur & Fritid

Teknik

Miljö & Hälsoskydd

Vård & Omsorg

Individ & Familjeomsorg

Krisledningsnämnd

Förskola & Grundskola

Valnämnd

Gymnasium & Arbetsmarknad

Byggnadsnämnd

Överförmyndarnämnd * Patientnämnd **
Nämnd för hemsjukvård  

och hjälpmedel ***

 *  Överförmyndarnämnden är gemensam för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner från och med 1 januari 2019.
 ** Patientnämnden Halland är gemensam för Hallands län. Region Halland är värdkommun.
 ***  Gemensam nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Region Halland är värdkommun.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunstyrelsen
Hallands Länstrafik AB

Teknik
Ragn-Sells
Viavest AB

Individ & Familjeomsorg
Humana assistans

Vård & Omsorg
Gottskärs hemtjänst AB
Humana omsorg AB
Olivia Hemtjänst AB
Vardaga AB
Vardaga Äldreomsorg AB

Privata utförare > 10 mkr

Nämnder

Kommunala bolag Samägda bolag

Stiftelse

Kommuninvest ekonomisk 
förening

Kommuninvest i Sverige 
AB

Inera AB

Räddningstjänsten i 
 Storgöteborg
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Byggnadsnämnd 
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
inom plan- och bygglagen, framförallt för frågor om 
förhandsbesked, bygglov, rivningslov, samt tillsyn över 
byggnadsverksamheten. Nämnden ansvarar även för 
kommunens detaljplaneverksamhet, samt kart- och mät-
ningsverksamhet. Från 2020 har nämnden gemensam 
förvaltningsorganisation med Miljö & Hälsoskydd.

Individ & Familjeomsorg 
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och famil-
jeomsorg, vilket innefattar social barn- och ungdoms-
vård, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familje-
rådgivning, samt medling vid ungdomsbrott. Nämnden 
ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära relationer. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att 
tillhandahålla kommunens skyldigheter avseende vissa 
omsorger, insatser och vård för personer med funktions-
hinder. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar 
för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverk-
sam ålder med psykiskt funktionshinder i enlighet med 
psykiatrisamordningens definition av målgruppen. 

Förskola & Grundskola 
Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för för-
skola och pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola 
och fritidshem. Nämnden ansvarar även för korttids-
tillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden 
ansvarar för att besluta om rätt till bidrag för fristående 
utbildning och omsorg och ha tillsyn över verksamheten. 

Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden ansvarar för kommunens utbildning inom det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som bildar 
gymnasieskola och gymnasiesärskola, det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år och 
kommunal vuxenutbildning. Vidare ansvarar nämn-
den för uppdragsutbildningar och för att utveckla och 
driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 
ensamstående vuxna och familjer. Nämnden ansvarar för 
all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och 
övrigt ekonomiskt bistånd samt ansvar enligt lagen med 
särskilda bestämmelser för vård av unga för dels ensam-
kommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 
år. Nämnden ansvarar för all studie- och yrkesvägledning 
i kommunen.

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
instans. Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma 
mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten samt 
kommunens budget. 

Kommunrevision 
Kommunfullmäktige utser politiker att vara förtroende-
valda revisorer i kommunrevisionen. Kommunrevisionen 
är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur 
kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I 
uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen 
och kommunala stiftelser. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 
samordna och följa kommunens verksamheter, utveck-
ling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha fokus på 
utveckling av kommungemensamma frågor, strategisk 
styrning, strategiskt stöd och ska ha uppsikt över andra 
nämnder och bolag. Styrelsen ansvarar för att en effektiv 
och ändamålsenlig organisation upprätthålls som ger 
effekter på helheten. Styrelsen bereder alla ärenden till 
kommunfullmäktige. 

Kultur & Fritid 
Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fri-
tidsverksamhet vilket innebär att vi i egen regi eller 
genom samarbetspartners driver till exempel teater, 
bibliotek, kulturskola, bad- och idrottsanläggningar 
och mötesplatser för unga och seniorer. Nämnden ger 
stöd och bidrag till olika organisationer inom området. 
Vi samordnar och utvecklar friluftsliv, folkhälsoarbete, 
brotts- och drogförebyggande arbete samt barnrättsar-
bete. Därtill ger vi stöd inom området kulturmiljö och 
ansvarar för marknadsföring och information via vår 
turistbyrå. 

Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för tillsyn 
inom främst miljöskydd och hälsoskydd, livsmedel och 
receptfria läkemedel. Nämnden medverkar också i pla-
nering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden 
ansvarar för kommunens tillstånd och tillsyn för alkohol-
servering och försäljning av tobak och e-cigaretter. Från 
2020 har nämnden gemensam förvaltningsorganisation 
med Byggnadsnämnden

Service 
Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokal-
försörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut 
lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Nämn-
den ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler 
och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden. 
Dessutom ingår kundcentret Kungsbacka direkt, den 
interna supportfunktionen Service direkt, IT, rådgivning, 
personalförsörjning samt inköp och fordonshantering i 
nämndens ansvar. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Teknik 
Nämnden för Teknik ansvarar för planering, drift och 
utbyggnad av samhällets infrastruktur såsom gator och 
gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser 
och parker, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning 
och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet. 
Nämnden ansvarar också för trafik och parkeringsfrågor, 
lokala trafikföreskrifter samt trafiksäkerhetsarbetet inom 
kommunen. 

Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för myndighets-
utövning och utförandet av insatser till invånare i alla 
åldrar som har behov av vård och omsorg samt för det 
kommungemensamma vikariecentret. Nämnden ansvarar 
för att tillgodose en vård och omsorg som är säker, har 
god kvalitet och som bedrivs i enlighet med Socialtjänst-
lagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
andra föreskrifter. Inom ansvaret ingår både verksam-
het som drivs i kommunal och privat regi. Nämnden 
har hälso- och sjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt 
boende samt i verksamheter inom förvaltningen för Indi-
vid & Familjeomsorg.  
 
Ansvarsområden är kommunens vikariecenter, hem-
tjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende (inklu-
sive växelvård), hemsjukvård, dagomsorg, uppsökande 
verksamhet, anhörigstöd, bostadsanpassning, hjälpmedel 
samt taxor, avgifter och ersättningar inom området. 

 

Bolag 

Eksta Bostads AB 
Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsfö-
retag. Eksta äger och förvaltar hyresrätter samt äldrebo-
enden, förskolor och skolor samt ett fåtal kommersiella 
lokaler. 

Tempohus i Kungsbacka AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB 

Eksta Samhällsfastigheter AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB 

Stiftelsen Tjolöholm 
Stiftelse med uppdrag att förvalta och utveckla Tjolö-
holms slott. Kungsbacka kommun är stiftelsens huvud-
man. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Takfönster i Tjolöholms slott. FOTO: Tjolöholms slott
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I följande avsnitt sker en analys av utvecklingen över tid 
för Kungsbacka kommun samt den samlade kommun-
koncernen. Den senare utgörs av Kungsbacka kommun 
samt dess helägda dotterbolag Eksta Bostads AB. Från 
2018 ingår Tempohus i Kungsbacka AB som en del i kon-
cernen Eksta Bostads AB. Undantagsregel tillämpas för 
Stiftelsen Tjolöholm som inte ingår i de sammanställda 
räkenskaperna. 

Kungsbacka kommun är en tillväxtkommun som under 
de senaste åren varit inne i en expansiv fas. Den ökande 
befolkningsmängden ställer krav på både utökad kom-
munal service och nya investeringar. Därtill kommer 
ett löpande behov av att reinvestera i äldre tillgångar. 
Kommunen har under de senaste åren redovisat rela-
tivt starka resultat vilket bidragit till att finansiera den 
ökande investeringsvolymen. Resultaten i sig finansierar 
dock inte de stora investeringsvolymerna och kommunen 
har behövt öka sin upplåning och därmed fått en större 
låneskuld. 

Översikt över  
verksam hetens utveckling

Resultatet för 2020 sticker ut i jämförelsen, vilket till 
stor del förklaras av ökade statsbidrag med anledning 
av pandemin, men också tillskott från kommunens 
exploateringsverksamhet. Mer om detta i den finansiella 
analysen. 

Det starka resultatet 2020 till trots står Kungsbacka 
kommun inför utmaningen att även i framtiden möta 
förändrad demografi och höga investeringsbehov inom 
ramen för en god ekonomisk hushållning.

Utvecklingen för den kommunala koncernen följer i 
stort kommunens utveckling. Även här sticker 2020 ut 
i jämförelsen. Utöver kommunens resultat bidrar avytt-
ring av fastigheter inom koncernen Eksta till det starka 
resultatet.

Kommunen 2016 2017 2018 2019 2020

Folkmängd 80 442 81 986 83 348 84 395 84 930

Kommunal skattesats 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33

Verksamhetens intäkter 1 116 1 125 1 125 1 213 1 253

Verksamhetens kostnader 5 044 5 252 5 345 5 636 5 673

Avskrivningar 259 280 293 315 344

Årets resultat 89 163 171 210 415

Nettoinvesteringar 387 492 744 948 857

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 28,0% 28,8% 28,4% 31,5% 33,3%

Självfinaniseringsgrad (%) 90% 90% 62% 55% 89%

Lån i banker och kreditinstitut 550 650 950 1 350 1 550

Låneskuld kronor per invånare 6 837 7 928 11 398 15 996 18 250

Antal årsarbetare 6 224 6 285 6 181 6 283 6 292

Kommunala koncernen 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter (mkr) 1 319 1 320 1 350 1 450 1 532

Verksamhetens kostnader (mkr) 5 084 5 270 5 392 5 703 5 739

Avskrivningar 326 343 361 406 421

Årets resultat (mkr) 108 193 202 243 511

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 19,5% 20,3% 20,5% 22,8% 25,0%

Lån i banker och kreditinstitut 3 489 3 754 4 225 4 857 5 170

Nettokoncernskuld, kr/invånare 43 373 45 788 50 691 57 551 60 932

*Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av övergång till RKR R2 under 2020.
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Omvärlden påverkar oss

Viktiga förhållanden  
för resultat och ställning

Coronapandemin har påverkat Kungsbacka liksom den påverkade 
hela världen. Men det var inte det enda som hände under året.

Globala trender 
De senaste årens globala utveckling mot försvagad 
demokrati verkar hålla i sig. Flera index över demokrati-
utveckling slog under 2020 fast att Ungern inte längre 
kan klassas som en demokrati. I världens största demo-
krati försökte förloraren av höstens presidentval under-
minera valresultatet.  

Sverige ligger stadigt bland de högst placerade i världen 
när det gäller demokrati och tilliten till samhället. Men 
desinformation och polarisering riskerar att leda till 
minskad tillit för stat och kommun. Detsamma gäller 
avslöjanden om förtroendevalda och myndighetsföre-
trädare som har betett sig olämpligt eller kriminellt.

Valresultatet i USA sågs ändå som hoppfullt framför allt 
för det globala klimatarbetet. I både Sverige och Europa 
var 2020 det varmaste år som någonsin uppmätts (globalt 
är förstaplatsen delad med år 2016). Joe Bidens seger 
innebär att USA återinträder i Parisavtalet och förbinder 
sig att på sikt bli klimatneutralt. På EU-nivå har den nya 
Europeiska kommissionen presenterat ”den europeiska 
gröna given”, en färdplan för hur EU ska bli världens 
första klimatneutrala kontinent.  

Pandemin slog hårt mot världsekonomin, som beräknas 
ha krympt med 4 procent. För EU-länderna är siffran 
7,4 procent. Ekonomiskt verkar Sverige (-3,4 procent) 
ha klarat pandemiåret bättre än nästan alla europeiska 
länder – men med fortsatt hög arbetslöshet och en ökad 
ojämlikhet. 

Lokala näringar 
Under pandemin undvek många Kungsbackabor buti-
ker och stannade istället hemma och distansshoppade. 
Särskilt hemleverans av matvaror fick en rejäl skjuts. 
Användningen av strömmande tjänster och sociala 
medier ökade också. I praktiken innebar det att en del av 
de pengar som annars hade spenderats hos Kungsbackas 
lokala näringsliv nu hamnade hos amerikanska storföre-
tag.  

Pandemin ledde till att många lokala företag fick 
tvärstopp i produktion, order och kundkontakter. Kom-
munen har samarbetat med andra aktörer för att utöka 
stödjande resurser som Företagsakuten och direkttelefo-
ner. Kommunens livsmedelsgrossister förlorade mycket 
försäljning, men antalet nystartade företag har legat 
stabilt och antalet bygglovsärenden har fortsatt öka. 

Under pandemin har många svenskar fått nya fritidsva-
nor och vistas mer utomhus. Kungsbackas besöksmål, 
friluftsområden och idrotts- och fritidsanläggningar har 
ökat sina besök. Kungsbacka kommun var först i landet 
med att skapa en kampanj kring Hemester. 

Digitalt distansarbete 
Krisen har skapat kreativitet bland såväl medarbetare 
som invånare och företagare. Nya lösningar har uppkom-
mit för att erbjuda tjänster och tillgängliggöra evene-
mang. Vissa av kommunens medarbetare fick lägga annat 
arbete åt sidan för att tjänstgöra i stabsfunktion under en 
kortare eller längre period. I och med pandemin fick vi 
nyttja strukturer för krisledningsorganisationen som vi 
tidigare byggt upp genom utbildning och övning. 

Pandemin exponerade en ny samhällsklyfta: Mellan de 
som till stor del kan arbeta hemma och de som inte kan 
det. De senare riskerade större exponering för smitta, 
vilket ledde till ökad oro för vissa grupper. Det visade sig 
även finnas en mindre klyfta mellan de som kan jobba 
relativt bekvämt hemma (genom tillgång till avskilt 
arbetsrum, ergonomisk kontorsutrustning med mera) och 
de som inte har den möjligheten. 

Bland Kungsbackas medarbetare behöver en stor del vara 
fysiskt närvarande på sin arbetsplats, men mot slutet av 
året var kommunens uttalade hållning att så många som 
möjligt skulle arbeta på distans. Det innebar en kraf-
tigt ökad användning av digitala verktyg och arbetssätt. 
Under en 90-dagarsperiod ökade kommunens använd-
ning av Microsoft Teams med 475 procent.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Övergången till distansarbete underlättades av tidigare 
omställningar till digitala arbetssätt och aktivitetsba-
serade lokaler. Möten, konferenser och utbildningar 
fick ibland skjutas upp, men ofta ställdes de om till att 
genomföras i digital form.  

Omställningen har fört med sig många utmaningar och 
de långsiktiga effekterna på fysisk och psykisk hälsa är 
ännu okända. Men på kort sikt har det varit många posi-
tiva effekter. Våra förvaltningar rapporterar att den digi-
tala mognadsgraden har ökat väsentligt. Många anställda 
upplever en ökad effektivitet, vilket är i linje med flera 
internationella studier om hemarbete. I en digital arbets-
miljö är avståndet till medarbetare på andra förvaltningar 
lika kort som till de närmaste kollegerna, vilket stärker 
samarbetet över förvaltningsgränsen. Resandet har 
minskat, vilket bland annat ledde till att nyttjandet av 
bilpoolen avtog och verksamheten fick ställa om till att 
hyra ut fordon. 

En särskild utmaning har varit att få de demokratiska 
forumen att fungera digitalt. Detta har krävt arbete 
med nya lösningar, regler och arbetssätt för att göra 
det möjligt både juridiskt och praktiskt. Kungsbackas 
förtroendevalda fick arbeta under delvis nya villkor, men 
övergången var framgångsrik. 

Sociala aspekter 
Under året har råden från Folkhälsomyndigheten gått ut 
på att hålla avstånd och undvika nära kontakt med äldre 

personer. Mötespunkter och restauranger stängdes för att 
minska risken för smittspridning. En stor andel av de som 
behöver vårdinsatser i kommunen tillhör riskgrupper och 
har haft färre kontakter med omvärlden under 2020 än 
normalt. För vissa av kommunens vård- och omsorgsta-
gare har dock pandemin lett till en ökad självständighet. 
Det handlar till exempel om att kunna beställa matva-
ror digitalt eller få mediciner levererade hem, istället för 
att besöka en mataffär eller ett apotek.  

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner påver-
kade möjligheten för människor att söka skydd i Sve-
rige. Mottagandet av nyanlända avstannade helt mellan 
mars-september 2020, vilket ledde till ett mer koncen-
trerat mottagande från oktober. På grund av pandemin 
har aktiviteter blivit fördröjda, vilket förlänger tiden för 
integration. Mycket av etableringsarbetet har bedrivits 
i digital form och många nyanlända är ovana vid det 
digitala samhället.  

Läget för kommunens arbetssökande försvårades genom 
att Arbetsförmedlingen stängde sitt lokalkontor i Kungs-
backa hösten 2019. Pandemin har också begränsat möjlig-
heterna till anskaffning av praktikplats och anställningar. 
Detta har lett till ett ökat tryck på Kompetenscentrum. 

Den fortsatt stora bristen på bostäder i kommunen har 
medfört svårigheter att tillgodose bostäder åt marginali-
serade grupper. Det gäller såväl tillgång till bostad med 
särskild service som vanliga hyreslägenheter. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service inne-
bar under året ett omfattande arbete med anpassningar 
för att en större del av allmänheten ska kunna ta del av 
vår information och våra dokument. 

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av 
svensk lag. I Kungsbacka ligger antalet orosanmälningar 
om barn och unga fortsatt på en mycket hög nivå. Både 
antal dygn i stödboende och antal dygn i institutionsvård 
ökade stort under året.  

Mer positivt är att pandemin enligt Skolverket inte har 
haft någon negativ påverkan på svenska skolelevers betyg. 
Tvärtom når något fler gymnasiebehörighet än tidigare. 
Sedan 2011 har kunskapsresultaten i matematik och 
naturvetenskap förbättrats hos elever i både årskurs 4 och 
8. Detta bekräftades i år av en internationell mätning. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

En särskild utmaning 
har varit att få de 
demokratiska forumen 
att fungera digitalt. 
Detta har krävt arbete 
med nya lösningar, regler 
och arbetssätt för att göra 
det möjligt både juridiskt 
och praktiskt. 
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Hållbarhetsredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 mål för global utveckling.

Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, 
en bild som stärks när Kungsbacka under 2020 toppar 
Dagens samhälles lista över Sveriges hållbaraste kom-
muner. Vi har trots detta en hel del utmaningar men 
samtidigt goda förutsättningar att i framtiden även bli en 
hållbar kommun. Hållbarhetsfokus i hela organisationen 
har ökat och många verksamheter gör bra och effektiva 
prioriteringar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöms 
Kungsbacka trots en del utmaningar uppnå god ekono-
misk hushållning. 

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald 
den största utmaningen för Kungsbacka, liksom för de 
flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera 
klimatutmaningen behöver vi planera bebyggelse och 
arbetsplatser så att utsläpp från resorna minimeras. När 
det gäller biologisk mångfald behöver vi genomföra 
faktiska åtgärder. Vi behöver också anpassa våra inköp 
– såväl i organisationen som privat – så att vi minimerar 
negativ påverkan på klimat och resurser.   

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra 
ungdomars hälsa men också deras tillit till samhället och 
demokratin. Vi behöver också, framförallt i en växande 
kommun, jobba med jämlikheten i samhället, oavsett 
om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller 
bostadsort. I detta arbete behöver vi ha fokus på jäm-
ställdhet och barnperspektivet. 

Hållbar konsumtion och resor  
Koldioxidutsläppen i Kungsbacka minskar men inte i 
den takt vi önskar. Det är framförallt omställningen till 
fossilfri uppvärmning där utsläppen minskar. Däremot 
ökar utsläppen oroväckande från transporter trots den 
pågående omställningen till fossilfria alternativ. Möjlig-
heten för våra invånare att resa snabbt och hållbart till 
och från sina jobb i regionen är en mycket viktig utveck-
lingsfråga för kommunen. Utanför våra tätorter, vilket 
i Kungsbacka omfattar kommunens ganska omfattande 
spridda villabebyggelse framförallt i västra delarna, har 
Kungsbacka relativt sett bra kollektivtrafik medan i våra 
tätorter är kollektivtrafiken bland de sämre i Sverige, 
vilket vi behöver utveckla avsevärt. Energianvändningen 
minskar, den är i stort sett fossilfri och andelen egenge-
nererad energi ökar. Kommunen har tillsammans med 
sitt bostadsbolag Eksta minskat energianvändningen, 
byggt ut solcellsanläggningar och därigenom ökat ande-
len förnyelsebar energi.  

Den största och mest akuta utmaningen är att förändra 
vår konsumtion – och där ingår resor - så att vi mins-
kar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens 
naturresurser och den biologiska mångfalden. Kungs-
backa kommun ställer idag bra och höga krav i upp-
handlingen av varor och tjänster. Vi har även ett aktivt 
och strategiskt arbete med hållbarhetskrav inom flera 
inköpsområden, har infört nya lösningar för källsortering 
och återanvänder både möbler och kläder.  

Vårt hållbarhetsbokslut visar hur vi förflyttar oss mot ett mer håll-
bart samhälle och om våra resurser används på ett effektivt sätt i 
 förhållande till de globala målen. Vi analyserar också var kommunen 
behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld. 
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17 mål för global utveckling.

Tillit och trygghet  
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdelta-
gande och stor tillit till demokratin. Då vi ser vikande 
trender är det viktigt att det trygghetsskapande arbetet 
fortgår. Vi har utökat samhällsinformationen för nyan-
lända från 60 timmar till 100 timmar. Vi har tillsammans 
med studieförbund haft svenska för föräldralediga, sam-
hällsinformation med fokus på jämställdhet, demokrati, 
familj, arbetsliv med mera, samt haft en lots som hjälpt 
till att hitta fritidsaktiviteter. En enkät visar att språket, 
kulturella skillnader, avsaknad av sociala nätverk samt de 
tillfälliga hyreskontrakten skapar oro bland nyanlända. 
Språket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn 
för integration. 

Bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter, 
och där pågår stadsomvandling som syftar till att förtäta 
staden för att bland annat öka underlaget för bra kollek-
tivtrafik och ge bättre möjligheter för näringslivet. En 
långsiktig utmaning är att bygga olika typer av bostäder 
som kan motverka segregation.  

Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och 
ensidig kommunikation med invånare och företag till en 
modern aktör med många samarbeten och öppna dialo-
ger. Kommunen har genomfört utbildningsinsatser inom 
hållbarhet, haft dialog med invånarna kring en ny över-
siktsplan, och tagit emot studenter från våra universitet. 
Vi har startat digitala mötesplatser och våra bibliotek har 
erbjudit språkcaféer. Det behöver vara högt prioriterat för 
kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande 
för olika aktörer i kommunen för att bidra till ett hållbart 
samhälle. 

Psykisk ohälsa en utmaning 
I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora 
och kommunen ligger väl till i både globalt och nationellt 
perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska 
hälsa är en utmaning som vi behöver arbeta med. Ett 
viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska klara 
fler kurser. Vi ser även en markant nedgång bland män 
som har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions-
program, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. I jämställdhetsarbetet handlar det mycket 
om bemötande och beteendeförändringar och att vi har 
jämställdhetsglasögonen på när vi arbetar med samtliga 
mål. 

Hållbara ekosystem  
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 per-
soner och under 2020 uppfyller vi utsläppsmålen vid alla 
fyra reningsverk. Kommunen har stora utmaningar med 
sina vattendrag där endast 22 procent uppnår god ekolo-
gisk status. Användningen av jord- och skogsbruksmark 
står för 78 procent av fosforutsläppen till Kungsbacka-
fjorden, vilken är en anledning till att fjorden endast 

har måttlig ekologisk status. Kungsbackafjorden är den 
mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka och vi 
behöver därför arbeta mycket aktivt för att förbättra dess 
vattenkvalitet. Vi har fortsatt utveckla miljöerna längs 
Kungsbackaån; under 2020 från Signeskulle och norrut 
mot Hede, och fem ängsytor i kommunen har iordning-
ställts och försetts med informationsskyltar.  

Arbetsmarknad och näringsliv  
Kungsbacka har ett diversifierat och fungerande närings-
liv och fortsatt låg arbetslöshet. Vid mätningar av 
företagsklimat har dock kommunen jämförelsevis låga 
värden. Vi gör, har gjort och fortsätter göra många akti-
viteter för att förbättra för näringslivet. Under 2020 har 
kommunen stöttat lokala företag inom handel och turism 
genom budskapet ”hemmavid”. Viktiga steg för att ytter-
ligare främja vårt näringsliv har varit utvecklingen av 
nya verksamhetsområden samt arbetet med Lätt & Rätt 
i Kungsbacka. Framöver ser vi att såväl den kommunala 
organisationen som kommunens näringsliv bör kunna 
vara mer drivande i att förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion. Vi behöver också bli bättre 
på matcha personer mot rätt arbete.  

Du kan läsa hela hållbarhetsbokslutet för Kungsbacka 
kommun 2020 på www.kungsbacka.se. 

Ängar som får växa upp främjar biologisk mångfald. 
FOTO: Kungsbacka kommun
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ställning

Demografi 
I likhet med landets övriga kommuner ställs Kungsbacka 
kommun inför en förändrad demografi som kommer 
påverka såväl krav som möjlighet att tillhandahålla 
välfärdstjänster. För närvarande märks en utveckling 
där andelen barn och äldre ökar i snabbare takt än den 
arbetsföra befolkningen. Detta innebär på sikt att försörj-
ningskvoten ökar. I Kungsbacka är försörjningskvoten 87 
under 2020, vilket är detsamma som 2019. Det innebär 
att det på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 
20–64 år finns 87 personer som är yngre eller äldre.  

Under år 2020 blev folkmängden 84 930 personer, vilket 
var en betydligt lägre folkökning jämfört med tidigare år, 
men också mycket lägre än vad vi räknar med framöver. 
Ett skäl som bidrar till minskad folkökning är att det 
byggdes färre bostäder år 2020. En annan tänkbar orsak 
är att pandemin haft inverkan på befolkningens levnads-
mönster som påverkat in- och utflyttningar. Efter 2020 
förväntas befolkningen att öka dels som följd av de bostä-
der som väntas uppföras i kommunen och den inflyttning 
som det ger, dels på grund av ett ökat barnafödande. 
Inflyttningen beräknas vara den demografiska kompo-
nent som främst bidrar till folkökningen. Kommunen 
har omfattande bostadsbyggnadsplaner fram till år 2029, 
därav är folkökningen något större dessa år. Vid utgången 
av år 2029 pekar prognosen på att folkmängden i Kungs-
backa kommun kommer uppgå till omkring 96 950 perso-
ner. Enligt senaste befolkningsprognosen väntas Kungs-
backa passera 86 000 invånare under 2021. Den största 
ökningen sker i åldrarna 20–64 år. Det väntas en relativt 
hög inflyttning och en stor andel av dessa inflyttare är i 
åldrarna 25 till 40 år. Att antalet personer i åldern 25 till 
40 beräknas öka kraftigt medför i sin tur att antalet barn 
i förskoleålder och skolåldrar ökar.  

Tillgång till bostäder
Kungsbacka kommun är en expansiv kommun belägen i 
en expansiv region. Allt fler vill bosätta sig i kommunen 
vilket är glädjande. Samtidigt ställer detta stora krav på 
produktionen av bostäder i olika former. Ett väl fung-
erande bostadsbyggande möjliggör även för att företag 
ska kunna etablera sig i kommunen vilket har en positiv 
påverkan på den framtida utvecklingen.

Kompetensförsörjning
Pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjäns-
ter gör att många nya medarbetare behöver rekryteras de 
kommande åren. Brist på arbetskraft och därmed ökad 
konkurrens om arbetskraften ställer krav på kommunen 
att vara en attraktiv arbetsgivare, men också att tänka 
nytt och hitta nya arbetssätt.

Finansiella risker  
Ränterisk 
De senaste åren har inneburit en stadig ökad inves-
teringsvolym för Kungsbacka kommun. Kommunen 
investerar i nya skolor, äldreboenden, badhus med mera. 
De ökade investeringsvolymerna är ett resultat dels av 
att tidigare anläggningar nått sin tekniska livslängd, dels 
att kommunen växer. I de fall de ökade investerings-
volymerna inte kan finansieras med årets resultat och 
avskrivningar uppstår ett behov av upplåning och därmed 
en ökad låneskuld. I dagsläget är räntorna historiskt låga. 
En ökad låneskuld medför dock en finansiell risk i de fall 
marknadsräntorna skulle öka framgent. Ökade ränte-
nivåer medför ökade finansiella kostnader som i sin tur 
minskar utrymmet att finansiera välfärd. Kommunen har 
beslutat om policy för upplåning, vilken följs vid uppta-
gande av nya lån.  

Borgensåtagande 
Kommunen har ingått borgen till ett totalt belopp om 
3 412 miljoner kronor. Av dessa avser 3 391 miljoner 
borgensåtagande till det helägda kommunala bolaget 
Eksta bostads AB. Därtill har kommunen utfäst borgen-
såtagande till föreningar om 13 miljoner samt till övriga 
bolag om 10 miljoner. Av borgensåtagandet bedöms åtag-
andet gentemot föreningar utgöra den största finansiella 
risken. Då dessa utgör en mindre del av det totala bor-
gensåtagandet bedöms inte kommunens borgensåtagande 
utgöra någon betydande risk.  

Valutarisk 
Kommunen gör mestadels affärer i inhemsk valuta. 
Handel i annan valuta utgör en liten andel. Valutarisken 
bedöms därmed i dagsläget inte utgöra någon betydande 
risk.  

I följande avsnitt presenteras ett urval av faktorer som har 
påverkan på kommunens ekonomiska ställning.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Pensioner 
Kommunen har ett pensionsåtagande uppgående till 1 747 
(1 689) miljoner kronor. Ur risksynpunkt är kommunens 
pensionsförpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden 
ska finansieras i framtiden. Kungsbacka kommun redo-
visar pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen. 
Detta innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balans-
räkningen som en avsättning. Av nedanstående tabell 
framgår kommunens pensionsåtagande: 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen  
(inkl löneskatt) 

Varav avsättning 512,5 

Varav ansvarsförbindelse 1 234,8 

Pensionsförpliktelse tryggad 
i försäkring 

0,0

Summa 1 747,3

 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Bedömning av skatteintäkter och statsbidrag sker utifrån 
underlag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Bedömningen sker i kombination med befolkningsprog-
nosen för kommunen. Avvikelser i befolkningsprognos 
slår därför mot erhållna skatter och statsbidrag. Därtill 
bidrar de generella statsbidragen i väsentlig grad. Dessa 
är svårare att bedöma då de ytterst hänförs till politiska 
beslut på riksnivå. Kungsbacka kommun erhåller årligen 
5 miljarder kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Även 
en mindre procentuell avvikelse får därför stort genom-
slag.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Händelser av väsentlig 
ekonomisk betydelse
Följande avsnitt beskriver händelser under räkenskapsåret samt eventuella  
händelser efter årets slut som anses vara av väsentlig betydelse. 

Köp, försäljningar samt  
etablering av ny verksamhet
Under det gångna året antogs detaljplan för att möjliggöra 
byggnation av nytt vård- och omsorgsboende i Skårby. 
Kommunen sålde under året marken till Eksta Bostads 
AB som har i uppdrag att bygga och sedan hyra ut till 
kommunen. I samband med projektet kommer även 
kommunen bygga ut infrastruktur i området. Försälj-
ningen genererade en reavinst hos kommunen, som dock 
elimineras i sin helhet i de sammanställda räkenskaperna. 

Mark har även sålts i Kolla verksamhetsområde. Totalt 
inkluderar projektet tre fastigheter varav en nu är såld. Där-
till har markanvisning skett för ytterligare en fastighet. 

Under året genomförde Eksta inom ramen för sitt nybildade 
dotterbolag Eksta Samhällsfastigheter försäljning av två 
skolfastigheter, där Vittraskolan och Nova har verksam-
het, samt fastigheten som inrymmer Fjärås vårdcentral. 
Syftet med försäljningen var ökad egenfinansiering i 
kommande nyproduktion av hyresrätter, vilket innebär 
att behovet av nya lån och borgensåtagande för kommu-
nen minskar.

Efter många års planering stod den största investeringen i 
Kungsbackas moderna historia, Kungsbacka badhus, klar 

och i samband med det övertogs driften av Kungsbacka 
badhus och Fjärås simhall av en privat aktör. Det innebär 
att en del av vår verksamhet som av tradition alltid varit 
kommunal överläts till privata näringslivet att sköta.

Större investeringar 
2020 var året då Kungsbacka badhus färdigställdes och 
öppnades för allmänheten. Investeringen är den största 
hittills i Kungsbacka. Merparten av investeringen gjordes 
under 2019, men färdigställdes under 2020. 

I anslutning till badhuset och Aranäsgymnasiet byggs 
för närvarande parkeringshuset Linden för att tillgodose 
behovet av parkeringsplatser. Investeringen kommer 
fortgå under 2021, men utgör den beloppsmässigt största 
investeringen under 2020. 

Mer om investeringar under året finns att läsa under 
investeringsredovisningen. 

Betydande rättstvister
I samband med bokslutet fanns ett antal tvister som 
redogörs för i nedanstående tabell. Av dessa är de tvister 
där beloppet är möjligt att fastställa med rimlig säkerhet 
hanterade i bokslutet. 

Tvisten avser Nämnd Belopp i 
mkr

Hänsyn tagen  
i bokslut

Tvistiga fakturor avseende verksamhetssystem Förskola, Grundskola samt 
Gymnasium och arbetsmarknad

5,2 Ja

Fastighetsärende Kommunstyrelsen 10,1 Ja

Ersättningar för självrisker samt regresskrav 
efter vattenskador som följd av skyfall

Teknik Oklart Nej
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Statsbidrag med koppling till pandemin
2020 har präglats av pandemins utveckling, vilket även 
återspeglar sig i redovisningen. Kungsbacka kommun har 
i likhet med övriga kommuner erhållit utökade gene-
rella statsbidrag, fått ersättning för sjuklöner, samt haft 
möjlighet att få bidrag från Socialstyrelsen för merkost-
nader med anledning av covid-19 för perioden februari 
till november. Nedan framgår omfattningen på de medel 
som kommunen erhållit, vilka är direkt kopplade till 
pandemin.

Känslighetsanalys Belopp (mkr)

Utökat generellt statsbidrag 153

Avsättning periodiseringsfond 5

Krisstöd 1

Ersättning för sjuklön 49

Merkostnader Covid-19 23

Totalt 231

Merkostnader med anledning av Covid19
Sveriges kommuner har under 2020 haft möjlighet att 
söka ersättning från Socialstyrelsen för merkostnader 
med anledning av covid-19 under perioden februari 
till november. Möjligheten grundade sig i förordning 
(2020:193). I januari 2021 flaggade regeringen för att det 
kan finnas utrymme för att även få ersättning för mer-
kostnader avseende december 2020. Som en vägledning 
publicerade Rådet för kommunal redovisning (RKR) ett 
yttrande kring grunden för att boka upp ersättning avse-
ende december. Slutsatsen från RKR var att någon sådan 
möjlighet inte bedömdes finnas då intäktskriterierna inte 
var uppfyllda på balansdagen. Skulle kommunerna ges 
möjlighet att söka ersättning även för december påverkar 
detta därför resultatet 2021.

Kungsbacka badhus blev 
klart under 2020 och öpp-
nades för allmänheten.
FOTO: Ciprian Gorga
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Målstyrning  
Kommunfullmäktige styr nämnderna genom mål och 
medel. För Eksta Bostads AB finns ägardirektiv och 
för Stiftelsen Tjolöholms slott stadgar. Fullmäktige 
tilldelar varje nämnd en ekonomisk ram och fastställer 
kommunövergripande mål som adresseras till de olika 
nämnderna. Fullmäktige har utifrån visionen beslutat om 
fem kommunövergripande mål som preciseras i fokus-
områden där det behövs kraftsamling. Fokusområdena 
kan brytas ned i nämndmål. Hur förvaltningarna arbetar 
med målen beskrivs i genomförandeplaner som är en del 
av förvaltningsbudgeten. På detta sätt säkerställs att de 
politiska prioriteringarna får genomslag i verksamheterna 
och den röda tråden från våra förtroendevalda till invå-
narna i Kungsbacka blir tydlig.  

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten 

Direktiv 
Utöver kommunövergripande mål styr kommunfullmäk-
tige med direktiv. För 2020 har fullmäktige beslutat om 
ett direktiv. Direktivet syftar till att uppfylla strategin 
med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv arbets-
givare. Kungsbacka vill att medarbetare ska ha möjlighet 
att jobba efter pensionsåldern. Mycket kompetens finns 
hos dessa medarbetare och många vill arbeta men i andra 
former. Med bakgrund i detta gavs kommundirektören 
i samband med budgetbeslutet för 2020 i uppdrag att ta 
fram ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för 
att jobba efter pensionsåldern. 

Värdegrund – arbetsplatskultur  
Värdegrunden handlar om förhållningssättet gentemot 
kommuninvånarna. För att framtiden ska växa och ta fart 
hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla 

Kungsbacka kommuns styrmodell

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra  förhållanden 
som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala 
 koncernens och kommunens verksamhet. I avsnittet nedan lämnas  upplysningar 
om väsentliga aspekter av styrning, uppföljning och intern kontroll. 
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sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur 
med kundens fokus och att vi litar på varandra och drar 
åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbets-
platskultur med hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker 
nytt, vi samarbetar och vi levererar – utifrån visionens 
slutord: Här jobbar människor som vill, vågar och kan. 
När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, 
verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är 
tillgängliga och möjliggör för inflytande och medska-
pande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för. 

Övergripande planer och program 
Utöver kommunövergripande mål och direktiv som 
beslutas i samband med budgeten finns ytterligare styr-
dokument. Dessa uttrycker fullmäktiges ambitioner för 
ett antal sakfrågeområden och är riktade till fler än en 
nämnd. Exempel på sådana dokument är:  
• Översiktsplan  
• Mål för bostadsbyggande  
• Ny mark för näringslivet, handlingsplan 

Beslutad budget följs upp samlat för Kungsbacka 
kommun tre gånger om året. Detta sker per april, augusti 
samt december. Uppföljningarna per augusti och decem-
ber, som tillika är lagstyrda, rapporteras till kommun-
fullmäktige. Dessa bokslut inkluderar Kungsbacka 
kommun samt en sammanställd redovisning innehål-
lande det kommunala koncernföretaget Eksta Bostads 
AB. Uppföljningen per april innefattar en prognos per 
helår och rapporteras till kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen har därefter inom ramen för sin uppsiktsplikt 
möjlighet att vid behov lyfta ärendet vidare till kommun-
fullmäktige för beslut.   

Nämnderna har ansvar för att hålla sina nettokostnader 
inom tilldelad ram. Nämnderna upprättar rutiner för 
budgetuppföljning och intern kontroll vilket i praktiken 
innebär att de följer upp sin verksamhet tätare än de 
centrala uppföljningarna i april och augusti.  

För att ha en smidig hantering av de avvikelser som 
uppstår vid årsskiftet finns ett system för resultatfonder. 
Principen är att alla överskott som beror på effektivi-
seringar eller besparingar tas med i en resultatfond. 
Om nämnden får ett underskott kan detta täckas med 
resultatfonden. Fonden redovisas sidoordnat i en not till 
det egna kapitalet. 

Kvalitetsuppföljning  
Uppföljningen av fullmäktiges mål är den bärande delen 
i kommunens kvalitetsuppföljning. Samtliga nämnder 
lämnar en kvalitativ redovisning över arbetet med att 
fördela resurser och att bidra till att uppfylla de kom-
munövergripande målen inom nämnden. På kommun-
nivå görs en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen, 
med grund i nämndernas redogörelse tillsammans med 

kvantitativa resultat genom indikatorerna kopplade till 
varje mål. 

Vid sidan av mål och direktiv följs ett stort antal verk-
samhetsnyckeltal upp i nämnderna och på kommunnivå. 
Många nyckeltal kan också jämföras med andra kommu-
ner och liknande verksamheter. Det gör vi bland annat 
genom att delta i ett samarbete lett av SKR kallat KKiK,  
kommunernas kvalitet i korthet, som publiceras i databa-
sen KOLADA.  

Flera av kommunens verksamheter har också ett kvali-
tetsarbete i enlighet med speciallagarnas krav. Exempel 
är skollagens krav (kapitel 4:2-8) på systematiskt kvali-
tetsarbete, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systema-
tiskt kvalitetsarbete som gäller för hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshin-
drade. Detta arbete redovisas till nämnderna, till berörda 
tillsynsmyndigheter och som nationell statistik. 

Uppföljning av intern kontroll 
I Kungsbacka arbetar vi med intern kontroll i en årlig 
process som följs upp med en egen rapport – intern 
kontrollrapport för Kungsbacka kommun. Varje år tar 
nämnderna fram internkontrollplaner, som bygger på 
riskanalys. Riskerna ska avse hela nämndens verksam-
hetsområde samt några centralt förutbestämda områden 
inom HR, ekonomi och administration/information/
IT. Resultatet av de genomförda granskningarna och 
tillhörande förbättringsarbete under året sammanfattas 
av varje nämnd i en intern kontrollrapport. 

Ansvaret för arbetet med intern kontroll regleras i 
Kommunallagen kapitel 6:7, av reglementen för kom-
munstyrelse och nämnder och genom våra ekonomiska 
styrprinciper. 

Det finns inte en entydig definition av intern kontroll, 
men syfte innehåll och värde kan beskrivas som att intern 
kontroll bidrar till: 
• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säker-

het och stabilitet 
• att informationen och rapporteringen om verksam-

heten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande 
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med 

mera.
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God ekonomisk hushållning
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungs-
backas långsiktiga planering. Social, ekonomisk och  
ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt  
beroende av varandra. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra eko-
nomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det 
förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa 
det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger 
upphov till. Kungsbacka kommun ska som ansvarig för 
förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter 
att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksam-
hetens omfattning. 

Kommunövergripande mål och fokusområden för verk-
samheten ska bidra till att resurserna används till rätt 
saker och att de används på ett effektivt sätt. 

För att mäta om god ekonomisk hushållning  
uppnåtts följer vi nyckeltal inom de tre områdena  
ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och  
ekologisk hållbarhet. Målet är att nyckeltalen ska 
förbättras eller vara oförändrade. För att målet om god 
ekonomisk hushållning ska vara uppnått, görs en samlad 
bedömning av samtliga indikatorer nedan samt med 
hänsyn tagen till Eksta Bostads AB:s bidrag till dessa.

Ekonomisk hållbarhet 

Område Indikator Mått  
(procent)

2017 2018 2019 2020

Resultat Resultatets förmåga att finansiera investe-
ringar och möta oväntade kostnader 

Minst 2 % 
av skatt och 
statsbidrag 

3,6 3,6 4,2 7,9

Balansräkning Soliditet kommunen Oförändrad 
eller ökande

28,8 28,4 31,5 33,3

Soliditet koncernen 20,3 20,5 22,8 25,0

Eksta Ägardirektivet 
*se kommentarer och uppföljning i texten nedan

* 2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Resultatets andel av skatter och statsbidrag 2020 är  
7,9 procent. Resultatet förklaras till stor del av högre 
intäkter i form av skatter och statsbidrag samt intäkter 
från exploateringsverksamheten. Soliditeten i kommunen 
ligger på 33,3 procent. Under 2019 gjordes en avsättning 
till Svinholmens deponi samt nyupplåning med 400 
miljoner kronor. Under 2020 har nyupplåning skett med 
200 miljoner kronor och kommunens totala låneskuld är i 
bokslutet 1 550 miljoner kronor. Då Kungsbacka kommun 
redovisar pensioner enligt fullfonderings modellen 
 analyseras ofta soliditeten inklusive hela pensions-
åtagandet. Soliditeten har under perioden legat stabilt runt 
28 procent. 2019 års ökning beror i sin helhet på ändrad 
redovisningsprincip avseende privata investeringsbidrag. 

Exkluderas effekten av detta sjönk soliditeten med  
0,9 procentenheter 2019. Ökningen 2020 beror på det 
starka resultatet 2020. 

Koncernens soliditet är 25 procent 2020 vilket är en 
ökning med 2,2 procentenheter från 2019. Även här är 
jämförelsetalet för 2019 korrigerat på grund av ändrad 
redovisningsprincip. Av bolagets ägardirektiv framgår att 
soliditeten långsiktigt ska uppgå till 20 procent. Att öka 
bostadsproduktionen i Eksta samtidigt med bibehållen 
soliditet är svårt. Samtidigt finns ett övervärde i fastig-
hetsbeståndet och med hänsyn taget till det uppnås det 
långsiktiga målet.  

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
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Social hållbarhet

Område Indikator Mått 2017 2018 2019 2020

Hälsa Återstående livslängd vid födseln Öka (M)
Öka (K)

82,2
84,9

82,6
85,1

83,1
85,4

*

Trygghet Anmälda brott per invånare (antal/100 000 inv) Minska 5 201 4 729 4 338 5 087

Delaktighet och 
inflytande

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10–12 
månader under året (andel av befolkningen, i %) 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år (andel av befolkningen, (%)

Minska 
 
 
Minska

0,8

1,4

0,9

1,5

0,9

1,6

*

1,5

Grundläggande 
utbildning

Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, (%)

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år; (%)

Öka 
 
Öka

86,3

87,7

90,6

85,5

89,0

86,9

92,5

88,3

*Nyckeltalet publiceras under våren.

Under året har samhället präglats av restriktioner i 
vardagen, ökad oro för många och ändrade prioriteringar. 
Samtidigt som detta har satt samhället i gungning har 
det också skett stora insatser för att säkerställa den sociala 
hållbarheten. Prioriteringar och nytänkande lösningar 
har löst vardagen inom bland annat skolan och omsorgen, 
samtidigt som många nya former för samtalet med våra 
invånare och företagare och ett ökat hållbarhetsfokus 
inom samhällsbyggnad bådar gott för framtiden.  

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdelta-
gande och stor tillit till demokratin. Förutsättningarna 
för ett gott liv är fortsatt stora och kommunen ligger väl 
till i både globalt och nationellt perspektiv. Vi ser att 
ungdomars psykiska hälsa är en utmaning som vi behöver 
arbeta med. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation 
av tillgängliga skolor och lärmiljöer som är inkluderande 
och trygga och som i ett nationellt perspektiv uppvisar 
goda resultat. Vi ser en markant nedgång bland män som 

har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions- 
program, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. Vi behöver fokusera på hur denna trend 
kan vändas. I jämställdhetsarbetet handlar det mycket 
om bemötande och beteendeförändringar och vi behöver 
ha jämställdhetsglasögonen på i allt vårt arbete. 
Fler nyanlända, ofta med stora barnfamiljer kräver 
att kommunen håller fokus på barnperspektivet. Språ-
ket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn för 
integration. Eksta tillsammans med kommunen och 
Brixly AB har fortsatt med projektet Lärande bygg där 
nyanlända går en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning 
för byggnadsarbetare. Under 2020 avslutades omgång tre 
som utvecklats till att även innehålla måleri. Samman-
fattningsvis behöver det fortsatt vara högt prioriterat för 
kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande 
för olika aktörer i kommunen för att bidra till ett  
hållbart samhälle.

Ekologisk hållbarhet

Område Indikator Mått 2017 2018 2019 2020

Resurs Energiförbrukning i kommunens lokaler  
(tillförd energi, kWh/m2)

Resor med kollektivtrafikresor/inv.

Hushållsavfall som återvinns (andel av totalt  
hushållsavfall ska öka 

Minska

Öka

Öka

156

66

42

151

73

40

150

74

43

153

*

*

Förnybar energi Byggnader med förnybar energi samt restvärme  
i kommunens lokaler (%)

Förnybart drivmedel i kommunens bilar (%)

Öka

Öka

99

27

99

45

99

57

99

63

*Nyckeltalet publiceras under våren.
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Trots rådande pandemi så har flera initiativ och arbeten 
gjorts för att öka den ekologiska hållbarheten. Ett förslag 
till ny översiktsplan har tagits fram som kan samordna 
kostnader för infrastruktur och service, skapa förut-
sättningar för stärkt näringslivsutveckling samt skydda 
naturresurser för en hållbar ekonomisk, social och miljö- 
mässig utveckling. Miljöarbetet fortsätter och kännedomen 
om nationella miljömål och globala hållbarhetsmålen 
ökar. Med Borgmästaravtalet som grund har en stor för-
ändring skett i kommunens fordonspark samtidigt som 
solcellsutbyggnaden fortsatt och medvetenheten om  
koldioxidutsläppens betydelse ökar. Fler som arbetar 
hemifrån betyder färre arbetsresor. Hur det totala resandet 
såg ut 2020 får vi vänta lite med att utvärdera men sanno-
likt kan effekterna av pandemin ha inneburit ett mindre 
totalt resande och därmed också lägre utsläpp.  

Kommunens bostadsbolag Ekstas arbete med ekologisk 
hållbarhet är mycket positivt för koncernen och som 
exempel kan nämnas Ekstas produktion av solenergi. 
Ekstas energianvändning under 2020 har varit rekordlåg, 
94 kWh/m2. Bolaget har idag 46 solcellsanläggningar 
och 43 solvärmeanläggningar. Eksta fortsätter byta ut 
sin fordonspark mot elbilar och 2020 var andelen elbilar 
50 procent. Fjärrvärmeverksamhet har levererat förnybar 
energi på totalt 98 procent. Andelen återvunnet material 
har under 2020 ökat med 20 procent.

Samlad bedömning av god  
ekonomisk hushållning
I Kungsbacka mäts god ekonomisk hushållning utifrån 
perspektiven ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. 
Det ekonomiska resultatet och soliditeten i kommunen 
och i koncernen visar på att Kungsbacka har en stabil eko-
nomi. Under året har samhället präglats av restriktioner i 
vardagen, ökad oro för många och ändrade prioriteringar. 
Samtidigt som detta har satt samhället i gungning har 
det också skett stora insatser för att säkerställa den sociala 
hållbarheten. 

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande 
och stor tillit till demokratin. Förutsättningarna för ett 
gott liv är fortsatt stora och kommunen ligger väl till i 
både global och nationellt perspektiv. 

För att Kungsbacka ska kunna fortsätta att växa med en 
långsiktigt hållbar ekonomi måste effekterna av en sti-
gande befolkningsmängd och en demografisk utveckling 
som medför ett allt större behov av barn- och äldreom-
sorg hanteras genom god planering och väl underbyggda 
beslut. Även utveckling och underhåll av kommunal-
tekniska försörjningssystem och infrastruktur innebär 
stora ekonomiska utmaningar som måste hanteras med 
fokus på ett långsiktigt hållbart Kungsbacka. Under året 
har ett förslag till ny översiktsplan tagits fram som kan 
samordna kostnader för infrastruktur och service, skapa 
förutsättningar för stärkt näringslivsutveckling samt 
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av Ekstas  
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är elbilar.

skydda naturresurser för en hållbar ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling. Med Borgmästaravtalet som 
grund har även en stor förändring skett i kommunens 
fordonspark samtidigt som solcellsutbyggnaden fortsatt 
och medvetenheten om koldioxidutsläppens betydelse 
ökar. Fler som arbetar hemifrån betyder också färre 
arbetsresor.
 
Genom att säkerställa att vi nyttjar resurserna effektivt 
skapar vi förutsättningar för att möta kommande behov 
utan att äventyra en långsiktigt hållbar ekonomi. En 
stabil ekonomisk grund ger oss goda förutsättningar att 
möta oförutsägbara händelser. Detta har vi sett prov på 
under året då många verksamheter har behövt anpassa 
arbetet efter rådande omständigheter.  Ekstas bidrag till 
god ekonomisk hushållning stärker koncernens möjlighet 
att förbättras inom främst social och ekologisk hållbarhet. 
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hus-
hållning totalt sett är uppfylld för Kungsbacka kommun 
och koncernen 2020.  
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Finansiell analys

I följande avsnitt görs en finansiell analys som sträcker sig över de senaste 
fem åren. Då merparten av den kommunala verksamheten bedrivs inom 
ramen för Kungsbacka kommun är kommunen fokus för analysen. 

Årets resultat 

Kungsbacka kommun

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Netto-
kostnader

-4 208 -4 341 -4 513 -4 737 -4 765

Skatter & 
statsbidrag

4 320 4 547 4 710 4 992 5 226

Finansnetto -23 -43 -26 -45 -46

Resultat 89 163 171 210 415

Resultatets 
andel av  
skatter & 
statsbidrag

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

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Årets resultat för Kungsbacka kommun uppgår till  
415 miljoner, vilket är det högsta resultatet för den 
analyserade perioden. Det starka resultatet förklaras 
till stor del av effekter kopplat till pågående pandemi. 
Under våren och sommaren beslutades på riksnivå om 
stora tillskott till kommuner i form av ökade generella 
statsbidrag. Bakgrunden till detta var främst en farhåga 
om att skatteintäkterna för kommuner och regioner 
skulle sjunka drastiskt som en effekt av pandemin. När vi 
summerar året syns visserligen en avtagande ökningstakt 
för kommunens skatteintäkter jämfört med tidigare år. 
Tillskottet i form av generella statsbidrag överstiger dock 
tappet på skatteintäkterna. Bidragande faktorer till detta 
tros vara andra åtgärder vidtagna på nationell nivå med 
anledning av pandemin, så som permitteringsstöd och 
andra stödåtgärder. 

Utöver stora tillskott av statsbidrag erhöll kommunen 
ersättning för samtliga sjuklönekostnader under perioden 
april till och med juli, samt för onormalt höga sjuklöne-
kostnader under perioden augusti till och med december. 
Därtill gavs möjlighet att via Socialstyrelsen ansöka om 
statsbidrag kopplat till covid-19. De verksamheter som 
drabbats av högre kostnader som en följd av pandemin 
har därmed kunnat söka ersättning för dessa. Detta i 
kombination med att en del andra verksamheter haft 
lägre kostnader på grund av att verksamheten behövts 
reduceras, till följd av rådande restriktioner, gör att netto-
kostnadsutvecklingen för 2020 varit låg. 

415 Mkr
511 Mkr
Resultat Kungsbacka kommun.

Resultat Koncernen.

Förutom ovanstående faktorer som är direkt hänförliga till 
pandemin medför byte av redovisningsprincip avseende 
privata investeringsbidrag stärkta resultatnivåer jämfört 
med tidigare år. I tabellen ovan är effekten för detta 
justerad för 2019. Övergången har skett till följd av ny 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) som gäller från 2020.    

Koncernen

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Netto-
kostnader

-4 091 -4 293 -4 402 -4 659 -4 627

Skatter & 
statsbidrag

4 320 4 547 4 710 4 992 5 226

Finansnetto -90 -82 -106 -90 -87

Resultat 139 172 202 243 511

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

I den sammanställda redovisningen räknas bara Eksta 
Bostads AB in, eftersom undantagsregeln tillämpas för 
Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:ta Gertrud. 
Årets resultat för koncernen uppgår till 511 miljoner. 
Resultatet är justerat för koncerninterna mellanhavanden 
samt reavinster inom koncernen.

2016 2017 2018 2019 2020

Kungsbacka 
kommun

89 163 171 210 415

Eksta Bostads AB 24 23 43 42 109

Koncernelimine-
ringar och boksluts-
dispositioner

-5 19 -12 -10 -13

108 205 202 243 511
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Utöver kommunens resultat bidrar Eksta till ett högre 
resultat än föregående år. Resultatet för Eksta Bostads 
AB inklusive Tempohus i Kungsbacka AB uppgår till 
109 miljoner vilket är högre än tidigare år. Det högre 
resultatet förklaras främst av försäljningar av fastigheter 
till extern part under 2020. Därtill bidrar en ökning  
av hyresintäkterna samt ett gynnsamt ränteläge till  
årets resultat. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatter &  
statsbidrag

2016 2017 2018 2019 2020

Årlig förändring 
skatter & stats- 
bidrag

6,2 5,3 3,6 6,0 4,7

Årlig förändring 
nettokostnader

7,1 3,2 4,0 5,1 0,6

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Kommunens huvudsakliga intäkter utgörs av skatte- 
intäkter samt generella statsbidrag. Under 2020 ökade 
dessa sammantaget med 4,7 procent vilket är en lägre 
ökningstakt än föregående år. Ökningstakten hålls till 
stor del uppe av de ökade generella statsbidragen under 
2020 till följd av pandemin. Analyseras skatteintäkterna 
separat är ökningstakten 2 procent vilket är lägre än 
föregående år. Ökningstakten för de generella stats- 
bidragen uppgår till 43 procent vilket är markant högre 
än brukligt. 

2020 skiljer sig även avseende nettokostnadsutvecklingen 
som enbart uppgår till 0,6 procent. Bidragande orsaker  
är ersättning för sjuklönekostnader om 50 miljoner,  
förhållandevis låg personalkostnadsökning samt generellt 
lägre kostnader inom vissa av kommunens verksamheter. 

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna utgör en allt större kostnadspost för 
kommunen. Sammantaget består kommunens pensions-
kostnader av två olika delar.
 

1)  Den första är en avgiftsbestämd kostnad på 4,5 procent 
på utbetald lön till alla anställda som är 21 år eller äldre. 

2)  Den andra delen avser en kostnad för en förmånsbaserad 
pension för de personer som tjänar över 7,5 gånger 
inkomstbasbeloppet. Den delas upp i vad som intjänats 
från och med 1998 och vad som intjänats före 1998

 a)  Ny skuld intjänad från och med 1998. Skulden 
förändras med nyintjänande, utbetalningar samt 
ränte- och basbeloppsuppräkningar. 

 b)  Gammal skuld som intjänats före 1998.  
Förändringen av den gamla skulden beror på 
utbetalningar, basbeloppsförändringar, ränte-
uppräkningar samt aktualiseringar.

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Avgiftsbestämd 
ålderspension

134 142 147 150 153

Förmånsbaserad 
pension

Pensioner från och 
med 1998

35 36 59 59 59

– Varav 
 utbetalningar

12 13 14 16 19

– Varav 
 skuldförändring

23 23 45 43 47

Pensioner före 1998 5 37 8 43 56

– Varav 
 utbetalningar

67 68 69 72 74

– Varav 
 skuldförändring

-63 -32 -61 -29 -18

Summa 174 215 214 252 268

Pensionskostnader-
nas andel av skat-
ter & statsbidrag

4,0% 4,7% 4,5% 5,0% 5,1%

Över tid syns en stabil ökning av kommunens pensions-
kostnader. För 2020 utgör pensionskostnaderna drygt 
5 procent av skatter och generella statsbidrag. Andelen 
bedöms även öka framöver då allt fler anställda bedöms 
hamna över gränsen för när tjänstepension erhålls. Därtill 
tros livslängdsantagandet justeras framöver vilket bedöms 
påverka kommunens pensionskostnader ytterligare.  

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020      35



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Finansiella kostnader

Finansiella 
kostnader

2016 2017 2018 2019 2020

Genomsnittlig 
upplånings-
ränta  
(procent)

1,70 1,10 0,70 0,60 0,55

Räntekostnad 
för lån (mkr)

9,2 6,7 5,4 7,4 8,3

De finansiella kostnaderna för kommunens låneskuld 
utgör i dagsläget en relativt låg nivå vilket framförallt  
beror på det gynnsamma ränteläget. Kommunens 
genomsnittliga upplåningsränta uppgick till 0,55 procent. 
Nivån på räntan har sjunkit successivt de senaste åren. 
Från 2017 syns dock en tydlig trend i form av ökade kost-
nader vilket beror på att låneskulden ökat i omfattning. 
Det gynnsamma ränteläget som råder är positivt i dags-
läget, men innebär samtidigt finansiell risk på sikt i de 
fall ränta börjar stiga. Med nuvarande låneskuld skulle en 
ökning med 1 procentenhet medföra en ökad räntekostnad 
om ca 14 miljoner, vilket då direkt påverkar utrymmet att 
bedriva annan verksamhet. I dagsläget bedöms inte sanno- 
likheten för en ränteökning som särskilt stor. En ökad 
låneskuld utgör alltjämt en finansiell risk på sikt.  

Årets investeringar

Årets  
investeringar

2016 2017 2018 2019 2020

Lokaler 159 357 493 573 498

Löpande 60 66 59 79 87

Avgifts- 
finansierade 
verksamheter

41 56 70 201 134

Övriga 53 55 135 123 138

Summa 313 534 757 976 857

Ovanstående tabell redovisar nettoinvesteringarna per år 
för perioden 2016–2020. Över tid syns en stadig öknings-
takt vilket förklaras av den expansiva fas som kommunen 
är mitt uppe i. Nettoinvesteringarna för 2020 är något 
lägre än 2019 men uppgår ändå till en hög nivå vid en 
jämförelse historiskt. För 2020 utgörs de största investe-
ringarna av Parkeringshuset Linden, färdigställandet av 
Kungsbacka badhus samt om- och tillbyggnad av skolan i 
Frillesås samt i Fjärås. 

Ur ett finansiellt perspektiv utgör investeringsvolymen en 
utmaning. Ju högre investeringsvolymer, desto högre blir 
behoven av goda årliga resultat. Alternativet är en ökad 
skuldsättning i form av nya lån. 2020 års starka resultat 
är därför ett välkommet tillskott som bidragit att hålla 
nere låneskulden. I nedanstående förenklade kassaflöde 
åskådliggörs kopplingen mellan årets resultat, årets 
investeringar samt behov av nya lån.

Förenklad 
kassaflödes- 
analys (mkr)

2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 89 163 171 210 415

Avskrivningar 259 280 294 315 344

Nya lån 100 100 300 400 200

Summa 448 543 765 925 959

Netto- 
investeringar

365 534 757 976 857

Avskrivningar-
nas andel av 
verksamhet-
ens kostnader

5,1% 5,3% 5,5% 5,6% 6,1%

Tabellen beskriver ett förenklat kassaflöde. I den full-
ständiga kassaflödesanalysen tillkommer fler poster. 
Ur ett planerings- och ekonomistyrningsperspektiv 
är däremot ovanstående en bra grund. Årets resultat 
adderas med årets avskrivningar. Avskrivningarna har 
inte inneburit något utflöde av medel utan är en successiv 
kostnadsföring av tidigare investeringar. Summeras dessa 
poster erhålls ett förenklat kassaflöde innan eventuell upp-
låning. Då summan av årets resultat och gjorda avskriv-
ningar understiger nettoinvesteringarna har kommunen 
varit tvungen att ta upp nya lån. Totalt uppgår dessa till 
200 miljoner under året. Årets resultat om 415 miljoner är 
således inte pengar som är oförbrukade, utan har snarare 
bidragit till att kunna finansiera årets investeringar och 
hålla nere behovet av att låna upp nya medel. 

Gjorda investeringar medför utbetalningar under tiden 
som investeringen pågår. När investeringen tas i bruk 
påbörjas avskrivning av tillgången vilket genererar 
avskrivningar som belastar resultaträkningen. Det är 
därför relevant att studera avskrivningarnas andel av 
verksamhetens kostnader över tid. Av tabellen framgår 
att avskrivningarnas andel ökat successivt under fem-
årsperioden. Förklaringen är de ökade investerings-
volymerna vilka även beräknas kvarstå på en hög nivå 
kommande år. 

Soliditet 
Soliditeten mäter kommunens långsiktiga handlings- 
utrymme. Måttet visar hur stor del av kommunens  
tillgångar som finansierats med egna medel. 

Soliditet (%) 2016 2017 2018 2019 2020

Soliditet 
inklusive hela 
pensions- 
åtagandet

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

Soliditet 
enligt bland-
modellen

55,0 53,0 49,0 49,3 49,0

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.
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Då Kungsbacka kommun redovisar pensioner enligt full-
fonderingsmodellen analyseras ofta soliditeten inklusive 
hela pensionsåtagandet. Soliditeten har under perioden 
legat stabilt runt 28 procent. 2019 års ökning beror i sin 
helhet på ändrad redovisningsprincip avseende privata 
investeringsbidrag. Exkluderas effekten av detta sjönk 
soliditeten med 0,9 procentenheter 2019. Ökningen 2020 
beror på det starka resultatet 2020.

Låneskuld

Låneskuld 2016 2017 2018 2019 2020

Skatte- 
kollektivet

70 174 462 724 851

Avgifts- 
kollektivet

480 476 488 626 699

Summa 550 650 950 1 350 1 550

Kungsbacka kommun har under de senaste fem åren ökat 
sin låneskuld från 550 miljoner till 1 550 miljoner. Förkla-
ringen är främst den ökade investeringsvolymen till följd 
av att Kungsbacka växer. Under 2020 syns en avtagande 
ökning. Trenden förklaras dels av att investeringsvolymen 
är något lägre jämfört med 2019, dels att årets resultat 2020 
bidragit till att finansiera en större del av årets investe-
ringar. För att åskådliggöra vilket kollektiv låneskulden 
hänför sig till skiljer tabellen på skattekollektivet samt 
avgiftskollektivet. Över tid syns den största ökningen 
inom skattekollektivet vilket hänger ihop med att det är 
här som de största investeringarna gjorts de senaste åren, 
exempelvis investering i skolor och nytt badhus.

Pensionsskuld

Pensions
skuld

2016 2017 2018 2019 2020

Intjänat från 
och med 1998

334 357 392 436 512

Intjänat före 
1998

1377 1345 1283 1253 1235

Summa 1 711 1 702 1 675 1 689 1 747

Utöver kommunens låneskuld utgör skuld till anställda 
för kommande pensioner en stor del av balansräkning-
ens skuldsida. Merparten av skulden hänför sig till 
pensioner intjänade före 1998. Denna del av skulden 
kommer successivt att minska i takt med att utbetal-
ningarna sker och bara öka med basbeloppsförändringar, 
räntejusteringar samt aktualiseringar av befintlig skuld. 
Under 2020 minskade denna del av skulden i en lägre 
omfattning än tidigare vilket förklaras av ändringar i 
RIPS regelverket vilket medförde en ökning av skulden 
om ca 10 miljoner. 

Avseende pensioner intjänade efter 1998 syns en relativt 
stor ökning 2020. Delvis förklaras detta av genomförd 
rättelse av fel från tidigare år om 21,5 miljoner, dels att det 
under året beslutats om visstidspension för förtroende- 
valda om totalt 10 miljoner. Den senare ska enligt gällande  
regelverk redovisas som ansvarsförbindelse fram tills 
beslut om utbetalning fattats. Exkluderas dessa effekter är 
ökningstakten av den nya skulden i nivå med tidigare år. 

Kungsbacka kommun redovisar hela pensionsåtagandet 
som en skuld i balansräkningen. Detta är ett avsteg från 
lagen om kommunal redovisning som anger att pensions-
åtagande för 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Effekten på resultat och ställning 
framgår av not till balansräkningen. 

Övriga avsättningar

Övriga  
avsättningar

2016 2017 2018 2019 2020

Deponier 105 103 102 202 201

Övriga  
avsättningar

0 0 0 23 27

Summa 105 103 102 225 228

Kungsbacka kommun har gjorda avsättningar för att 
hantera förorenad mark i form av deponier. Totalt uppgår 
gjord avsättning till 201 miljoner. De största avsättning-
arna avser Barnamossen samt Svinholmen. Några nya 
uppskattningar och bedömningar har ej gjorts under 2020.

Under övriga avsättningar ingår dels bidrag till  
infrastruktur, dels avsättning för andra åtaganden.  
Under 2020 gjordes en avsättning för ledningsflytt där  
ledningen ägs av extern aktör. 
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Riskanalys

Finansiella risker
Låneskulden har ökat under året med 200 miljoner till  
1 550 miljoner. Den genomsnittliga räntan har minskat 
till 0,55 procent och låneskulden är fördelad på förfallo- 
tider enligt diagrammet nedan. Kommunen har inga 
derivat eller liknande ränteprodukter. Av kommunens 
skuld är alla lånen tagna hos Kommuninvest AB utom  
50 miljoner kronor som finns hos Svenska Handelsbanken.
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Borgensåtaganden

Borgens 
åtaganden 
(mkr)

2016 2017 2018 2019 2020

Eksta  
Bostads AB

2 708,0 2 866,0 3 035,0 3 260,0 3 390,5

BKN/Boverket 1,4 0,3 0,2 0,1 0,1

AB Mönster 14,0 12,0 10,0 10,0 9,1

Föreningar 15,0 14,0 13,0 13,0 12,4

Summa 2 738,4 2892,3 3 058,2 3 283,1 3412,1

Kommunens borgensåtagande har ökat med 129 miljoner 
under 2020. 

Kommunen har förutom ovan nämnda borgensåtaganden 
även åtagande för 25 (19) hyresgarantier. Hyres- 
garantierna är utformade som enkel borgen, vilket 
innebär att kommunen blir betalningsskyldig först sedan 
hyresvärden uttömt alla möjligheter att driva in skulden.

Kommunens borgensåtagande är olika ur ett riskperspek-
tiv. Merparten av borgensåtagandena är gentemot kom-
munens helägda bolag Eksta vilket medför en lägre risk. 

Störst risk medför kommunens borgensåtagande gentemot 
föreningar. I flertalet finns säkerhet i form av pantbrev i 
föreningarnas fastigheter. Risken för kostnader i samband 
med hyresgarantier är svår att bedöma men hittills har 
kommunen inte behövt infria något åtagande. Övriga 
borgensåtagande bedöms i dagsläget vara av lägre risk då 
pantbrev eller liknande ligger som säkerhet.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska ställning påverkas av en rad 
olika faktorer. Här gör vi en övergripande känslighets-
analys i syfte att få en bild över hur de olika delarna 
påverkar ekonomin.

Känslighetsanalys Förändring i 
procentenhet

Effekt i  
miljoner

Löneökning 1 34

Ränteförändring 1 14

Justering av  
skattesatsen

10 öre 25

Strukturellt resultat
Vid en analys av årets resultat är det av stor vikt att 
resonera kring eventuella aspekter som sticker ut under 
det gångna året och som inte utgör återkommande poster 
från år till år. Ett sätt att göra detta är att analysera det 
strukturella resultatet. Måttet är inget formellt mått i 
lagen om kommunal redovisning, men används av ett 
antal kommuner för att analysera årets resultat i dess 
beståndsdelar. Syftet med det strukturella resultatet är 
att uttala sig hur resultatet står sig när poster av engångs-
karaktär alternativt andra avvikande poster under året 
har exkluderats. På detta vis är det möjligt att uttala sig 
kring huruvida resultatet är långsiktigt hållbart eller ej. 
I nedanstående tabell görs en analys där poster som är 
specifika för 2020 justeras:

Strukturellt resultat

Resultat enligt Resultaträkningen 415

Generella stadsbidrag, Covid 19 -158

Minskad ökningstakt avseende skatteintäkter 
 jämfört med föregående år

90

Ny redovisningsprincip investeringsbidrag -24

Nettokostnad sjuklön -27

Reavinst exploatering -17

Strukturellt resultat 279

Analysen utgår från resultatet enligt resultaträkningen 
som uppgår till 415 miljoner. Därtill sker justering av 
följande poster:
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Generella statsbidrag, covid-19: Under 2020 erhöll kommuner 
och regioner betydande belopp i utökade generella stats-
bidrag. Anledningen var främst att pandemin befarades 
leda till ett stort tapp i kommunens skatteintäkter. Till-
skotten beslutades under ett antal tillfällen under första 
halvåret 2020 och uppgår sammantaget till 158 miljoner 
för Kungsbacka kommun. De utökade bidragen är inget 
som bedöms vara bestående efter pandemin utan kommer 
då med största sannolikhet återgå till mer normala nivåer. 

+ 2%
Ökningstakten avseende 
skatteintäkter minskar.

Minskad ökningstakt avseende skatteintäkter:  Främsta 
skälet till de utökade statsbidragen var ett befarat tapp av 
kommunens skatteintäkter. En avtagande utveckling syns 
för Kungsbacka 2020. Ökningstakten mellan 2020 och 
2019 uppgår till 2 procent. Motsvarande förändring mellan 
2018 och 2019 uppgick till 4 procent. Skulle utvecklingen 
varit snarlik föregående år skulle således skatteintäkterna 
ökat med ytterligare 90 miljoner. I analysen är det dock 
viktigt att betona att effekten av de ökade statsbidragen 
samt den avtagande utvecklingen av skatteintäkterna är 
positiv för 2020 vilket stärker resultatet.

RKR R2
Byte av redovisningsprincip stärker 
resultatet med 24 miljoner kronor.

Byte av redovisningsprincip med anledning av RKR R2 
avseende privata investeringsbidrag: Från 2020 gäller RKR 
R2 Intäkter. Detta innebär att privata investeringsbidrag 
inte längre periodiseras över tillgångens nyttjandetid 
utan resultatförs i takt med utbyggnaden. 2020 stärker det 
resultatet med 24 miljoner. Denna resultatpost kommer 
vara återkommande framöver, men det är viktigt att 
beakta i analysen att dessa medel inte är något kommu-
nen kan finansiera löpande verksamhet med. Beloppens 
omfattning kommer variera stort över tid då det är helt 
avhängigt vilken utbyggnadstakt som råder inom exploate-
ringsområdena. Därtill medför utbyggnaden ökade kapi-
talkostnader hänförliga till de nya anläggningarna vilka 
tar en del av det ekonomiska utrymmet i anspråk årligen.

Reavinster exploatering: Under 2020 uppgår reavinster 
från exploatering till 17 miljoner. Dessa medel är i likhet 
med erhållna investeringsbidrag inget kommunen bör 
finansiera löpande verksamhet med. Marken är enbart 
möjlig att sälja en gång och när detta är gjort är kommu-
nen inte längre ägare av tillgången. Även denna effekt 
varierar stort mellan åren, beroende på när marköverlåt- 
elserna sker. 

Nettokostnad sjuklön: Under normala år har kommunen 
enbart en kostnad för sjuklön. Under 2020 har kommu-
nen erhållit full ersättning för sjuklöner under perioden 
april till och med juli, samt täckning för onormalt höga 
sjuklönekostnader under perioden augusti till december. 
Totalt uppgår erhållen ersättning till ca 50 miljoner. 
Detta sammantaget gör att nettokostnaden för sjuklön  
är 27 miljoner lägre 2020 än för 2019. 

279 Mkr
Strukturellt resultat.

Summeras effekten av samtliga dessa poster uppgår det 
strukturella resultatet till 279 miljoner kronor vilket är ett 
resultat som i större utsträckning motsvarar föregående 
år. 2019 uppgick resultatet till 176 miljoner (210 miljoner 
vid justering av jämförelsetal avseende övergång till RKR 
R2). I resultatet ingick dock avsättning för deponi om 
100 miljoner. 
   

17 Mkr
Reavinst för exploatering.

158 Mkr
Generellt statsbidrag, covid-19.

50 Mkr
Ersättning för sjuklöner.
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Vision 2030

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. 
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.
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KUNGSBACKA ÄR EN NATURSKÖN och dynamisk 
tillväxt kommun. Hit är alla lika välkomna, och möj-
ligheterna till utveckling är goda för både individen, 
gruppen, föreningen och företaget.

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

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

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

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikatio-
ner med kommunens orter och omvärld. Välplanerad 
infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar 
transporternas miljöpåverkan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Den nytänkande  kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, 
nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett 
innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, 
och är en förebild för andra. Här jobbar människor som 
vill, vågar och kan.
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Så tar vi oss mot visionen 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Målen preciseras i fokusområden och gäller för samtliga 
nämnder förutom valnämnd, överförmyndare i samver-
kan och revisionen. Nämnderna ansvarar för att bidra till 
att vi tillsammans når de kommunövergripande målen. 
Nämnderna väljer om de vill bryta ned fokusområdena 
till egna nämndmål eller arbeta direkt utifrån de kom-
munövergripande målen. Vi samarbetar med områden 
som är komplexa och har en kommungemensam plan 
med prioriterade aktiviteter för att nå målen. Alla mål 
ska tas om hand men alla behöver inte göra allt, vilket 
innebär att nämnderna i och med det gemensamma 
målarbetet kan bidra i olika omfattning till de olika 
fokusområdena. 

Måluppfyllelsen baseras på dels på hur indikatorerna 
utvecklats dels på en kvalitativ uppföljning utifrån 
nämndernas rapportering. Förutom skriftlig uppföljning 
i samband med delårs- och årsbokslut görs uppföljning i 
dialogformat vid så kallade checkpoints för att stämma av 
hur det går i målarbetet.  
 
Följande exempel visar att vi är på god väg eller delvis på 
väg att nå målen. Samtidigt måste vi fortsätta vara uthål-
liga eftersom effekterna av flera satsningar inte kommer 
märkas förrän om några år. Under året har arbetet i 
många verksamheter präglats mycket av hanteringen av 
pandemin, vilket gör att en del utvecklingsarbete fått stå 
tillbaka. Å andra sidan har digitaliseringen fått en rejäl 
skjuts framåt.

Vision 2030 är kommunens främsta styrdokument. Utifrån de utvecklingsområden 
som visionen lyfter fram och de utmaningar kommunen står inför har kommunfull-
mäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt riktmärke för 
utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

FOTO: Hannah Björk
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EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I

Fokusområden Trend

 I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande 
 byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.

←

 Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. —
I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekre-
ation, upplevelser och kreativa utbyten. →

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi fortsätter ta oss mot 
målet men har en bit kvar, särskilt när det gäller fokus-
området attraktiva bostäder med inspirerande byggnads-
miljö för olika behov, generationer och livsstilar. Många 
initiativ har tagits för att omvandla fysiska möten till 
välkomnande, trygga och digitala mötesplatser under 
pandemin, och resultaten fortsätter att visa att Kungs-
backa är en trygg plats.

Det här har vi gjort
Under pandemin har samtliga förvaltningar satsat 
på tydlig och lättillgänglig kommunikation till olika 
målgrupper, exempelvis barn, elever, vårdnadshavare, 
omsorgstagare och personal. Detta för att öka kännedom 
om och skapa trygghet utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för minskad smittspridning.  

Hemtjänsten har fortsatt sitt arbete med att förbättra 
personalkontinuiteten. Detta har resulterat i en förbätt-
ring från ett snitt på 22 medarbetare under 2019 ner till 
ett snitt på 17 medarbetare 2020. Många hemtjänstta-
gare har uppgett att man känner sig nöjd och trygg med 
hemtjänsten i sin helhet, och medarbetarna har upplevt 
att omsorgstagarna i mindre uträckning framför klago-

mål på kontinuiteten. Förvaltningen för Vård & Omsorg 
införde även ett särskilt covid-team i hemtjänsten, vilket 
bidrog till minskad oro hos omsorgstagare, anhöriga 
och personal. Ett nytt omsorgsboende i Särö togs i drift 
under året, och är det första boendet som byggs enligt 
den nya standardiserade koncepthandlingen. Denna ska 
kunna appliceras på nya boenden och kommer förkorta 
processen så att fler boendeplatser kan erbjudas invånarna 
snabbare.

Vi har ökat användandet av träningslägenheter, som är en 
del av en boendetrappa där nästa steg är referensboende 
och slutligen eget boende. Med detta kan fler individer få 
möjlighet till en god vårdkedja/boende inom Kungsbacka 
kommun. 

Vi har skapat nya mötesplatser där vi aktivt arbetat för att 
nå fler målgrupper. Den nya idrottsparken ger möjlighet 
till lek, träning och kulturaktiviteter, och solstolar och 
bihotell längs ån bidrar till en trivsam miljö med hållbar-
hetsfokus. Temaplatsen Goplatsen skapades i samarbete 
med en grupp gymnasieelever och är öppen för alla, 
men i första hand utformad för tjejer. Under sommaren 
semestrade många invånare på hemmaplan, och vi gjorde 
mycket marknadsföring om hemestertips i kommunen.
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I arbetet med nya översiktsplanen och samhällsbyggnads-
processen har vi inkluderat barnperspektivet. Samarbete 
med skolor har gjort att många synpunkter kommit in 
från ungdomar under 18 år. 

När vi bygger lokaler läggs stor vikt på att miljöerna 
ska vara tillgängliga, välkomnande och kunna nyttjas 
av olika intressenter. Exempelvis erbjuder utemiljön för 
eleverna på Fjärås Bräckaskolan teman för olika aktivi-
teter. 

Andelen vårdnadshavare som får plats i förskola på 
önskat datum har ökat och motsvarar nu 84 procent. 
Även väntetiden för dem som inte får plats på önskat 
datum har minskat från 29 dagar 2019 till 15 dagar under 
2020. 

Analys
En stor del i att vara attraktiv som kommun handlar 
om hur vi löpande förbättrar våra verksamheter, så att 
miljöerna är attraktiva, välkomnande, trygga och skapar 
upplevelser och möten. År 2020 kom Kungsbacka på en 
femteplats i tidningen Fokus undersökning Bäst att leva, 
vilket är ett stort kliv framåt jämfört med tidigare år och 
ett kvitto på att Kungsbacka är en attraktiv kommun. 
Undersökningen jämför kommunerna utifrån 210 fak-
torer inom olika områden exempelvis arbetsmarknad, 
bostäder, demografi, demokrati och jämställdhet, kom-
munal ekonomi, trygghet, kultur och fritid, miljö, socialt 
och hälsa samt utbildning. 

Stort fokus under året har varit att bibehålla och stärka 
trygghet och daglig kontinuitet för elever och brukare 
inom skola, vård och omsorg. En del ordinarie verksam-
het har fått stå åt sidan och i vissa fall pausats helt på 
grund av pandemin, men det finns också många exempel 
på hur våra verksamheter har ställt om för att möta en 
föränderlig omvärld. Att kunna stå för trygghet och kon-
tinuitet är en del i att vara en attraktiv kommun.

Ansökningar av planbesked har minskat under året vilket 
kan leda till att det blir mindre byggnationer i framtiden, 
men det är för tidigt att dra slutsatser om ännu. Inom 
samhällsplaneringen behöver vi ha fortsatt fokus på att 
bygga verksamheter och gemensamma platser inom 
bostadskvarter för att få en bra blandning i byggnationen 
och levande kvarter. Antalet påbörjade och färdigställda 
bostäder under året ligger långt under målvärdet. Det 
finns ett antal färdiga detaljplaner som inte är bebyggda 
framförallt i staden. Den främsta orsaken är sannolikt att 
byggherrarna avvaktat på grund av ekonomiska skäl med 
en hög byggtakt i regionen och därmed höga priser. En 
annan anledning är att en stor plan inte kunnat påbörjas 
då man varit tvungen att invänta färdigställandet av ett 
parkeringshus. 

Vi behöver fortsätta täcka in flera grupper/behov när 
vi planerar för en attraktiv kommun, så som vi gjorde i 
arbetet med Goplatsen. Vi har fortfarande inte bostäder 
för alla grupper, och saknar lägenheter till ungdomar. Vi 
saknar också lägenheter till äldre som vill flytta från sin 
villa men inte sin ort, liksom familjer som separerar och 
behöver varsin lägenhet. 

Brukare i bostad med särskild service bor generellt länge 
i sina bostäder då det finns ett varaktigt, ofta livslångt 
behov av stöd, service och omvårdnad. Trots att det byggs 
mycket bostäder i Kungsbacka är andelen hyresrätter 
relativt låg jämfört med andra kommuner. Det innebär 
att möjligheterna att flytta om stödbehovet minskar är 
små. 

När beslut gällande bostad med särskild service inte verk-
ställs kan vi föreläggas att betala en särskild avgift. Under 
2020 har nämnden för Individ & Familjeomsorg blivit 
ålagd att betala särskild avgift i två ärenden på vardera 
1 miljon kronor.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Bäst att leva, Kungsbackas placering i ranking av Sveriges 
 kommuner enligt tidningen Fokus

28 24 15 5 <30

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo 
och leva på (SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100)

72 72 68 69 72

Antal påbörjade och färdigställda bostäder i.u. i.u. 501 
påbörjade
418 fär-

digställda

234 
påbörjade

248 fär-
digställda

575

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna bedömer tryggheten 
(SCB:s medborgarundersökning, skala 0–100)

63 64 60 59 65

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i 
kommunen (SCB:s medborgarundersökning, index i skala 0–100)

66 66 66 65 67
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EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ

Fokusområden Trend

 Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. —
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljö målen, 
de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet. →

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. ←

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse 
Många av de aktiviteter som ligger till grund för en håll-
bar utveckling berör långsiktig planering och den genere-
rade nyttan för våra genomförda åtgärder blir i vissa fall 
märkbar först senare. Den samlade bedömningen är att vi 
utifrån det uppställda målet går åt rätt håll. 

Det här har vi gjort 
Invånare och verksamhetsutövare har fått lämna syn-
punkter på förslag till ny översiktsplan som ska ligga till 
grund för vårt framtida Kungsbacka. Under samråds-
processen inkom 640 svar genom formella yttranden och 
inlägg på sociala medier. Även Kommunfullmäktiges 
antagande av en ny avfallsplan med ambitiösa mål för 
bland annat cirkulära flöden och minskade avfallsmäng-
der ger oss bra förutsättningar att bidra till en hållbar 
utveckling i Kungsbacka. 

Det är en framtida utmaning när budgeterade investe-
ringar inte genomförs, vilket skjuter kostnader framåt. 
Under året har bland annat kompletteringstäckning av 
Toms deponi genomförts som minskar ”gamla skulder”. 
Utöver god ekonomisk planering pågår arbetet med att 
minska vattenförluster från dricksvattennätet och riktade 
åtgärder för att minska inläckage av tillskottsvatten i 
spillvattennätet. Fokus ökar på underhåll, både för våra 
tekniska försörjningssystem såsom avloppsrening och 
dricksvattenproduktion men också för våra fastigheter. 
Rådande pandemi har bidragit till att både invånare och 
företagare har behövt mer stöttning under året. Detta ses 
också som ett viktigt arbete för att säkerställa en långsik-
tigt hållbar ekonomi i Kungsbacka.

Förutsättningar för biologisk mångfald har ökat när ytor i 
staden utnyttjats till fjärilsrestauranger och insektshotell, 
och gräsytor omvandlats till blommande ängar. Nyan-
lagda dagvattendammar ökar skyddet för vattendrag, 
kan fungera som utjämningsmagasin vid höga flöden och 
bidrar även till ökad biologisk mångfald. 

Ca 500 produkter med farliga ämnen har tagits bort för 
att minska risken för negativ påverkan på både hälsa och 
miljö. Cirkulära tjänster har upphandlats för att under-
lätta återanvändning av både arbetskläder och saker. 
Genom att skänka möbler från kommunens möbelförråd 
till föreningsliv har ca 700 möbler återanvänts och skapat 
nytta för föreningslivet. Vi har haft workshops och dialo-
ger med ca 70 unga i årskurs 7–9 för att se hur vi tillsam-
mans kan jobba med hållbar konsumtion.

77 procent av alla interna transporter har varit fossilfria. 
I hemtjänsten har som exempel 1–2 bilresor per dag 
ersatts med elcykel eller elmoped. Koldioxidutsläppen för 
tjänsteresor minskade med 30 procent jämfört med 2019.  
Energianvändningen minskat med nästan 3 procent och 
egenproducerad energi är nu nära 7 procent. 

Social hållbarhet når vi med att grundläggande mänsk-
liga rättigheter uppfylls. Kungsbackas fokus är att 
unga mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Satsningen på 
Leverera välmående handlar om ungas hälsa, utgår ifrån 
fysisk aktivitet, positiva relationer, värderingar och inre 
drivkraft. Konkret har det resulterat i ett varierat utbud 
av aktiviteter som ger rörelse i skolan för samtliga gym-
nasieelever både under och utanför lektionstid. Andelen 
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elever som bedömde sin hälsa som god eller mycket god 
var 65 procent, en förbättring med fem procentenheter 
jämfört med 2019. Indikatorvärden för elevhälsa sjönk 
marginellt jämfört med föregående år för både flickor 
och pojkar i årskurser 4 och 8, men för gymnasiets åk 1 
ökade elevhälsan istället till 70 respektive 80 procent och 
överskred därmed uppsatt målvärde på 60 procent. 

Elever i årskurs 6–9 fick under våren information om 
Ung-appen och drygt 30 procent av kommunens 4 900 
elever i åldern 12–15 år svarade på en uppföljande enkät. 
Appen visar aktiviteter, evenemang och mötesplatser för 
unga och pengar eller stöd kan sökas till egna projekt. Nu 
har den ca 2 800 nedladdningar vilket är 35–40 procent 
av alla 12–15-åringar. 

Föräldraskapsstöd för ungas hälsa är en viktig skydds-
faktor för att främja barns och ungas psykiska hälsa 
under uppväxten. Under året har stödet ställts om till 
digital form och fler ensamstående och föräldrar som gör 
webbkursen kan erbjudas coachning. Nätverket Föräldrar 
Emellan genomförde tre digitala föreläsningar under 
hösten med närmare 1 000 deltagare. Utvärderingar visar 
ett högre deltagande med jämnare fördelning av deltagare 
mellan kommundelarna i det digitala formatet jämfört 
med fysiska föreläsningar. 

Analys 
Arbetet utifrån det lokala målet om en hållbar utveck-
ling och en hälsosam miljö ses absolut ha framskridit i 

rätt riktning. Under 2020 toppade Kungsbacka kommun 
tidningen Dagens samhälles ranking över kommunernas 
arbete med de globala målen. Bildandet av den nya avdel-
ningen Hållbar utveckling ger ett starkt signalvärde både 
internt och externt, och de globala målen har bland annat 
lyfts i en informationskampanj där Ines 7 år har utmanat 
ett tjänstepersoner att förklara målen så att alla förstår. 
Vi har fokuserat på cirkulära tjänster och vidtagit många 
andra åtgärder för att styra mot nationella och globala 
hållbarhetsmål samt åtaganden i Borgmästaravtalet. 

Att vi rör oss i rätt riktning utifrån vår målformulering 
betyder dock inte att Kungsbacka tar motsvarande kliv 
framåt ur ett större hållbarhetsperspektiv. Av kommu-
nens hållbarhetsredovisning framgår det att vi fortfa-
rande har stora utmaningar inom klimatområdet. Det 
gäller inte minst transporter, konsumtion och anpass-
ningsåtgärder, där kommunens möjligheter att påverka 
invånare och företagares beteendemönster är begränsade. 
Den genererade nyttan av dagens arbete kommer i vissa 
fall att synas först efter flera år.  

Många åtgärder pågår och har intensifierat arbetet med 
att förbättra ungas fysiska och psykiska hälsa, men det är 
svårt att bedöma effekterna för unga i kommunen. Helt 
säkert är att pandemin har påverkat ungas situation. För 
vissa har det varit gynnsamt med till exempel distansun-
dervisning samtidigt som andra har påverkats negativt. 
Med fortsatt fokus och genomförande av åtgärder finns 
goda möjligheter att närma sig målet.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invå-
nare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

2,3 2,2 * * 2,0**

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik (Källa: Sveri-
ges Ekokommuner) 

65 73 74 * 75

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

79 73 74 * 99

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler 
(Källa: Sveriges Ekokommuner)

99 99 99 99 99

Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens tjänstere-
sor med bil per årsarbetare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

505 427 354 328 350

Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor med bil i ton per 
årsarbetare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

0,10 0,17 0,14 0,10 0,10

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka 
utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever)

*** Åk 4: 91%
Åk 8: 75%

Åk 4: 89%
Åk 8: 73%

Åk 1 
gymn: 

58%

Åk 4: 85%
Åk 8: 70%

Åk 1 
gymn: 

70%

Åk 4: 92%
Åk 8: 80%

Åk 1 
gymn: 

60%

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka 
utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever)

*** Åk 4: 91%
Åk 8: 88%

Åk 4: 90%
Åk 8: 81%

Åk 1 
gymn: 

61%

Åk 4: 88%
Åk 8: 84%

Åk 1 
gymn: 

80%

Åk 4:92%
Åk 8:90% 

Åk 1 
gymn: 

60%

*  Siffrorna publiceras senare. 
**  1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin. 
*** Indikatorn är ny, därför finns inte tidigare mätningar att jämföra med.
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET I VÄSTSVERIGE

Fokusområden Trend

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. →
I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för 
 individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning. →

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att kommunen trots 
pandemin har gjort en viss förflyttning i positiv riktning 
under året, men det finns potential att ta ytterligare steg 
framåt. Flera större satsningar som har gjorts under året 
förväntas ge märkbar utdelning i framtiden. 

Det här har vi gjort 
År 2020 blev en svår period för näringslivet, trots att 
Kungsbackas företagare generellt sett har starka och 
robusta verksamheter. För många företag handlade det 
om radikal omställning och överlevnad då verksamheten 
i princip släcktes ner från en dag till en annan. Samtidigt 
arbetade andra verksamheter för högtryck, till exempel 
inom livsmedelsindustrin, byggindustrin och företag som 
levererar till sjukvården. 

Våra fysiska möten med näringslivet har fått ställas in 
eller skjutas upp, vilket dock skapat utrymme för andra 
insatser för att stötta kring pandemin såsom ökad dialog, 
ökad service, hjälp att tolka nationella stödpaket och ge 
råd. En positiv följd av pandemin har varit ett ökat antal 
samverkansytor med externa aktörer. Befintliga samar-
beten har fördjupats och relationerna har stärkts. Det 
gemensamma arbetet under pandemin har varit gynn-
samt för såväl invånare som företagare. 

Pandemin har ökat på arbetslösheten. I december 2020 
var antalet öppet arbetslösa inom Göteborgsregionen 
7 000 fler än året innan (en ökning med 37 procent). I 
Kungsbacka kommun handlar det om ca 300 fler (+33 
procent). Samtidigt har många fått möjlighet att bidra i 
nya arbetstillfällen som skapats inom bland annat vården. 
Det kommungemensamma initiativet Lätt & Rätt har 
varit ett stort förbättringsarbete under året. 200 personer 

på olika förvaltningar och även folkvalda har utbildats. 
Satsningen syftar till att ge snabbare handläggningstider, 
tydligare fokus på kundens behov och förflyttning till en 
mer rådgivande och serviceinriktad roll. 

Nya avgiftsmodeller har etablerats och gett en ökad 
transparens för företagen som numera kan beräkna hela 
kostnaden för sitt ärende i förväg och lättare förstå vad de 
betalar för. 

Under hösten har ett flertal moment automatiserats 
inom Byggnadsnämndens verksamhetsområde. Den tid 
som medarbetarna sparar läggs istället på rådgivning. 
För kunderna har det inneburit att det blivit lättare att 
komma i kontakt med rätt person och få svar på frågor. 
Många relationsstärkande insatser har genomförts, 
däribland öppet hus för företagare, startmöten vid större 
byggprojekt och en digital branschdag med fokus på 
dialog och relation.

Nya företagsetableringar har fortsatt enligt plan och 
antalet deltagare i kommunens starta nytt företag-kurser 
ökade under hösten. Antalet elever som driver företag 
inom Ung Företagsamhet (UF) har fortsatt att öka under 
året. Elof Lindälvs gymnasium blev den största UF-sko-
lan i Halland, och den sjätte största i Sverige. Kungs-
backa är den största UF-kommunen i Halland.

Badhusverksamheten överlåtits till privat drift, och vi har 
därmed möjliggjort för den privata friskvårdssektorn att 
utvecklas inom en traditionellt kommunal sektor. Arbetet 
med nya detaljplaner under 2020 hjälper till att öka till-
gången på planlagd verksamhetsmark, och flera kommer 
vara klara 2021. 
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Under året har Kungsbacka gjort flera satsningar för att 
stödja näringslivets tillgång på relevant kompetens för att 
göra det lättare för dem att växa. Ett exempel är projektet 
Hållbar Kompetens i Halland som har fokus på besöks-
näringen. 

Kommunen deltar även i regionala projekt som ska stärka 
företagens konkurrenskraft genom företagsutvecklande 
stöd eller direkta insatser till deras medarbetare. Under 
året startade Kompa Halland, som kompetensutvecklar 
personer som är varslade, permitterade eller anställda 
i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet är att 
minska sårbarheten och mildra effekterna av pandemin i 
det halländska näringslivet. 

Pandemin har bidragit till att efterfrågan av ekonomisk 
rådgivning har ökat. Genom vårt arbete har vi stöttat 
både företagare och privatpersoner med utmaningar 
kopplade till Covid-19, ett viktigt arbete för att säker-
ställa en långsiktigt hållbar ekonomi i Kungsbacka.

Miljö & Hälsoskydd antog en ny behovsstyrd taxa som 
förväntas förenkla för både handläggare och kunder. 
Förvaltningen har haft ökad dialog och skapat nya 
mötesformer med innerstadens krögare och andra serve-
ringsställen, och arbetat med ett projekt för en coachande 
tillsyn inom området energieffektivisering. Därmed får 
företagare goda råd om hur de bäst sparar energi, till 
nytta för såväl miljön som den egna ekonomin. 

Nämnden för Vård & Omsorg har antagit en ny 
konkurrens utsättningsplan och även beslutat att Löfta-
gårdens vård- och omsorgsboende ska konkurrensutsät-
tas. Beslutet upphävdes dock i februari 2021 på grund av 
den pågående pandemin, att läget i verksamheterna är 
ansträngt och att smittspridningen fortsätter. Det finns 
för närvarande inte tillräckligt med personalresurser för 
att fokusera på ordinarie drift, kontrollera pandemins 
påverkan och samtidigt arbeta med konkurrensutsätt-

ningen. Under pandemin har kommunens vård- och 
omsorgsverksamheter arbetat extra aktivt för att säker-
ställa att alla utförare får rätt information och ett gott 
stöd i sitt arbete. Externa utförare har uttryckt att samar-
betet har fungerat mycket väl under pandemin.

Analys 
Under 2020 har förutsättningarna för måluppfyllelse 
stärkts ytterligare. Genom ökad digitalisering av kom-
munens tjänster arbetar vi fortlöpande med att förbättra 
effektiviteten gentemot företagare. Eftersom det även 
frigör tid för ett mer personligt bemötande väntas det 
påverka bilden av Kungsbackas servicegrad på sikt. 
 Pandemin har lett till en ökad dialog och stärkta rela-
tioner med många företag, vilket är ett gott tecken för 
framtiden. 

Den positiva förflyttningen avspeglas inte i indikatorerna 
nedan. Lågt NKI-värde kan förklaras av att kundnöjdhe-
ten har sjunkit för bygglov. En preliminär analys för 2020 
visar att det låga resultatet är tydligt kopplat till de långa 
handläggningstiderna. Det låga resultatet för bygglovs-
verksamheten, som bygger på ett relativt fåtal enkätsvar 
(14), påverkar kommunens totala NKI-resultat i opropor-
tionerlig grad.

Sammantaget bedömer vi att kommunen har förflyttat 
sig i positiv riktning under 2020 men har potential att ta 
ytterligare steg framåt. Kungsbacka har en företagsam 
befolkning, ett högt nyföretagande och är, enligt externa 
bedömningar, en av de kommuner som har bäst förutsätt-
ningar att möta de förändringar som Sveriges ekonomi 
genomgår. Kungsbackas näringslivsstrategi, som togs 
fram i dialog med näringslivet, är en självklar utgångs-
punkt för vårt arbete. De kommande åren kommer 
mycket fokus att ligga på att underlätta för och attrahera 
nyetableringar och omlokaliseringar. Det blir också 
viktigt att skapa tydligare samarbeten för att underlätta 
företags kompetensförsörjning.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutöv-
ning till företag. Nöjd kund-index utifrån sammanvägt betygs-
index 0–100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka 
kommuns myndighetsutövning, vilken är en viktig del av före-
tagsklimatet. 

67 63 62 * 70

Svenskt näringslivs attitydundersökning av kommuners före-
tagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun.

Siffran i tabellen visar resultatet på delfrågan om det samlade 
omdömet om företagsklimatet. 

3,0 3,2 3,4 3,3 3,5

 
* Siffra publiceras senare.
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I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET

Fokusområden Trend

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

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi är på god väg mot 
måluppfyllelse och har tagit steg framåt inom båda fokus-
områdena jämfört med föregående år. 

Det här har vi gjort
Fler elever i grundskolan blev behöriga till gymnasie-
skolan och det genomsnittliga betygsmedelvärdet ökade 
2020. Även jämfört med riket och utifrån Kungsbackas 
förutsättningar förbättrades utfallet mot föregående 
år. Differensen i betygsutfall mellan pojkar och flickor, 
mellan enheter och mellan ämnen minskade jämfört med 
tidigare år, vilket indikerar en ökad likvärdighet. Utifrån 
resultaten kan vi dra slutsatsen att vi fortsatt behöver vara 
uthålliga i arbetet för en mer likvärdig skola. 

Andelen elever med gymnasieexamen är svagt uppåtgå-
ende, och betygsmedelvärdet har ökat från 13,8 till 14,0. 
Jämfört med riket och jämförbara kommuner är Kungs-
backas studieresultat goda, men har fortfarande en stor 
avvikelse mot förväntad nivå utifrån förutsättningarna. 

I vår satsning Tillsammans för varje barn har två team, ett 
för yngre och ett för äldre barn, bildats i Hålabäcksområ-
det och som under året jobbat med en handfull familjer. I 
arbetet kartläggs bland annat barnens behov, och famil-
jerådgivning och kontinuerliga träffar erbjuds. Lärdomar 
visar att det är viktigt med tidiga insatser och samverkan. 
Arbetet har utöver att komma varje barn/familj tillgodo 
under året, även lett till att varaktiga former för samver-
kan som ger resultat på riktigt arbetats fram för framtida 
bruk. Under hösten startade ett team upp för Aranäs-
gymnasiet och Elof Lindälvs Gymnasium där insatser 
diskuterades och påbörjades med ett par elever. Vi star-
tade också upp ett team som utgår från Varlaskolan.

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess har utveck-
lats ytterligare genom processoptimering och en tydlig 
handlingsplan. Detta har minimerat de delar där resur-
serna inte har använts på det mest effektiva sättet och där 
det funnits risk att kommuninvånarna inte når själv-
försörjning den snabbaste vägen. Trots pandemin och 
dess följder med bland annat högre arbetslöshet har det 
ekonomiska biståndet inte ökat under året, vilket tyder 
på en välfungerande arbetsmarknadsprocess. Möten med 
kommuninvånare har skett genom alternativa digitala 
lösningar i den mån det är möjligt. Utöver individuella 
möten har under hösten gruppverksamhet påbörjats 
digitalt.

Hanteringen av pandemin har gjort att vi till största del 
behövt fokusera på att kunna leverera vår kärnverksam-
het. Samtidigt har pandemin påskyndat digitaliseringen 
och inom gymnasieskolan ställde vi om till distansun-
dervisning i princip över en natt och kunde därigenom 
genomföra undervisning för våra elever. Under våren 
genomfördes ett stort arbete i syfte att förbereda För-
skola & Grundskola på ett beslut om allmän stängning 
av skolor och förskolor. Från och med slutet av året har 
enheter behövt stängas under en begränsad tid och i års-
kurs 7–9 har undervisningen bedrivits på distans.

Pandemin har inneburit ökat tryck på ekonomisk råd-
givning, då människor riskerar att gå i konkurs eller bli 
arbetssökande. Även konsumentvägledningen har ökat 
då många resor, evenemang och flyg har blivit inställda. 
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Analys
I båda utbildningsförvaltningarna har de senaste åren 
fokuserats mot mer långsiktiga utvecklingsinsatser. 
Det regionala samarbetet From Great to Excellent och 
satsningen på att stärka det pedagogiska ledarskapet är 
exempel på detta. Utöver detta pågår ett antal utveck-
lingsinsatser som ligger i linje med det som inom den 
pedagogiska forskningen pekas ut som riktningsgivare 
för en framgångsrik skolutveckling. Det handlar om ett 
tydligt pedagogiskt ledarskap, systematisk och skolbase-
rad kompetensutveckling, samspel i förbättringsarbetet 
och utveckling av lärande professionella gemenskaper. 
Det är dessa tillsammans med en ständig utveckling av 
undervisningen som ger en långsiktig framgångsrik skol-
utveckling med förbättrad måluppfyllelse som effekt. 

En effekt av hanteringen kring coranapandemin har varit 
att det på bredden i organisation finns en ännu bättre för-
måga att använda digitaliseringens möjligheter i möten 
och undervisning. Bedömningen är att distansundervis-
ningen i både gymnasieskolan och grundskolan fungerat 
väl, men inneburit en ansträngning för organisationen.

Pandemin har haft en stor påverkan på arbetsmarknads-
processen och det har varit ovisst exakt hur planeringen 
framåt ska se ut. Verksamheten har ställt om och 
anpassats under året. Genom hög flexibilitet och snabb 
omställning till bland annat digitala möten har arbe-
tet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat 
fortgå.

För målets fokusområden ser vi en förflyttning framåt. 
Kunskapsresultaten har förbättrats både för grundsko-
lan och gymnasieskolan och målvärdena har uppnåtts. 
Arbetsmarknadsprocessen har fortsatt att optimeras och 
utbetalning av ekonomiskt bistånd har inte ökat trots 
pandemin. Även andelen vuxna personer som inte åter-
kommit till försörjningsstöd har ökat. 

Skolinspektionens skolenkät genomfördes inte under 
2020 så på indikatorn om självkänsla och framtidstro 
finns inget utfall. Vi kan dock se i den enkät som genom-
förs i samverkan med övriga kommuner i Göteborgs-
regionen att utfallet i motsvarande frågor har förbättrats. 

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Genomsnittligt meritvärde för grundskolans årskurs 9. Meritvär-
det utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbe-
tyg och kan max vara 340.

229 240 238 246 245

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasiets avgångselevers 
betygspoäng som kan vara max 20.

13,9 13,9 13,8 14,0 14

Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med 
skala 0–10 enligt Skolinspektionens skolenkät.

7,5 * 7,3 * 7,6

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen (Källa: Arbets-
förmedlingen och SCB) (procent)

1,9 3,0 2,2 2,8 2,5

Andel vuxna personer som inte återkommer till försörjningsstöd 
inom ett år efter avslutat försörjningsstöd, (procent)

75 73 78 82 90

*Enkäten genomförs vartannat år.
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ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD

Fokusområden Trend

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och 
företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.

→

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, 
sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. ←

Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. →
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 
modiga och medskapande medarbetare och ledare. →

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi har tagit stora steg 
främst inom fokusområdet digitalisering och att vi under 
året har fått nya sätt att möta invånare, företag och besö-
kare. Det har skapat en plattform som gör att vi är på god 
väg mot måluppfyllelse.

Det här har vi gjort
Mycket av året har präglats av en omställning till en 
digital miljö, både i kontakt med kommuninvånare och 
kommunens interna arbete. Övergången till distans-
undervisning på gymnasiet resulterade i en digital 
kompetenshöjning för både lärare och elever. Skol-
organisationerna har därigenom ökat sin förmåga att 
använda digitala verktyg för att skapa alternativa lärmil-
jöer, såsom filmad undervisning. 

Många e-tjänster har tagits fram och användningen av 
dem har ökat, bland annat för att enklare kunna följa sitt 
bygglovsärende, göra en orosanmälan till socialtjänsten, 
slänga avfall i annan kommun eller söka tillstånd hos 
Miljö & Hälsoskydd. Kompetenscentrum har markant 
ökat andelen ansökningar om ekonomiskt bistånd via 
e-tjänst och spelat in vägledningslektioner för SFI-elever. 

Kommunen har genomfört pressträffar för att möta 
medias och allmänhetens behov av information om hur 
kommunen hanterar pandemin. I samband med det har 
kommunen testat nya ingångar såsom att sakkunniga och 
verksamhetsansvariga intervjuas av en skolklass i direkt-

sändning, ett steg mot ett annorlunda samtal mellan 
kommunen och invånarna. Analyser visar att presskonfe-
renserna har haft stor positiv påverkan på årets medierap-
portering och på internkommunikationen.

Vi har tagit beslut om en ny digital handlingsplan som 
visar vilka digitaliseringsområden Kungsbacka som 
kommun ska satsa på de kommande tre åren. Områdena 
är välfärdsteknik för självständighet, digitala samhälls-
kanaler, digital samhällsbyggnadsprocess och effektiva 
arbetssätt. Den digitala handlingsplanen ska fungera 
som vägledning i förvaltningarnas arbete. Några nya 
satsningar har påbörjats, exempelvis införande av en ny 
e-tjänstplattform och en ny webb, kungsbacka.se.  

För att möjliggöra att invånare, kunder och företag är 
medskapande i utformningen av lokalsamhället finns 
bland annat Kungsbackas innovationsmodell, som tidigt 
bjuder in till dialog och delaktighet. Under året har ett 
stort antal verksamheter utbildats och coachats i model-
len. Även nya former för dialog och medskapande har 
testats. Ett nämnvärt exempel är samrådsdialogen kring 
den nya översiktsplanen som genomfördes i monterform 
på Kungsmässan. 

Ett annat exempel på medskapande är Kultur & Fritids 
seniorverksamhet, som har blivit tre gånger så stor med 
samma kommunala resurser. Seniorerna bygger själva 
organiskt verksamheten större genom att de agerar 
ambassadörer, ledare och deltagare för den verksamhet 
de själva är intresserade av att delta i. Det finns ett stort 
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engagemang och drivkraft i att göra något för sig själva 
och sina medmänniskor för att utforma sin egen vardag. 
Många kommunala anläggningar är på gång, där 
föreningarna har möjligheter att vara delaktiga i utform-
ningen. Det gäller till exempel Kungsbacka sporthall, 
Nordhallands ridklubb, skejtparken och nya arenan.  

I projektet Lätt & Rätt, som ska bidra till en mer service-
inriktad myndighetsutövning och som är en viktig del 
när det kommer till att invånare, företag och besökare ska 
känna sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt 
med kommunen, har det genomförts insatser under 
året. Ett exempel är ”Nyfiken på näringslivet” som är ett 
forum för att diskutera näringslivsfrågor och dagsaktu-
ella ämnen mellan förvaltningar, ofta med en företagare 
på besök.

Pandemin har utmanat kommunen i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Många medarbetare har bidragit till enorma 
insatser under året och flera av dessa lyftes fram på med-
arbetardagen som gick av stapeln i december. Kommunen 
fortsätter satsa på att utbilda alla kommunens chefer i 
Utvecklande ledarskap, något som bedöms vara en nyckel 
till framgång för de välfärdsutmaningar kommunen står 
inför. 

Analys
Pandemin med alla dess bieffekter har under året tagit 
mycket fokus och energi från hela organisationen, 
samtidigt som den även har dominerat invånarnas 
vardag. Inom detta mål har utmaningen blivit en kata-
lysator och inom flera fokusområden har stora framsteg 
gjorts. Digitaliseringstakten och den digitala mognaden 
har ökat kraftigt i kommunen, samtidigt som många 
verksamheter har tvingats att tänka om och tänka nytt. 
Detta möjliggör nya sätt att möta invånaren och i det öka 
medskapandet och delaktigheten. 

Med den ökade digitala mognaden har vi kunnat ställa 
om istället för att ställa in, och hittat nya former för 

exempelvis möten och utbildningar. Vårt uppdrag kräver 
noggrannhet och samverkan som tar tid, samtidigt som 
digitaliseringen springer före. Det är en balansgång för 
kommunens verksamheter att vidareutveckla de positiva 
effektivare arbetssätten utifrån Ett Kungsbacka, sam-
tidigt som behovet finns av att arbeta långsiktigt och 
uthålligt i många processer. 

Det finns ännu inga mätvärden som kan visa på att den 
kraftiga utvecklingen av kommunens digitalisering 
på helheten har stimulerat invånarnas medskapande. 
Förvaltningarnas erfarenheter av sin digitalisering under 
året låter oss ana att våra invånare har tagit vara på de nya 
digitala möjligheterna till dialog, kommunikation och 
medskapande.  

Samtidigt som möjligheterna har ökat har värdet 
Nöjd-inflytande index (NII) sjunkit. Kungsbackas 
resultat när det gäller medborgarnas syn på sitt infly-
tande i kommunen sticker ut lite i år. Resultatet sjunker 
inom samtliga områden, framförallt inom förtroende, 
till skillnad från snittet och kommuner med 50 000 eller 
fler invånare där resultaten stiger eller är oförändrade, 
med något enstaka undantag. Resultatet för påverkan 
hamnar för första gången under gränsen för godkänt i 
Kungsbacka. Inget område har säkerställd förändring, 
men sett till att Kungsbackas resultat har sjunkit över tid 
är det inte sannolikt att tappet över tid beror på slumpen. 
Förtroende är det område som tappar mest och resultatet 
sjunker på samtliga frågor; kommunens politiker arbetar 
för kommunens bästa, hur ansvarstagande kommunens 
politiker är, hur kommunens högre tjänstemän arbe-
tar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut 
genomförs. För att bryta den nedåtgående trenden och 
göra invånare i Kungsbacka nöjdare krävs arbete för att 
stärka förtroendet och fortsätta att skapa möjligheter till 
påverkan. Att åstadkomma detta kräver samarbete inom 
hela kommunen. Många goda exempel på medskapande 
finns.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möj-
ligheterna till inflytande (SCB:s medborgarundersökning, skala 
0–100).

46 47 43 41 48

DIMIOS1, digital mognad och grundläggande digitala förutsätt-
ningar

- - - *** *

Hållbart medarbetarengagemang, ett index för medarbetarnas 
samlade uppfattning om områdena motivation, ledarskap och 
styrning, skala 1–100 enligt Medarbetarenkäten.

** 76 ** 78 79

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix 
beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20 och visar hur 
jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor det 
är i organisationen

80 77 91 *** 85

* Ny indikator från och 2020. **Enkäten genomförs vartannat år. ***Siffrorna publiceras senare.
1  Ett kvalitativt värde som forskare bakom rapporten inte tycker man bör använda som indikator i detta sammanhang. Det pågår ett nationellt 
arbete att ta fram ett digitaliseringsindex. Det kommer baseras bland annat på Dimios. Det är Rise på uppdrag av Digg och finansierat av Vinnova 
som håller i arbetet och Kungsbacka har varit/är med i referensgruppen.
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Direktiv – äldre medarbetare

I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och 
att vara en attraktiv arbetsgivare vill Kungsbacka att man 
ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern. Mycket 
kompetens finns hos dessa medarbetare och många vill 
arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar 
att de ska kunna stanna kvar längre. 

Kommundirektören har därför fått i uppdrag att ta fram 
ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att 
jobba efter pensionsåldern.

Det här har vi gjort
Direktivet är uppfyllt i och med att kommunfullmäktige 
i slutet av året antog nya riktlinjer. Dessa börjar gälla från 
1 januari 2021 och ska fungera som ett stöd för chefer i 
deras arbete med att få medarbetare att vilja jobba kvar 
längre. Riktlinjerna lägger vikt vid att organisationen ska 

ha ett positivt synsätt till äldre medarbetare. Begreppet 
Framtidssamtal etableras som en del av utvecklingssam-
talet då chefen lyfter frågor om arbetstagarens framtid 
några år innan pension, för att motivera medarbetaren att 
arbeta längre. Arbetstagaren ska bli medveten om vilka 
åtgärder som erbjuds och vilka individuella lösningar som 
kan bli aktuella.

Förslagen ska ses som alternativ av möjligheter utifrån 
individens och verksamhetens förutsättningar och till-
lämpas med stor flexibilitet: Exempelvis dubblerad insätt-
ning till tjänstepension, nedsatt tjänstgöringsgrad med 
delvis bibehållna förmåner, gratis hälsoundersökning, 
pensionsinformation, lön som premie och andra åtgärder 
såsom distansarbete om så är möjligt, prova andra arbets-
uppgifter och friskvård på arbetstid.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Balanskravsresultat

Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommu-
nallagen och innebär ett uttryckligt krav på ekonomisk 
balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet 
innebär att kommuner ska upprätta en budget årligen där 
intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle kostnaderna 
för ett enskilt år överstiga intäkterna ska underskottet 
återställas senast inom en treårsperiod. Balanskravet 
omfattar kommunen men inte koncernen. 

Enligt gällande normering ska balanskravsutredningen 
ske på samma sätt i alla kommuner genom att ett 
bestämt antal delposter redovisas. Huvudprincipen är 
att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Däremot ska 
realisationsvinster till följd av försäljning av anläggnings-
tillgångar inte räknas in i resultatet då dessa inte anses 
utgöra löpande verksamhet. Realisationsvinster från 
exploateringsverksamheten ska däremot räknas in. 

Utöver justering för försäljning av anläggningstillgångar 
ges möjlighet att justera resultatet för realisationsvinster/
förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om 

dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushåll-
ning, exempelvis kostnadsbesparingar, i framtiden. Åter-
föring ska även ske av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper. Eftersom kommunen redovisar pensions-
förplikterna enligt fullfonderingsmodellen justeras även 
denna effekt i balanskravsresultatet.

Kungsbacka kommun har uppfyllt balanskravet sedan 
dess införande och har därmed inga underskott att 
återhämta. 2020 uppgår balanskravsresultatet till 392 
miljoner. Årets resultat om 415 miljoner har justerats för 
två poster. Dessa är reavinster från anläggningstillgångar 
om 4 miljoner samt effekten av fullfondsredovisning för 
pensioner om 19 miljoner. Då kommunen saknar finan-
siella placeringar finns inget att justera för dessa delar. 
Några realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöj-
lighet har heller inte bedömts föreligga. 

Kungsbacka kommun har inte beslutat att tillämpa någon 
resultatutjämningsreserv (RUR) vilket medför att ingen 
redogörelse av sådan görs. 

Balanskravsutredning, mkr 2019 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 210 415

Samtliga realisationsvinster 4 -4

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

Återföring av orealiserade vinster & förluster i värdepapper 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 214 411

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 -29 -19

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0

Balanskravsresultat 185 392

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.
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Väsentliga 
personalförhållanden
Kungsbacka kommuns vision, mål och fokusområden uttrycker att vi ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med modiga medskapande medarbetare och ledare. 
För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har vi sett ett behov av att 
arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke, både internt och externt.  

Nulägesanalys av vårt 
arbetsgivarvarumärke 
En viktig del i arbetet med att 
utveckla vårt arbetsgivarvarumärke 
handlar om att identifiera nuläges-
bilden. Under 2020 har vi påbörjat 
arbetet med att undersöka hur vi 
uppfattas som arbetsgivare. Syftet 
är att vi ska attrahera, rekrytera och 
behålla rätt medarbetare genom att 
identifiera och lyfta medarbetar- 
erbjudanden som särskiljer oss på 
arbetsmarknaden. En undersök-
ning via Linkedin om hur nyan-
ställda medarbetare upplever oss 
som arbetsgivare samt vad externa 
målgrupper har för bild av oss som 
arbetsgivare, har givit oss en insikt 
i hur vi behöver kommunicera med 
potentiella medarbetare. Vi kommer 
utveckla ett koncept för kommuni-
kation som är långsiktigt och kan 
anpassas efter förvaltning, verksamhet 
och målgrupp. 

Praktik & mässor 
Att ta emot praktikanter är ett 
forum för att möta framtidens 
arbetskraft. Studenter kan nu fylla i 
en praktikansökan via webben, en ny 
process som förenklar hanteringen av 
ansökningar internt samt resulterar 
i ett mer professionellt bemötande 
av studenter som är intresserade av 
Kungsbacka kommun.  

Som en följd av pandemin blev den 
traditionella utformningen av prao 
inställd. Samtliga förvaltningar har 
i samverkan med kommunens skolor 
hittat alternativa sätt att skapa inblick 
i arbetslivet för våra skolungdomar 
under rådande omständigheter, bland 
annat genom digitala uppgifter. 

Kungsbacka kommun har under 
året deltagit på bland annat Future 
Skills och VARM-mässan genom 
digitala mässmontrar. Syftet är att 
marknadsföra Kungsbacka kommun 
som en framtida arbetsgivare samt 
öka kunskapen om vilka karriär-
möjligheter som finns inom offentlig 
verksamhet. 

Sociala medier  
Vi har under året satt en strategi för 
våra sociala medier, där innehållet 
ska synkronisera med övrig kom-
munikation. Syftet med strategin är 
bland annat att synliggöra utveck-
lingen i kommunen, att förmedla 
bilden av Kungsbacka som en 
attraktiv kommun att bo, verka och 
vistas i samt stärka relationen till 
Kungsbacka och visa ett mångsidigt 
Kungsbacka. 

Rekryteringsläget 
Den pågående pandemin har 
påverkat arbetet för kommunens 
rekryteringscenter, som haft ett 
tätt samarbete med Vikariecenter 
för att rekrytera timvikarier till de 
verksamheter som haft störst behov 
utifrån rådande situation. Vi har 
fortsatt att arbeta med proaktiva 
insatser med chefer som har rekry-
teringsbehov inom svårrekryterade 
yrkesgrupper. Under året har vi haft 
ute 613 platsannonser med totalt  
14 689 sökanden för tjänster i 
Kungsbacka kommun. Det har 
sålunda varit i snitt 18 sökanden 
per tjänst som kan jämföras mot 
fjolårets 11 sökanden per tjänst. 57 
chefstjänster har annonserats under 
året med ett snitt på 24 ansökningar 

per tjänst, vilket är en ökning från 
fjolårets 14 ansökningar per tjänst. 
En rimlig slutsats utifrån rådande 
situation med pågående pandemi 
och ovisshet på arbetsmarknaden 
är att kommunen uppfattas som en 
trygg och attraktiv arbetsgivare.  

Personalomsättningen under året 
är relativt oförändrad jämfört med 
föregående år. Vi konstaterade en 
nedåtgående trend under 2019, under 
2020 har personalomsättningen ökat 
med en halv procent. Det blir intres-
sant att fortsatt följa utvecklingen 
under 2021 då den lokala arbets-
marknaden påverkas av ett antal 
nyetableringar och arbetsmarknaden 
i stort förhoppningsvis stabiliseras 
och återanpassar sig efter pandemin. 

Den interna rörligheten var cirka 
4 procent. Kungsbacka har alltså 
relativt många som byter syssla inom 
kommunen vilket är bra då det leder 
till att man stannar längre i Kungs-
backa och att medarbetarna upplever 
att de kan få nya utmaningar inom 
kommunen. Den externa rörligheten 
ligger på 9,4 procent och anses vara en 
nivå som är rimlig och inte proble-
matisk.  

LEDARSKAP OCH  
MEDARBETARSKAP 
Våra ledare 
Under året har Kungsbacka kommun 
genomfört orienteringsprogrammet 
Jag vill bli chef, som vänder sig till 
medarbetare som vill få ökad kun-
skap om och inblick i vad chefskap 
innebär. Totalt 33 medarbetare har 
genomför programmet under året och 
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flera av dessa förväntas bli chefer i 
Kungsbacka kommun framöver. 

Utbildningsprogrammet Utveck-
lande ledarskap (UL) fokuserar på 
det personliga ledarskapet och att få 
chefer och ledare utvecklas så att de 
kan leda ett framgångsrikt utveck-
lingsarbete. Under året har 30 chefer 
genomfört programmet. 27 chefer 
har även genomfört en utbildning 
i Förnyat Utvecklande Ledarskap 
(FULL) där chefen får en möjlighet 
att utveckla och fördjupa sina kun-
skaper om Utvecklande Ledarskap 
ytterligare. 

Den digitala versionen har lanserats 
av Kungsbackaledaren Bas, vårt 
andra utbildningsprogram för chefer 
med fokus på arbetsgivarrollen och 
det formella i chefsuppdraget. Den 
nya digitala programutformningen 
av Kungsbackaledaren Bas möjliggör 
ett mer flexibelt lärande för våra nya 
chefer, oberoende av tid och plats. 

I kommunen arbetar 266 chefer. 
Under 2020 uppgick antal medarbe-
tare per chef till 19,1 vilket innebär 
en minskning i relation till före-
gående år. Även antal medarbetare 
per enhetschef har minskat jämfört 
med 2019. Antalet medarbetare per 
enhetschef under året var 23,3.   

Våra medarbetare 
Under 2020 blev vi 6 661 månads-
anställda medarbetare i Kungsbacka 
kommun, en marginell ökning från 
föregående år då antalet månads-
anställda medarbetare var 6 659. 
Andelen anställda kvinnor under 2020 
var 80,3 procent och medelåldern 
för kommunens medarbetare var 
45 år, vilket ligger i linje med hur 
könsfördelning och genomsnittlig 
ålder ser ut inom offentlig sektor på 
riksnivå. Att medarbetarantalet har 
varit jämförelsevis statiskt kan vara 
ett resultat av en stramare budget på 
förvaltningarna.   

Andel medarbetare som arbetar 
heltid har ökat jämfört med motsva-
rande period föregående år, och vi 
kan se en uppåtgående trend över tid. 
Andelen medarbetare som arbetar 
heltid har ökat med 0,8 procent. Det 
är de kvinnliga medarbetarna som 
står för majoriteten av ökningen.

Ökningen kan härledas till utveck-
lingsinsatser som påbörjades 2018 i 
och med kollektivavtalet Heltid  
som norm.  

Heltid – det normala, procent
2020

Andel kvinnor som har heltid 77,3

Andel män som har heltid 89,6

Andel heltid totalt 79,6

Ledardagen och  
Medarbetardagen   
1 december gick årets Ledardag och 
Medarbetardag av stapeln, detta år 
i digitalt format. Syftet med Ledar-
dagen och Medarbetardagen är att 
uppmärksamma medarbetare och 
ledare som utmärkt sig särskilt under 
året. Under Ledardagen delades 
priser ut inom kategorierna Årets 
utvecklande ledare och Årets nytän-
kande ledare. På Medarbetardagen 
delades pris ut i fyra olika kategorier 
baserade på vår arbetsplatskultur, 
där de nominerade hyllades för sina 
insatser under det gångna året. Dessa 
evenemang är viktiga för att bygga 
stolthet i organisationen och får 
mycket höga betyg i vår utvärdering.

60 år 
och äldre

12,3 %

Yngre  
än 30 år 

11,1 %
30–39 år 

21,4 %

40–49 år 
27,4 %

50–59 år 
27,9 %

Andel medarbetare utifrån ålder.

Antal månadsanställda per förvaltning 2020

Förvaltning Antal anställda Andel  kvinnor Andel män

Byggnadsnämnden 101 63,4 36,6

Förskola & Grundskola 2 667 85,5 14,6

Gymnasium & Arbetsmarknad 523 64,8 35,2

Individ & Familjeomsorg 790 83,3 16,7

Kommunstyrelsen 126 73,8 26,2

Kultur & Fritid 196 68,9 31,1

Miljö & Hälsoskydd 101 63,4 36,6

Service 790 71 29

Teknik 246 37,9 62,1

Vård & Omsorg 1 243 91,7 8,3

Totalt i kommunen 6 661 80,3 19,7

*Då några anställningar spänner över flera förvaltningar blir summan på raden Totalt något mindre än summeringen av antalet på varje rad.
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ARBETSMILJÖ 
OCH HÄLSA  
Coronapandemin    
Utbrottet av pandemin har i stor 
uträckning präglat arbetet inom 
HR-organisationen och arbets-
miljöarbetet under året. HR har 
formulerat den arbetsgivarpolitiska 
hållningen för Kungsbacka kommun 
och också ingått i det kommunöver-
gripande stabsarbetet som pågick 
under våren på grund av pandemin.  

Förvaltningarna för Individ & 
Familjeomsorg samt för Vård & 
Omsorg har verksamhet som vänder 
sig till de invånare som identifie-
rats vara i riskgrupper för covid-19. 
Inom arbetsmiljö har många frågor 
och företeelser uppstått som varit 
okända sen tidigare och det har 
inneburit utmaning i beslut och 
ställningstaganden. Vi har lyckats 
framgångsrikt genom att vi tidigt 
påbörjade risk-och konsekvensana-
lyser tillsammans med skyddsor-
ganisation. Med tät samverkan och 
kontinuerliga skyddskommittéer har 
vi säkrat arbetsmiljön och fullföljt 
skyddsarbetet på ett bra sätt. För-
ändringsarbetet som skett handlar 
om att verksamheten har fått ställa 
om för att minimera smittsprid-
ning bland våra omsorgstagare och 
klienter. Detta arbete har främjats av 
en bra samverkan med arbetstaga-
rorganisationerna där vårt samarbete 
har skapat goda förutsättningar för 
medarbetare, chefer och organisa-
tion att hantera förändringar. 

På flera av våra förvaltningar har 
många medarbetare arbetat på distans 
i större utsträckning än tidigare, 
vilket resulterat i en ökad digital 
mognad i vår organisation. De 
digitala arbetssätt som vi utvecklat 
kommer att göra oss mer flexibla och 
effektiva i framtiden.  

En viktig del i arbetsmiljöarbetet 
har bestått i att stötta chefer och 
medarbetare i att upprätthålla en god 
arbetsmiljö hemifrån, då våra medar-
betare uppmanats att arbeta hemma i 
så stor uträckning som möjlig för att 

minska smittspridningen. En rutin 
som möjliggör att låna hem teknisk 
utrustning som exempelvis bild-
skärm implementerades, och utbild-
ningar i att ”leda på distans” har 
erbjudits till förvaltningarnas chefer 
för att underlätta omställningen. 

Arbetsmiljömål 
Kommunen som arbetsgivare har 
enligt Arbetsmiljölagen ett ansvar  
för att det finns mål för arbetsmiljö- 
arbetet. Övergripande mål för 
Kungsbacka kommuns arbetsmiljö- 
arbete har tagits fram i samverkan 
med de fackliga parterna samt kom-
munstyrelsens arbetsutskott, och 
antogs av Kommunfullmäktige  
i oktober 2020. 

KIA – Kommunernas Informa
tionssystem om Arbetsmiljö 
För att åtgärda och kunna före-
bygga ohälsa och olycksfall på 
grund av förutsättningar i arbetet, 
följs anmälningar gällande tillbud 
och arbetsolyckor upp. KIA är ett 
webbaserat informationssystem som 
chefer och medarbetare i kommunen 
kan använda för att rapportera in 
olycksfall och tillbud. Under året 
har KIA implementerats på samtliga 
förvaltningar i kommunen. KIA ger 
förutsättningar att arbeta förebygg- 
ande med arbetsmiljön och skapa ett 
mer effektivt arbetssätt för chefer 
och för samverkansgrupper inom 
ramen för arbetet i skyddskommitté. 
Under 2020 har 1 151 tillbud, 313 
olycksfall och 24 arbetssjukdomar 
rapporterats. 

Medarbetarundersökningar  
Kungsbacka kommun har sett ett 
behov att utveckla metoder för att 
genomföra medarbetarundersök-
ningar då forskning på området 
indikerar att traditionella med-
arbetarundersökningar har liten 
effekt på det verksamhetsnära 
arbetsmiljöarbetet. Under 2020 har 
pulsmätningar i någon form genom-
förts på samtliga förvaltningar. 
Pulsmätningar innebär att korta, 
digitala arbetsmiljöenkäter skickats 
ut till medarbetare mer frekvent för 
att få en temperaturmätning på hur 

medarbetarnas arbetsmiljö fungerar 
här och nu. Uppföljning kan ske på 
bland annat efterföljande APT och 
tanken är att gruppen på ett tidigt 
stadium ska kunna fånga upp såväl 
frisk- som riskfaktorer. Pulsmätningar 
utgör en undersökningsmetod i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med 
fokus på den psykosociala arbetsmiljön 
och ger chefer förutsättning att kunna 
arbeta proaktivt och agera i realtid på 
de signaler som resultatet indikerar. 

Call for care 
Upprepad korttidsfrånvaro (dag 1–14) 
kan vara tecken på ohälsa och  
kommande längre sjukskrivning. 
För att minska sjuktalen och öka 
frisknärvaron har vi under 2020 
arbetat med projektet ”Call for care”. 
Den som är sjuk ringer ett särskilt 
nummer och får råd och hjälp av 
en sjukvårdsutbildad person. Syftet 
är att få medarbetare att snabbare 
komma i tjänst igen.  Projektet har 
påverkats starkt av pandemin då 
sjuktalen ökat kraftigt och det har 
därför varit svårt att utvärdera effek-
ten av tjänsten. Projektet har förlängts 
en bit in på 2021 och en ny utvärdering 
kommer att ske innan vi tar ställning 
till eventuell fortsättning.  

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under 
2020 var 7,6 procent vilket innebär 
en ökning om 1 procent jämfört 
med 2019. En rimlig förklaring 
till ökningen är vårens utbrott av 
Covid-19 som fortfarande påverkar 
sjuktalen. Vi ser också en ökning i 
sjukfrånvaron generellt hos kom-
munerna i Göteborgsregionen. 
Kungsbacka kommun är fortsatt den 
kommun som ligger lägst beträffande 
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron nådde 
sin kulmen under mars/april, under 
sommaren såg vi en nedåtgående 
trend där sjukfrånvaron låg lägre 
än motsvarande period 2019. Under 
hösten skärptes läget kring smitt-
spridning i regionen och vi såg en 
ökad sjukfrånvaro, särskilt inom 
våra relationstunga förvaltningar för 
Vård & Omsorg, Individ & Familje-
omsorg, Förskola & Grundskola och 
Service. 
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Sjukfrånvaron för kvinnor upp-
mättes till 8,2 procent och motsva-
rande siffra för män var 5,1 procent. 
Resultatet ligger i linje med övriga 
kommuner i Göteborgsregionen där 
kvinnor generellt påvisar en högre 
sjukfrånvaro än män. 

Sjukfrånvaro

Andel i procent 2019 2020

Sjukfrånvaro Kvinnor 7,2 8,2

Sjukfrånvaro Män 4,3 5,1

Sjukfrånvaro Totalt 6,6 7,6

Lägst total sjukfrånvaro i Kungs-
backa kommun uppvisade kom-
munstyrelsens förvaltning och 
förvaltningen för Kultur & Fritid. 
Högst total sjukfrånvaro uppmättes 
på förvaltningen Vård & Omsorg. 
Den totala korttidssjukfrånva-
ron (dag 1–14) under 2020 var 4,1 
procent och långtidssjukfrånvaron 
3,5 procent i Kungsbacka kommun. 
Långtidssjukfrånvaron har sjunkit 
något i jämförelse med 2019 medan 
korttidssjukfrånvaron har ökat. 
Ökningen i korttidssjukfrånva-
ron kan kopplas samman med den 
rådande pandemin. 

Sjukfrånvaro utifrån ålder

Andel i procent 2019 2020

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
29 år eller yngre 

6,1 7,7

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
30–49 år 

5,8 6,7

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
50 år eller äldre 

7,7 8,7

En jämlik arbetsplats 
I Kungsbacka kommun ska alla 
behandlas likvärdigt i frågor om 
arbete, anställnings- och andra 
arbetsvillkor samt utveckling i arbe-
tet. Detta innebär att strävan efter 
ökad variation och normkritiskt 
tänkande ska vara en naturlig del av 
all verksamhet och att vi har nollto-
lerans mot diskriminering. Arbetet 
för jämställdhet tar avstamp i en 
kommungemensam plan för aktiva 
åtgärder inom jämställdhet och jäm-

likhet. Några exempel på priorite-
rade åtgärder är att belysa och utreda 
löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män, att undersöka skillnaden 
mellan möjliga karriär vägar inom 
mans- respektive kvinnodominerade 
yrken samt verka för ett jämställt 
föräldraskap. 

En jämställd lönepolitik  
Inför löneöversynen 2020 gjordes 
analyser utifrån marknadsläge och 
utifrån lagkravet om jämställda 
löner. Analyserna indikerade att 
lönerna inom Kungsbacka kommun 
ligger väl till i jämförelse med nära-
liggande kommuner. I löneöversyn 
2020 gjordes strategiska priorite-
ringar utifrån osakliga löneskill-
nader till följande grupper som i 
analysen hade en lägre medianlön än 
motsvarande likvärdiga befattningar: 
Restaurangchefer, Socialsekreterare 
(LVU/LVM), Personliga assistenter, 
Lärare Gymnasiesärskolan, Bibliote-
karier, Skolbibliotekarier, Skolkura-
torer och vissa Enhetschefer. 

Avslutningssamtal  
och exitenkät 
I Kungsbacka kommun genom-
förs ett avslutningssamtal med alla 
tillsvidareanställda medarbetare som 
väljer att avsluta sin anställning hos 
oss. Avslutningssamtalet syftar till 
att fånga upp unika erfarenheter från 
verksamheten och identifiera möjliga 
utvecklingsområden. Avslutnings-
samtalet resulterar också i en ökad 
chans för att medarbetaren lämnar 
organisationen med en positiv 
känsla och fortsätter att agera som 
en ambassadör för Kungsbacka 
kommun.  

Utöver avslutningssamtalet får med-
arbetare som avslutar sin anställning 
i Kungsbacka kommun ta del av en 
digital exitenkät. Några fördelar 
med exitenkäten är att den möjliggör 
att jämföra resultat samt följa upp 
resultatet statistiskt över tid. Resul-
tatet av exitenkäten 2020 indikerar 
att majoriteten av respondenterna är 
ganska eller mycket nöjda med sitt 
arbete i Kungsbacka kommun och 
eventuellt skulle kunna tänka sig att 
arbeta i Kungsbacka kommun igen i 
framtiden. 

Nyckeltal 2020

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Resursmått

Anställda andel kvinnor, procent 81,4 80,7 80,3

Antal medarbetare per enhetschef 23,3 23,8 23,3 

Andel heltid, procent   77,2 78,8 79,6

Anställda totalt   6 581 6 659 6 661 

Effektmått

Personalomsättning (intern och extern),  
procent 

15 13,5 14

Sjukfrånvaro totalt, procent 6,6 6,6 7,6

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar  
eller mer, procent 

38,2 40,4 32,8

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år  
eller yngre, procent 

- 6,1 7,7

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30–49 år,  
procent 

- 5,8 6,7

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år  
eller äldre, procent 

- 7,7 8,7

Sjukfrånvaro kvinnor, procent  7,2 7,2 8,2

Sjukfrånvaro män, procent  3,8 4,3 5,1
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Förväntad utveckling 
Årsredovisningen är en redogörelse och analys av året 
2020, men utgör också ett viktigt underlag till kom-
mande års ekonomiska planering och ekonomistyrning. 
Kungsbacka kommun beslutar om budgeten för kom-
mande år i juni månad vilket innebär att processen med 
årsredovisningen knyter an direkt till budgetprocessen. 

2020 har på många sätt varit ett annorlunda år vid en 
jämförelse historiskt. Resultatet för såväl kommunen 
som kommunkoncernen är det högsta hittills. Samtidigt 
innebar 2020 en rad olika faktorer som gör det svårt att 
jämföra rakt av med andra år. Under året erhölls ökade 
generella statsbidrag med anledning av Coronapandemin. 
Samtidigt visade sig skatteunderlaget vika i en mindre 
omfattning än vad som befarades vid inledningen av 
året. Kommunen erhöll ersättning för samtliga sjuklöner 
under perioden april–juli samt för högre sjuklönekostna-
der än normalt under resterande del av året. Därtill gavs 
möjlighet att få ersättning för merkostnader till följd av 
pandemin. Samtidigt som många verksamheter upplevde 
ett större tryck till följd av pandemin gick vissa mer på 
lågvarv till följd av rådande restriktioner. Detta innebar 
de facto att kostnaderna inom dessa verksamheter mins-
kade. Därtill bidrog ett relativt stort tillskott från explo-
ateringsverksamheten, samt ett antal försäljningar av 
fastigheter i kommunkoncernen till att årets resultat blev 
högre än tidigare år. En värdemätare för hur resultatet 
2020 står sig jämfört med tidigare år ges i den finansiella 
analysen där det strukturella resultatet analyseras. I detta 
har hänsyn tagits till parametrar som tillfälligt stärker 
det ekonomiska utfallet 2020. Av det strukturella resul-
tatet framgår att ekonomin i grunden ligger i nivå med 
tidigare år vilket innebär att utmaningarna som förelåg 
vid ingången av 2020 till största del kvarstår när vi nu går 
in i 2021. 

Ovissheten inför kommande år är större än vad den varit 
tidigare, mycket på grund av att vi fortsatt befinner oss 
mitt uppe i pandemin. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) redogör i ekonomirapporten från oktober 2020 
för kommunernas utmaningar framöver. Av rapporten 
framgår att ökade behov till följd av demografin fortsatt 
kommer vara en stor utmaning, även om första halvan 
2020 innebar en relativt blygsam befolkningsökning jäm-
fört med tidigare år. Utöver demografiska förändringar 
prognostiserar SKR fortsatt höga investeringsvolymer för 
kommunerna framöver.1   

1 Ekonomirapporten, oktober 2020. Sveriges kommuner & regioner. 
sida 29 ff.

Kungsbackas utmaningar framöver speglar till stor del 
bilden som lyfts fram i SKR:s ekonomirapport. Föränd-
ringar i demografin medför krav på fortsatta effektivi-
seringar samtidigt som investeringsutgifterna beräknas 
bli fortsatt höga. Därtill syns i likhet med riket en lägre 
befolkningsutveckling än tidigare år även i Kungsbacka 
under 2020. Befolkningstillväxten har varit stark de 
senaste åren. För perioden 2010–2019 ökade befolk-
ningen i kommunen med 12 procent, och Kungsbacka 
var bland de fyrtiotal kommuner med störst tillväxt sett 
till befolkningen. Huruvida 2020 års vikande trend är 
här för att stanna återstår att se. Utmaningen kopplad till 
ökande befolkning och därmed krav på utbyggd kommu-
nal service samt en förändrad demografi kvarstår dock 
oavsett.  

Budgeten för kommande år ger uttryck för fortsatt höga 
ambitioner, både i form av utökad service till kommu-
nens invånare som fortsatt höga investeringsnivåer. En 
förutsättning för detta är att kommunen även kommande 
år kan genomföra nödvändiga effektiviseringar, och på 
så vis bedriva verksamheten inom rådande ekonomiska 
ramar.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning och kassaflödesanalys
Resultaträkningen sammanfattar årets kostnader och intäkter, och visar årets resultat samt hur det egna kapitalet förändrats.  
Kassaflödesanalysen visar hur vi har finansierat vår verksamhet och hur kommunens och koncernens rörelsekapital förändrats.

RESULTATRÄKNING Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 
inkl ombudget

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2020

Verksamhetens intäkter 1,3 1 208 1 213 1 253 1 450 1 532
Verksamhetens kostnader 2,3 -5 782 -5 636 -5 673 -5 703 -5 739
Avskrivningar 4 -428 -315 -344 -406 -421
Verksamhetens nettokostnader -5 002 -4 737 -4 765 -4 660 -4 627

Kommunalskatt 5 4 786 4 661 4 752 4 661 4 752
Generella statsbidrag och utjämning                             6 378 332 474 332 474
Verksamhetens resultat 162 255 461 333 598

Finansiella intäkter 7 14 16 13 16 13
Finansiella kostnader 8 -66 -62 -60 -106 -101
Resultat efter finansiella poster 110 210 415 243 511

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0
Årets resultat 110 210 415 243 511

KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 
inkl ombudget

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 110 210 415 243 511
Justering för av- och nedskrivningar 396 315 346 408 423
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar 0 114 40 114 18
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 24 4 -1 13 12
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital 531 643 799 778 964

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 15 -3 -18 0 -18
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 16 -4 8 -41 51
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 26 9 -35 108 -1 95
Kassaflöde från den löpande verksamheten 540 602 896 736 1 092

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 10 -1 0 -1 0
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -1 311 -1 061 -944 -1 521 -1 235
Omklassificering 0 0 10 0 10
Investeringsinkomster 25 12 43 12 43
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 11 9 157
Förändring finansiella anläggningstillgångar 12 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 311 -1 040 -881 -1 501 -1 026

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 24 775 400 202 640 347
Amortering av skuld 24 0 0 -19 -34
Förändring långfristiga fordringar 13 1 8 1 8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 775 401 210 623 321

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 0

Årets kassaflöde 4 -38 226 -142 386
Likvida medel vid årets början 17 156 194 156 412 270
Likvida medel vid årets slut 17 160 156 381 270 656

* Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende anpassning till RKR R2

* Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende anpassning till RKR R2
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Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Under rubriken tillgångar visas hur kapitalet använts.  
Rubriken eget kapital, avsättningar och skulder visar hur kapitalet anskaffats.

BALANSRÄKNING Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 2019 2020 2019 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 10 1 1 1 1 1

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 515 5 601 6 130 9 584 10 181
Maskiner och inventarier 590 590 642 602 654
Summa materiella anläggningstillgångar 11 7 106 6 191 6 772 10 186 10 835

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 12 209 209 209 60 60
Långfristig utlåning 13 10 10 2 10 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 219 219 211 70 62

Bidrag till statlig infrastruktur 14 34 34 32 34 32

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 15 5 5 6 7 8
Fastigheter för försäljning 15 23 23 40 23 40
Fordringar 16 424 424 416 478 428
Kassa och bank 17 160 156 381 270 656
Summa omsättningstillgångar 612 608 844 779 1 132
Summa tillgångar 7 971 7 053 7 859 11 069 12 061

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 110 210 415 243 511
Justering ingående eget kapital 0 251 -22 251 -22
Övrigt eget kapital 1 939 1 764 2 224 2 033 2 527
Summa eget kapital 18 2 050 2 224 2 618 2 526 3 017

Avsättningar
Pensioner inklusive särskild löneskatt 19 1 713 1 689 1 747 1 689 1 747

Övriga avsättningar 20–22 225 225 228 225 228
Avsättning för skatter 23 0 0 0 76 66
Summa avsättningar 1 938 1 914 1 975 1 990 2 041

Skulder
Långfristiga skulder 24 2 125 1 359 1 561 4 857 5 170
Investeringsinkomster 25 832 537 580 537 580
Kortfristiga skulder 26 1 027 1 017 1 125 1 159 1 254
Summa skulder   3 983 2 914 3 267 6 553 7 004
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 7 971 7 053 7 859 11 069 12 061

Soliditet 25,7% 31,5% 33,3% 22,8% 25,0%

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 27 3283 3412 23 22
Övriga säkerheter och panter - - 262 262
Andel pensionsutfästelse Räddningstjänsten 13 15 13 15
Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner* 16 6 16 6
Förvaltade stiftelsers kapital 53 52 53 52

*Under 2020 har två stycken förtroendevalda beviljats visstidspension och är från 2020 redovisade som avsättning i balansräkningen enligt RKR R9.
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Noter
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 1  Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 51,8 64,3 87,5 99,0

Taxor och avgifter 446,7 452,9 446,7 452,9

Hyror och arrenden 118,5 116,7 319,3 325,4

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 347,7 391,1 347,7 391,1

EU-bidrag 3,8 2,0 3,8 2,0

Övriga bidrag 1,3 4,4 1,3 4,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 150,2 158,8 150,2 158,8

Intäkter från exploateringsverksamheten 86,4 58,5 86,4 43,6

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 51,1

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 6,9 3,8 6,9 3,8

Summa verksamhetens intäkter 1 213,3 1 252,5 1 449,8 1 532,1

Övriga upplysningar
Intäkter har värderats, upplysts och redovisats i enlighet med RKR rekommendation R2. Från 2020 intäktsförs investeringsbidrag och  
gatukostnadsersättningar i takt med anläggningens färdigställande.

Övriga intäkter på koncernen avser försäljning av fastigheter för Eksta Bostads AB koncernen.

Not 2  Verksamhetens kostnader

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -22,8 -22,5 -22,8 -22,5

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 0,0 -12,4 0,0 -12,4

Lämnade bidrag -169,7 -164,5 -169,7 -164,5

Köp av huvudverksamhet -960,7 -1 004,7 -963,0 -1 130,7

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -3 315,4 -3 385,4 -3 347,2 -3 417,9

Pensionskostnader inklusive löneskatt -161,9 -193,0 -161,9 -193,0

Lokalhyror och markhyror -211,7 -208,1 -211,7 -88,2

Övriga tjänster -84,9 -95,5 -84,9 -95,5

Realisationsförluster och utrangeringar -10,6 -11,1 -10,6 -11,1

Ökning av avsättning -100,0 -6,6 -100,0 -6,6

Bränsle, energi och vatten -73,4 -68,0 -73,4 -68,0

Bolagsskatt 0,0 0,0 -11,0 -12,8

Övriga kostnader -524,7 -501,2 -547,2 -515,4

Summa verksamhetens kostnader -5 635,8 -5 673,0 -5 703,4 -5 738,6

Not 3  Jämförelsestörande poster

Realisationsvinst exploatering 45,9 16,7 45,9 1,9

     Intäkter 49,8 29,1 49,8 5,7

     Kostnader -3,9 -12,4 -3,9 -3,9

Investeringsbidrag enligt R2 0,0 29,4 29,4

Ökning av avsättning för deponi -100,0 0,0 -100 0,0

-54,1 46,1 -54,1 31,2

Övriga upplysningar
Under 2020 redovisas realisationsvinster från exploateringsverksamheten som jämförelsestörande poster. Därtill redovisas övergång till redovisning enligt 
RKR R2 avseende investeringsbidrag som jämförelsestörande.
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 4  Av och nedskrivningar

Avskrivning maskiner och inventarier -78,0 -82,0 -78,3 -84,5

Avskrivning byggnader &  anläggningar -235,4 -259,4 -305,7 -333,5

Nedskrivning byggnader & anläggningar 0,0 0,0 -20,0 0,0

Finansiell leasing -1,1 -2,7 -2,4 -2,7

Summa av och nedskrivningar -314,5 -344,1 -406,4 -420,7

Övriga upplysningar
Från och med 2019 redovisas leasingavtal för fordon tecknade från 2019-01-01 som finansiell leasing.

Not 5  Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 4 694,7 4 832,2 4 694,7 4 832,2

Preliminär slutavräkning innevarande år -35,8 -60,2 -35,8 -60,2

Slutavräkningsdifferens föregående år 2,0 -20,3 2,0 -20,3

Summa kommunalskatteintäkter 4 660,9 4 751,7 4 660,9 4 751,7

Övriga upplysningar
Slutavräkningen baseras på SKR (Sveriges kommuner och regioner) cirkulär 20:57 i enlighet med rekommendation R2 från RKR  
(Rådet för kommunal redovisning) 

Slutavräkning 2019
Slutavräkningen för 2019 års skatteintäkter blev totalt - 674 kronor per invånare. Avräkningen regleras i januari 2021.  I bokslutet 2019  
redovisades en preliminär slutavräkning om - 430 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på 244 kronor per invånare  
som påverkar bokslut 2020, 20,3 miljoner kronor. 

Preliminär slutavräkning 2020
Preliminär slutavräkning för 2020 har redovisats enligt SKR:s cirkulär 20:59, - 715 kronor per invånare, 60,2 miljoner kronor.

Not 6  Generella statsbidrag och utjämning

Kommunal fastighetsavgift 165,6 173,7 165,6 173,7

Inkomstutjämning, avgift 0,0 -25,8 0,0 -25,8

Inkomstutjämning, bidrag 12,8 0,0 12,8 0,0

Införandebidrag 0,0 97,7 0,0 97,7

Kostnadsutjämning, bidrag/avgift 99,1 -20,1 99,1 -20,1

Utjämningsavgift LSS -19,2 -7,8 -19,2 -7,8

Regleringsavgift/-bidrag 58,4 86,2 58,4 86,2

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 14,9 10,9 14,9 10,9

Stöd för att stärka välfärden 0,0 153,0 0,0 153,0

Statsbidrag krisstöd 0,0 1,1 0,0 1,1

Statsbidrag periodiseringsfond 0,0 5,1 0,0 5,1

Summa generella statsbidrag och utjämning 331,6 474,0 331,6 474,0

Not 7  Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 6,3 2,8 5,8 2,8

Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter 3,7 3,7 3,7 4,3

Borgensintäkter 6,3 6,8 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 6,3 6,3

Summa finansiella intäkter 16,3 13,3 15,8 13,4

Övriga upplysningar 
Kommunen har inga finansiella placeringar
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 8  Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån -7,4 -8,4 -51,2 -49,3

Övriga räntekostnader -1,3 -1,0 -1,4 -1,1

Förlust vid försäljning av placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränta samt basbeloppsuppräkning på pensionsavsättning -53,0 -50,3 -53,0 -50,3

Finansiell leasing -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Summa finansiella kostnader -61,8 -59,8 -105,6 -100,8

Övriga upplysningar
Från och med 2019 redovisas leasingavtal för fordon från 2019-01-01 som finansiell leasing. 
Kommunen har inga finansiella placeringar. 

Not 9  Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Fordon 0,0 2,2 0,0 2,2

Inventarier 0,0 0,2 0,0 0,2

Aranäshallen 0,0 1,4 0,0 1,4

Kungsbacka Buera 16:27 4,1 0,0 4,1 0,0

Del av Kungsbacka Inlagsgärde 1 4,0 0,0 4,0 0,0

Övrigt 0,3 0,0 0,3 0,0

Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 8,4 3,8 8,4 3,8

Not 10  Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 1,5 1,5 1,5 1,5

Ackumulerade avskrivningar -0,2 -0,5 -0,2 -0,5

Ackumulerade värdeförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 1,3 1,0 1,3 1,0

Redovisat värde vid årets början 0,6 1,3 0,6 1,3

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar och avyttringar -0,3 0,0 -0,3 0,0

- Anskaffningsvärde 3,1 0,0 3,1 0,0

- Ackumulerade avskrivningar -2,9 0,0 -2,9 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

Övriga förändringar 1,1 0,0 1,1 0,0

Redovisat värde vid årets slut 1,3 1,0 1,3 1,0

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 2,0 2,0 2,0 2,0

Övriga upplysningar
Linjär avskrivning tillämpas för immateriella tillgångar. Se avsnitt om redovisningsprinciper. 
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Not 11  Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 8 697,6 9 436,0 13 556,0 14 398,4

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -3 096,7 -3 305,8 -3 972,1 -4 217,2

Bokfört värde 5 600,9 6 130,2 9 584,0 10 181,2

Redovisat värde vid årets början 4 805,9 5 600,9 8 428,0 9 584,0

Årets investeringar 929,7 821,9 1 399,9 1 113,4

Utrangeringar och avyttringar -4,9 -5,8 -20,8 -151,7

- Anskaffningsvärde 41,9 55,9 61,3 -243,7

- Ackumulerade avskrivningar -37,0 -50,1 -40,5 92,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 -20,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -234,7 -259,1 -308,1 -337,0

Övriga förändringar 104,9 -27,7 105,0 -27,5

Redovisat värde vid årets slut 5 600,9 6 130,2 9 584,0 10 181,2

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 24,4 24,8 31,9 31,7

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 654,0 1 759,0 1 680,1 1 784,4

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -1 073,1 -1 128,3 -1 087,8 -1 142,1

Bokfört värde 580,9 630,7 592,3 642,3

Redovisat värde vid årets början 537,1 580,9 548,0 592,3

Årets investeringar 122,9 120,9 124,8 123,0

Utrangeringar och avyttringar -1,7 -0,4 -1,7 -0,5

- Anskaffningsvärde 19,7 26,9 20,1 29,7

- Ackumulerade avskrivningar -18,0 -26,5 -18,4 -29,2

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -78,0 -82,0 -79,4 -83,8

Övriga förändringar 0,6 11,3 0,6 11,3

Redovisat värde vid årets slut 580,9 630,7 592,3 642,3

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 8,5 8,6 8,5 8,5

Finansiell leasing fordon 9,3 11,3 9,3 11,3

Summa materiella anläggningstillgångar 6 191,1 6 772,2 10 185,5 10 834,8

Övriga upplysningar
Gränsdragning mellan kostnad och investering: 
Belopp överstigande 50 000 och varaktighet längre än 3 år.

Bestämd mängd och fast värde
För inventarier som används i kommunens verksamhet tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde.

Anskaffningsvärde
Ränta under byggtid har aktiverats för projekt överstigande 5 miljoner baserat på kommunens genomsnittliga upplåningsränta. 
Totalt aktiverat belopp 2020 uppgår till 1,3 miljoner kronor. 

Avskrivning
Linjär avskrivning. Komponentredovisning tillämpas.

Avskrivningstider
Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar exklusive inventarier som skrivs av på enhetligt avskrivningstid.  
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Not 12  Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital

Aktier

Fastighets AB S:ta Gertrud 0,1 0,1 0,1 0,1

Eksta Bostads AB 150,0 150,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 150,1 150,1 0,1 0,1

Andelar

Kommuninvest ekonomisk förening 49,6 49,5 49,6 49,5

Vindkraftsandelar 0,0 0,0 0,8 0,8

Övriga 0,3 0,0 0,5 0,3

Redovisat värde vid årets slut 49,9 49,5 50,9 50,6

Grundfondskapital och bostadsrätter

Grundfondskapital Tjolöholm 8,8 8,8 8,8 8,8

Bostadsrätter 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa grundfondskapital och bostadsrätter 9,1 9,1 9,1 9,1

Summa aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 209,1 208,8 60,1 59,8

Not 13  Långfristig utlåning

Lån till föreningar 0,1 0,0 0,1 0,0

VA-lån 2,0 1,8 2,0 1,8

Förlagslån Kommuninvest 7,8 0,0 7,8 0,0

Deposition HVB 0,0 0,0 0,1 0,2

Summa långfristiga fordringar 9,9 1,8 10,0 2,0

Not 14  Bidrag till statlig infrastruktur

Ingående saldo 12,6 33,7 12,6 33,7

Nya bidrag till statlig infrastruktur 22,8 0,0 22,8 0,0

Årets upplösningar -1,7 -2,1 -1,7 -2,0

Summa 33,7 31,6 33,7 31,7

Bidrag till statlig infrastruktur

Åsa station 11,8 11,8 11,8 11,8

Må 21,9 19,8 21,9 19,9

Summa bidrag till statlig infrastruktur 33,7 31,6 33,7 31,7

Övriga upplysningar
Åsa station: Bidraget avser byggande av ny tågstation i Åsa, enligt kommunfullmäktiges beslut om godkännande av  
genomförandeavtal 2011 och slutredovisning från Trafikverket 2014. 

Må: Bidraget avser åtgärder i den statliga infrastrukturen i anslutning till exploatering av Må. Beslut om exploateringsavtal  
i Kommunfullmäktige. 

Not 15  Förråd med mera, inklusive exploateringsfastigheter

Förråd, varulager 5,4 6,4 7,5 8,0

Exploateringsverksamhet 23,0 40,3 23,0 40,2

Redovisat värde vid årets slut 28,4 46,7 30,5 48,2
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Not 16  Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 115,6 83,9 113,1 74,2

Diverse kortfristiga fordringar 187,7 204,4 201,9 205,7

   varav mervärdesskatt 56,7 56,0 - -

   varav fastighetsavgift 126,1 139,8 - -

   varav fordran på staten 2,8 9,0 - -

Förutbetalda kostnader 93,9 92,3 136,7 112,3

Upplupna intäkter 26,6 35,4 26,6 35,4

   varav kommunalskattefordran 0,0 0,0 - -

Summa kortfristiga fordringar 423,8 416,0 478,3 427,6

Not 17  Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Kassa och handkassor 0,1 0,0 0,1 0,0

Plusgiro 1,6 2,9 1,6 2,9

Bank 154,1 378,4 268,6 653,5

Summa kassa, bank 155,8 381,3 270,3 656,4

Not 18  Eget kapital

Årets resultat 210,0 414,6 242,8 511,1

Övrigt eget kapital 2 014,5 2 203,0 2 283,6 2 505,4

Summa eget kapital 2 224,5 2 617,6 2 526,4 3 016,5

Resultatfonder redovisat värde vid årets början 200,1 299,4 - -

Resultatfonder förändring 99,3 75,2 - -

Övriga upplysningar
"Resultatfonderna infördes 2002 och är specificerade för respektive nämnd inom eget kapital. Särskilt regelverk för avsättning och uttag ur  
resultatfonden har fastställts av kommunfullmäktige."

Not 18.1   Effekt på Eget kapital med anledning av förändrad redovisningsprincip 
samt rättelse av fel 

2 019 2 020 2 019 2 020

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning i årsredovisning 2019 1763,7 1 939,4 2 032,9 2 241,8

Förändrad redovisningsprincip/rättelse av fel avseende 

   Periodiserade privata investeringsbidrag 250,8 285,1 250,8 285,1

   Ålderspension PBF 0,0 -21,5 0,0 -21,5

Årets resultat 210,00 414,6 242,8 511,1

2 224,5 2 617,6 2 526,4 3 016,5

Övriga upplysningar
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R2 får endast offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas 
över tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat 
långfristiga skulder med 285,1 miljoner, samt påverkat jämförelsetalen genom minskade nettointäkter om 33,8 miljoner.

Ålderspension
Under 2020 har en rättelse av fel gjorts avseende ålderspension enligt PBF. Totalt belopp uppgår till 21,5 miljoner. Rättelsen medför en reducering av eget 
kapital samt en ökning av avsättningar för pensioner. Justeringsposten avser det ingående värdet per 2020-01-01 enligt uppgift från KPA. Ingen justering av 
jämförelsetalen 2019 har gjorts då detta inte bedömts praktiskt möjligt. För att kunna justera årets resultat 2019 behövs uppgifter om intjänandet under 
2019 vilket vi saknar.
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Not 19  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner inklusive ÖK-SAP och OPF-KL

Ingående avsättning inklusive löneskatt 391,6 436,0 391,6 436,0

Justering ingående värde 0,0 21,5 21,5

Nya förpliktelser under året 48,4 49,5 48,4 49,5

   Varav

     Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Nyintjänad pension 36,7 39,5 36,7 39,5

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,0 10,3 11,0 10,3

     Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,6 -0,3 0,6 -0,3

Årets utbetalningar -12,5 -13,7 -12,5 -13,7

Förändring av löneskatt 8,5 9,2 8,5 9,2

Utgående avsättning 436,0 502,5 436,0 502,5

Visstidspension inkl löneskatt 0,0 10,0 0,0 10,0

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF 5,0 5,0 - -

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL 1,0 1,0 - -

Anställda med rätt till visstidspension 0 0 - -

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen

Ingående avsättning inklusive löneskatt 1 282,7 1 253,2 1 282,7 1 253,2

Nya förpliktelser under året 34,1 44,5 34,1 44,5

   Varav

     Sänkning diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 32,5 30,2 32,5 30,2

     Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

     Övrig post 1,6 14,3 1,6 14,3

Årets utbetalningar -57,9 -59,4 -57,9 -59,4

Förändring löneskatt -5,7 -3,6 -5,7 -3,6

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt 1 253,2 1 234,7 1 253,2 1 234,7

Summa hela pensionsåtagandet 1 689,2 1 747,2 1 689,2 1 747,2

Aktualiseringsgrad 95% 95% 95% 95%

Övriga upplysningar
Kungsbacka kommun redovisar pensionsåtagandet enligt fullfonderingsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet lyfts in i balansräkningen.  
Förfarandet innebär ett avsteg gentemot lag om kommunal bokföring och redovisning. Effekten på årets resultat uppgår till +18,5 miljoner kronor.  
Effekten i balansräkningen uppgår till 1 235 miljoner kronor.   
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Not 20  Övriga avsättningar

Återställning av Barnamossens deponi

Redovisat värde vid årets början 66,3 66,2 66,3 66,2

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -0,5 -0,1 -0,5

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 66,2 65,7 66,2 65,7

Avsättningen gäller återställning av avfallsdeponi. Barnamossen stängdes 31 december 2008. Enligt utredning gjord 2015 beräknas sluttäckningsarbetet 
pågå mellan år 2016–2040 och ca hälften av kostnaden kommer att uppstå mellan 2016–2024, resterande kostnad mellan 2024–2040.

Området är uppdelat i flera etapper och totalkostnaden för samtliga etapper har beräknats till ca 69 miljoner kronor. En osäkerhetsanalys har  
utförts där dels volymen massor som krävs och dels inköpspriset på utifrån tillförda massor varierar. Osäkerhetsanalysen visar att kostnaden  
bedöms ligga mellan ca 28 miljoner och ca 123 miljoner kronor. Spannet visar att det finns stora osäkerheter angående kostnader i projektet.  
Det stora kostnadsspannet beror huvudsakligen på inköpspriset för tillförda massor, men även den totala volymen massor har stor påverkan på  
kostnaderna. I nuläget finns det inga indikationer som föranleder att göra ytterligare avsättningar i området. 

Återställning av Svinholmens deponi

Redovisat värde vid årets början 2,2 102,2 2,2 102,2

Nya avsättningar 100,0 0,0 100,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0

Utgående balans 102,2 102,0 102,2 102,0

Under 2019 har avsättning om 100 miljoner kronor gjorts för beräknad sluttäckning av Svinholmens deponi. Avsättningen bygger på en inledande  
övergripande kostnadsuppskattning från extern konsult.

Övriga deponier

Redovisat värde vid årets början 34,1 34,0 34,1 34,0

Nya avsättningar 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -1,1 -0,1 -1,1

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 34,0 32,9 34,0 32,9

Avsättningen gäller undersökningar, utredningar och kostnadsbedömningar för återställanden av ett antal nedlagda före detta kommunala deponier i 
 kommunen. Mer att läsa om respektive deponi finns under årsredovisningens avsnitt Avfall och Återvinning.

Not 21  Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur

Må 22,6 20,7 22,6 20,7

Totalt 22,6 20,7 22,6 20,7

Not 22 Övriga avsättningar

Ledningsflytt kvarteret Valand 0,0 6,6 0,0 6,6

Totalt 0,0 6,6 0,0 6,6
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Not 23  Avsättning uppskjuten skatt 0,0 0,0 75,5 65,5

Summa övriga avsättningar 225,0 227,9 300,5 293,4

Not 24  Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 950,0 1 350,0 4 234,4 4 858,9

Årets amorteringar 0,0 0,0 -18,5 -34,4

Nyupptagna lån 400,0 200,0 643,0 343,1

Kortfristig del av långfristig skuld -11,0 -9,1

Summa 1 350,0 1 550,0 4 858,9 5 158,5

Kreditgivare

Stadshypotek 100,0 50,0 - -

Kommuninvest 1 250,0 1 500,0 - -

Summa 1 350,0 1 550,0

Genomsnittlig upplåningsränta 0,6% 0,5% 1,0% 0,8%

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,6 3,1 2,8 3,0

Lån som förfaller inom

0–1 år 200,0 250,0 1 140,0 1 355,0

1–2 år 150,0 250,0 723,0 791,0

2–3 år 250,0 300,0 791,0 920,0

3–4 år 300,0 250,0 868,0 495,0

4–5 år 100,0 200,0 345,0 542,0

5–6 år 200,0 300,0 542,0 484,0

6–7 år 150,0 - 334,0 116,0

7–8 år - - 116,0 281,0

8–9 år - - - 180,0

Långfristig leasingskuld 9,3 11,3 9,3 11,3

Finansiella leasingavtal fordon

Totala minimileasingavgifter 9,6 11,6 9,6 11,6

Nuvärde minimileasingavgifter 9,3 11,3 9,3 11,3

Därav förfall inom 1 år 1,2 1,5 1,2 1,5

Därav förfall 1–5 år 8,1 9,8 8,1 9,8

Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristig leasingskuld 9,3 11,3 9,3 11,3
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Not 25  Investeringsinkomster

Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter 491,5 510,6 491,5 510,6

Investeringsbidrag 46,0 69,5 46,0 69,5

Summa 537,5 580,1 537,5 580,1

Övriga upplysningar
Offentliga Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt över samma period som den tillgång de avser att finansiera i 
enlighet med RKR R2.

Gatukostnadsersättningarna och privata investeringsbidrag intäktsförs från och med 2020 i takt med utbyggnaden enligt RKR R2. Under 2020 har justering 
gjorts om 285 miljoner gentemot Eget kapital i enlighet med RKR R12, byte av redovisningsprincip. Se not 8. 
Under året har 29,4 miljoner resultatförts. 

Not 26  Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och koncern 10,7 11,1 10,7 11,1

Leverantörsskulder 325,2 334,1 404,2 376,8

Moms och punktskatter 15,8 9,3 15,8 9,3

Personalens skatter och avgifter 52,3 60,3 52,4 63,4

Övriga kortfristiga skulder 42,6 34,9 54,6 44,9

   varav statsbidragsskuld 42,2 34,4 - -

Förutbetalda intäkter 77,3 163,9 115,9 203,9

   varav VA, bredband - och renhållningsabonnenter 38,5 47,6 - -

   Varav slutavräkning skatt 38,8 116,3 - -

Handpenningar exploatering 13,0 13,2 13,0 13,2

Upplupna kostnader 480,4 498,4 492,4 531,7

   varav upplupna löner 33,0 34,1 - -

   varav semesterlöneskuld 192,3 207,3 - -

   varav arbetsgivaravgifter 63,5 70,9 - -

   varav upplupen pensionskostnad för avgiftsbestämd del 107,4 108,8 - -

Summa kortfristiga skulder 1 017,3 1 125,2 1 159,0 1 254,3

Not 27  Borgensåtagande

Kommunägda företag, Eksta Bostads AB 3 259,9 3 390,5 - -

Övriga bolag 10,1 9,1 10,1 9,1

Föreningar 12,7 12,4 12,7 12,4

SBAB Egna hem 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa borgensåtagande 3 282,8 3 412,1 22,9 21,6

Kungsbacka kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande  
och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått  
likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsbacka kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per  
2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor.  
Kungsbacka kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 129 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
5 368 miljoner kronor.
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Not 28  Spec ej likvidpåverkande poster

Årets resultat 210,0 414,6 242,7 511,1

Avskrivningar 315,0 344,0 408,0 420,7

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar 0,0 3,1 0,0 3,1

Avsättningar pensioner 15,0 39,5 15,0 18,2

Övriga avsättningar 100,0 0,0 100,0 0,0

Återförda avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur -0,8 1,7 -0,8 1,7

Övriga ej likvidpåverkande poster 4,1 -3,8 12,8 9,0

Medel från den löpande verksamheten 643,3 799,1 777,7 963,8

Not 29 upprättade särredovisningar

Särredovisning har upprättats för Vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisning har upprättats för Renhållningsverksamheten. 

Särredovisning har upprättats för Bredbandsverksamheten.

Särredovisningarna återfinns under avsnittet "Särredovisningar" i årsredovisningen. 

Not 30 kostnad för räkenskapsrevision

Delårsbokslut 0,1 0,1 - -

Årsbokslut 0,1 0,1 - -

Uppskattad andel för förtroendevaldas granskning av räkenskapsrevision 0,2 0,2 - -

Löpande granskning 0,1 0,1 - -

Totalt 0,5 0,5

Total kostnad revision 3,0 2,8 - -

Varav sakkunnigt biträde 1,6 1,9 - -

Utfallet 2020 är något lägre på grund av lägre kostnader för arvoden förtroendevalda revisorer. 
Upplysningskravet i Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, gäller enbart kommunen, ej koncernen.

FINANSIELLA RAPPORTER
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Vatten och avlopp

Särredovisning

Resultaträkning

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Brukningsavgifter 151,7 160,4 159,6

Periodiserade inkomster 12,2 13,6 13,0

Verksamhetens Intäkter 163,9 174 172,6

Kostnader för arbetskraft -45,2 -52,6 -47,5

Övriga Verksamhets- 
kostnader

-60,5 -65,1 -70,4

Avskrivningar -34,0 -40,6 -35,3

Verksamhetens  
Kostnader

-139,7 -158,3 -153,2

Verksamhetens  
nettokostnader

24,2 15,7 19,4

Finansiella intäkter 7,4 8,9 8,4

Finansiella kostnader -18,2 -22,7 -21,3

Resultat efter finansnetto 13,4 1,9 6,5

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

-13,4 -1,9 -6,5

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat  
för Vatten och Avlopp

26,2 28,1 32,7

Årets resultat är ett överskott om 6,5 miljoner kronor, att 
jämföra med ett budgeterat resultat på 1,9 miljoner kronor. 
Årets resultat är därmed 4,6 miljoner kronor bättre än 
budgeterat. Skillnaden beror främst på lägre kostnader för 
personal och lägre kapitalkostnader.  
Överskott kommer att fonderas till investeringen  
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka.

Intäkterna är något lägre än budgeterat (dock drygt 5 
procent över föregående års nivå), medan kostnaderna är 
klart lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror dels 
på minskade kapitalkostnader när investeringar försenats, 
dels på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på 
grund av att alla vakanser inte är tillsatta. Samtidigt är 
övriga verksamhetskostnader betydligt högre än budget på 
grund av högre kostnader för bland annat hanteringen av 
avloppsslam från avloppsreningsverken, högre konsult- 
kostnader på grund av vakanser samt högre administrativa 
kostnader. 

Teknik arbetar för att möta framtida behov på vatten- 
och avloppsförsörjning. Flera omfattande och kostsamma 
projekt som ska bidra till att säkra dricksvattenförsörj-
ningen och avloppsavledningen pågår och planeras. 
Utbyggnad till områden som inte har kommunalt vatten 
och avlopp idag kräver resurser och investeringar. Vi ser 
också att underhållet på våra ledningsnät behöver öka för 
att bibehålla god status.

Balansräkning

Not Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

1 018,1 1 102,6

Maskiner och inventarier 14,8 11,6

1 Summa materiella  
anläggningstillgångar

1 032,9 1 114,2

Omsättningstillgångar

Förråd 0,0 0,0

Kundfordringar 33,4 32,4

Interimsfordringar 0,0 0,5

Kortfristiga fordringar 19,4 26,2

Summa omsättningstillgångar 52,8 59,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1 085,7 1 173,3

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 12,7 26,1

Årets resultat 13,4 6,5

Utgående Eget kapital 26,1 32,6

SKULDER

Låneskuld (lånat av  
kommunen)

626,3 699,4

Periodiserade  
anslutningsavgifter

416,7 425,0

2 Kortfristiga skulder 16,6 16,3

SUMMA SKULDER 1 059,6 1 140,7

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

1 085,7 1 173,3
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Not 1

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

Ingående bokfört värde 825,7 1018,1

Nyanskaffning 223,2 119,4

Årets avskrivning -30,8 -34,4

Utgående bokfört värde 1 018,1 1 103,1

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 17,7 14,8

Nyanskaffning 0,3 0,0

Årets avskrivningar -3,2 -1,4

Utgående bokfört värde 14,8 13,4

Summa materiella  
anläggningstillgångar

1 032,9 1 114,2

Not 2

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8,2 8,4

Mervärdesskatt 7,1 6,7

Interimsskulder 1,2 1,2

Summa kortfristiga skulder 16,6 16,3

Charlotte Steier är drifttekniker på Lerkils Reningsverk i 
Vallda. FOTO: Ciprian Gorga

1 114 Mkr
Materiella anläggningstillgångar.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 40,0 -57,5 24,7

Utgifter -199,9 -202,5 -122,1

Netto -159,9 -145,0 -97,3

VA-verksamheten har under 2020 genomfört investe-
ringar för 122 miljoner kronor vilket är drygt 60% av 
föregående års nivå och mycket lägre än budgeterade  
202 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på att exploa-
teringsprojekt har försenats men också på överskattning 
av vår kapacitet och fördröjning i att rekrytera personal. 
Dessa är bland annat projekten Voxlöv/Björkris, Reserv-
vatten Varberg – Kungsbacka samt Reservvatten  
Göteborg – Kungsbacka.

Inkomsterna för nya anslutningar till VA-kollektivet 
hamnar på 24,7 miljoner kronor för helåret 2020. Det 
är mycket lägre än budgeterade 57,5 miljoner kronor, en 
avvikelse som beror på att inga stora områden debiterats 
under 2020.

Redovisningsprinciper
Från och med 2010 ändrades redovisningen av 
VA-verksamhetens resultat i enlighet med RKR:s 
rekommendationer. Det innebär att i samband med 
årsbokslutet regleras över- och underskott  
mot skuldkonto på balansräkningen, så att 
 verksamhetens resultaträkning alltid visar noll.

Kungsbacka kommun tillämpar Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, ”R2 Intäkter”. 
 Rekommendationen innebär att inkomster från 
avgifter, bidrag och försäljning ska periodiseras. 

Rekommendationen tillämpas på anslutnings-
avgifter vilka redovisas som periodiserade 
 inkomster.
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Avfall och Återvinning

Resultaträkning Bokslut 
2019

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Verksamhetens Intäkter 86,9 90,1 87,0

Kostnader för arbetskraft -3,8 -4,2 -3,4

Övriga Verksamhets- 
kostnader

-70,6 -75,6 -81,5

Avskrivningar -1,3 -3,1 -1,5

Verksamhetens  
Kostnader

-75,7 -82,9 -86,4

Verksamhetens  
Nettokostnader

11,2 7,2 0,6

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,3 -1,0 -0,3

Resultat efter skatter  
och finansnetto

10,9 6,2 0,3

Förändring av avsättning 0,0 0,0 0,0

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

-10,9 -6,2 -0,3

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat för 
Avfall och Återvinning

12,0 18,2 12,3

Årets resultat 
För 2020 uppgick resultatet till 0,3 miljoner kronor, 
vilket är 5,9 miljoner sämre än budget. Då en stor del 
av avfallsverksamhetens resultat beror på kostnader och 
intäkter för materialen som tas emot på våra återvinnings-
centraler är det svårt att förutse resultatet. Under 2020 
tillkom skatt på avfallsförbränning och en högre kostnad 
för att ta hand om slam från enskilda avlopp. Verksam-
hetens fond är efter året + 12,3 miljoner kronor.

Intäkterna är i nivå med föregående år, dock är de klart 
lägre än budgeterat, vilket beror på lägre försäljningsin-
täkter med 2,3 miljoner kronor för insamlat avfall  
vid återvinningscentralerna och lägre intäkter för insam-
lat hushållsavfall 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens 
kostnader är 10,7 miljoner högre än föregående år vilket 
dels beror på den förbränningsskatt som infördes 1 april 
2020, dels på att det totala antalet besök på återvinnings-
centralerna under 2020 ökade med drygt 8 procent från 
2019.  Det innebär att kostnaderna för omhändertagande 
av avfall ökat i motsvarande grad. Dessutom är kostna-
derna för att omhänderta slam från enskilda avlopp högre 
än förra året.

Avsättning för täckning av deponier 
Avfall och återvinning har ett antal deponier där  
avsättningar gjorts för kommande återställningar. 

• Barnamossens Deponi har haft kostnader på  
0,6 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens 
fond för återställning. Vid bokslut så uppgick fonden 
till 65,6 miljoner kronor. 

• Under föregående år gjordes avsättning för Svin-
holmens deponi om ytterligare 100 miljoner kronor.

• Övriga kommunala deponier har haft kostnader på  
1,1 miljoner kronor, som har belastat fonden  
Övriga deponier. Vid bokslut så uppgick fonden till 
32,9 miljoner kronor.

• Förvaltningen ser i dagsläget inget mer behov av medel 
för detta arbete. Upphandling av del 1 av sluttäckningen 
av Barnamossen har blivit försenad på grund av dialoger 
med tillsynsfunktioner. Arbetet kommer förhopp-
ningsvis att genomföras under 2021. Täckning av Toms 
deponi är nu startat och kommer att vara klart i början 
på 2021. Det pågår undersökningar på Svinholmen 
deponi, och att erhålla tillgång till marken på  
Bräckornas deponi.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 0 0 0

Utgifter -1 485 -7 745 -3 007

Netto -1 485 -7 745 -3 007

En budgetavvikelse på 4,7 miljoner kronor prognostise-
ras på helår för investeringar på Avfall & Återvinning. 
Avvikelsen beror delvis på att projekt har fördröjts och 
försenats men också på att vissa resurser avsattes för 
investeringar i samband med byggnation av den tillfälliga 
återvinningscentralen i Frillesås. Denna har dock inte 
bekostats av avfallskollektivet utan av Kommunstyrelsen 
då flytten var en förutsättning för kommande exploate-
ringar. 

En ombudgetering kommer att begäras på 2,6 miljoner 
kronor för att färdigställa och fortsätta de arbeten som 
pågår.

SÄRREDOVISNING
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Kungsbacka bredband

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Verksamhetens Intäkter 28,3 34,7 31,1

Kostnader för arbetskraft -4,6 -3,2 -1,9

Övriga verksamhets- 
kostnader

-5,7 -10,6 -8,3

Avskrivningar -10,2 -11,2 -11,7

Verksamhetens  
Kostnader

-16,5 -18,6 -18,5

Verksamhetens  
Nettokostnader

1,6 2,2 2,3

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat efter skatter  
och finansnetto

-1,5 2,2 2,3

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

1,5 2,2 2,3

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat  
för Kungsbacka Bredband

-1,5 -2,2 2,3

Årets resultat 
Årets resultat innan reglering mot fonden är 2,3 miljoner 
kronor att jämföra med ett budgeterat resultat på  
2,2 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är alltså  
0,1 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Det positiva resultatet innebär att fonden hamnar på  
2,7 miljoner kronor vid utgången av 2020. Såväl intäkter 
som kostnader understiger budgeterat. De lägre intäkterna 

förklaras främst av färre kommersiella och kommunala 
anslutningar. De lägre kostnaderna förklaras främst av 
lägre personalkostnader samt lägre kostnader för inhyrda 
konsulter.

Under året har nya villor och företag har anslutits.  
Den totala mängden nya anslutningar via kommunika-
tionsoperatören under 2020 är 964 stycken.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 8,4 10,0 13,8

Utgifter -47,6 -53,5 -47,4

Netto -39,1 -43,5, -33,6

Fibernätet har byggts ut för 47,6 miljoner kronor 2020. 
Nettosumman för 2020 är 33,6 miljoner kronor vilket  är 
5,6 miljoner kronor lägre än 2019.

Byggnationen sker löpande men fyra pågående arbeten 
är försenade. Dessa är två redundanta fiberbyggnationer i 
Frillesås och i Gröninge, nya noder med avbrottsfri kraft 
och kommunikationsutrustning.

Anslutningstakten är fortfarande relativt hög vilket 
medfört att intäkterna uppgått till 13,8 miljoner vilket är 
3,8 miljoner mer än budget.
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Upplysningar om drift &  
investeringsredovisningens 
uppbyggnad

Följande avsnitt beskriver översiktligt sambanden mellan de 
olika ekonomiska rapporterna i årsredovisningen. 

Allmänt
Nämnderna följer löpande upp beslutad nämndbudget. I 
april, augusti samt december görs en samlad uppföljning 
för hela Kungsbacka kommun. I driftuppföljningen gör 
varje nämnd en uppföljning av sina intäkter respektive 
kostnader. Detta inkluderar interna poster, såväl mellan 
de olika nämnderna som internt inom nämnden. Detta 
medför en total bild över nämndens mellanhavanden. 
Riktlinjer för de främsta interna transaktionerna redo-
görs för i separat stycke nedan.

Resultaträkning
I boksluten redovisas en resultaträkning för Kungs-
backa kommun. Denna bygger till del på nämndernas 
driftredovisningar, men behöver justeras för de interna 
posterna. Detta görs genom att interna och interninterna 
poster elimineras. Således erhålls ett externt utfall som 
speglar kommunens verkliga intäkter och kostnader. 
Resultaträkningens uppställning följer lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Resultaträkningens olika 
rader summeras till årets resultat som i sin tur tillförs det 
egna kapitalet i balansräkningen vid årets slut.  

Investeringsredovisning
Uppföljning av pågående investeringar görs löpande 
under året. I april, augusti samt december görs en samlad 
uppföljning för Kungsbacka kommun. Investeringsredo-
visningen innefattar utgifter för att exempelvis bygga ett 
nytt badhus, nya gator, skolor med mera. Investeringen 
blir en anläggningstillgång i kommunens balansräkning. 
Anläggningstillgången skrivs av över sin nyttjandetid 
vilket resulterar i årliga kostnader för avskrivningar. 
Investeringarna påverkar därmed kassaflödesanalysen  
i form av utbetalningar, balansräkningen i form av 
anläggningstillgångar, samt resultaträkningen i form  
av avskrivningar.  

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redogör för de likvida flödena under 
året, det vill säga in- och utbetalningar under räken-
skapsåret. 

Balansräkning
Balansräkningen utgörs av kommunens tillgångar,  
respektive skulder och egna kapital. Summan av till-
gångar å ena sidan och skulder och eget kapital å andra 
sidan är alltid lika.

Principer för interndebitering
Poster som berör driftredovisningen:
Kungsbacka kommun har en relativt stor interndebitering. 
Merparten av interndebiteringen till nämnderna sker inom 
ramen för beslutad internhandel hos Servicenämnden. 
Internhandeln omfattar bland annat:
• Internhyra och lokalvård
• IT-relaterade kostnader
• Måltider
• Gemensam administration 

Därtill sker interndebitering av fordonskostnader då 
fordonshanteringen är samlad under Service. 

Poster i redovisningen som kalkylmässigt simuleras är:
• Personalomkostnader
• Kapitalkostnader

Poster som finns i resultaträkningen men inte drift- 
redovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag  
och utjämning, samt finansiella intäkter och kostnader. 

Poster som berör investeringsredovisningen:
Interna projektresurser belastar investeringsredovisningen 
med direkta kostnader i form av lönekostnad inklusive 
personalomkostnad. Beräkningen följer rekommendation 
R4, Materiella anläggningstillgångar från Rådet för  
kommunal redovisning.   
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Dri�redovisning
Nämnd
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd
Avgår interna poster
Summa enligt resultaträkning

Investeringsredovisning
Nämnd
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd

Summa enligt investeringsredovisningen

Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Utbetalning av infrastruktur
Årets kassaflöde

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Ne�okostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Extraordinära poster
Årets resultat

Intäkt Kostnad Utgi�

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Skulder

FOTO: Cecilia Hugosson
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Driftredovisning

Nämnd Budget 
2020

Bokslut 2020 Bokslut 2019

Belopp i miljoner Netto-
anslag

Intäkter Kostnader Netto-
kostnader

Avvikelse Intäkter Kostnader Netto-
kostnader

Byggnadsnämnden -30 45 -73 -28 2 26 -45 -20

Kultur & Fritid -242 32 -265 -233 9 48 -267 -219

Förskola & Grundskola -2 014 305 -2 246 -1 940 74 277 -2 223 -1 946

Gymnasium & Arbetsmarknad -547 176 -721 -545 2 206 -729 -523

Individ & Familjeomsorg -666 343 -1 016 -673 -7 343 -1 030 -686

Kommunfullmäktige -4 0 -3 -3 1 0 -4 -4

Kommunrevision -3 0 -3 -3 0 0 -3 -3

Kommunstyrelse -319 27 -321 -294 25 25 -318 -293

Miljö & Hälsoskydd -1 0 -1 -1 0 14 -28 -14

Service -43 502 -540 -38 5 495 -523 -28

Service fastighet -32 667 -691 -24 8 635 -648 -13

Teknik, skattefinansierad 
verksamhet

-144 100 -236 -136 8 62 -197 -135

Valnämnden -1 0 0 0 0 2 -3 -1

Vård & Omsorg -928 691 -1 606 -915 13 629 -1 535 -906

Summa skattefinansierade 
nämnder

-4 973 2 888 -7 720 -4 832 141 2 763 -7 554 -4 791

Vatten & Avlopp 0 169 -169 0 0 151 -151 0

Avfall & Återvinning 0 87 -87 0 0 76 -76 0

Bredband 0 27 -27 0 0 25 -25 0

Summa avgiftsfinansierade 
nämnder

0 283 -283 0 0 252 -252 0

Övrigt verksamhets-
övergripande

-29 176 -108 69 98 203 -150 53

Delsumma -5 002 3 347 -8 110 -4 763 238 3 218 -7 955 -4 737

Justering interna poster -2 094 2 094 0 -2 006 2 006 0

Summa -5 002 1 253 -6 017 -4 763 238 1 213 -5 950 -4 737

Varav avskrivningar - 344 - 315 -

DRIFTREDOVISNING

I följande avsnitt sker en uppföljning av kommunens driftredovisning. Redovisningen 
sker brutto för att ge en så detaljerad bild över respektive verksamhet som möj-
ligt. I slutet av tabellen justeras för interna poster för att kunna härleda beloppen till 
den externa resultaträkningen. Mer om hur de olika finansiella rapporterna hänger 
ihop framgår av särskilt avsnitt. För mer ingående analyser av nämnderna hänvisas till 
nämndernas egna årsredovisningar som görs tillgängliga på kommunens hemsida.  
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Kommunens skattefinansierade nämnder redovisar ett 
samlat nettoutfall om 4 832 miljoner kronor vilket är 141 
miljoner bättre än budgeterat. Avvikelsen motsvarar 2,8 
procent av budgeten.  

Kommunens avgiftsfinansierade verksamheter redovisar 
ingen avvikelse då deras över respektive underskott regle-
ras gentemot respektive abonnentkollektiv.  

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott gentemot 
budget om 2 miljoner. Överskottet förklaras främst av 
högre bygglovsintäkter än budgeterat men även lägre 
personalkostnader till följd av vakanser. Avvikelsen beror 
främst på ökad efterfrågan på bygglov och kartunderlag 
samt en mer ändamålsenlig taxa baserad på genomsnitt-
lig handläggningstid inte byggnadens yta. Resterande 
avvikelse är i första hand en effekt av restriktioner till 
följd av Covid-19 då resor, utbildningar och gemen-
samma personalaktiviteter inte har genomförts som 
planerats. Överskottet reduceras något till följd av lägre 
intäkter inom miljö- och hälsoskydd.   

Kultur & Fritid redovisar ett överskott gentemot budget 
om 9 miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre per-
sonal- och kapitalkostnader. På grund av pandemin har 
stor del verksamheten fått ställas om och/eller begränsats, 
vilket har påverkat behovet av timanställda och inneburit 
att tjänster varit vakanta under längre tid. Pandemin har 
även påverkat våra intäkter negativt, men det har kom-
penserats av statsbidrag, bland annat för ersättning för 
sjuklönekostnader på grund av pandemin. 

Förskola & Grundskola redovisar ett överskott om 74 mil-
joner, vilket motsvarar 3,7 procent av budgeten. Nämn-
dens överskott beror till stor del på att det varit färre barn 
i förskolan, fritidshemmen och grundskolan än vad som 
budgeterats för. Den pågående pandemin har bidragit 
till den positiva budgetavvikelsen. Den har inneburit 
ökade sjukskrivningar samtidigt som sjuklönerna för 
april–december har kompenserats från staten och färre 
timvikarier har anlitats. 

Gymnasium & Arbetsmarknad redovisar ett överskott 
om 2 miljoner. Överskottet förklaras främst av erhållen 
ersättning för sjuklöner samt lägre personal- och kapital-
kostnader än budgeterat.  

Individ & Familjeomsorg redovisar ett underskott om 
7 miljoner vilket motsvarar 1 procent av budgeten. 
Underskottet förklaras främst av kostnader för köpta 
platser inom Myndighet stöd och behandling. Utöver 
förvaltningens arbete utifrån åtgärdsplan har tillskott av 
statliga medel samt ersättning för sjuklönekostnader som 
arbetsgivaren haft under perioden april-december vilket 
förbättrat årets resultat. Nämnden har fortsatt arbetet 
med sin handlingsplan för budget i balans under 2020 
vilket visat sig ge effekt. Prognosen i delårsbokslutet var 

ett befarat underskott om 28 miljoner. Effektiviserings-
åtgärderna har löpande följts inom ramen för kommun-
styrelsens uppsiktsplikt och kommer fortgå under 2021. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 25 miljo-
ner. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för 
färdtjänst och omsorgsresor, högre planintäkter samt 
att medel reserverade för diverse kommungemensamma 
projekt ej nyttjats fullt ut. Överskottet hos kommunsty-
relsen har till stor del en koppling till pågående pandemi 
och bedöms ej vara något bestående över tid.  

Service och Service fastigheter redovisar ett överskott om 
13 miljoner. Överskottet förklaras av lägre personal-
kostnader än budgeterat, samt lägre fastighetsrelaterade 
kostnader med 8 miljoner. Exempelvis understiger ener-
gikostnaderna budgeterat till följd av förhållandevis låga 
elpriser under 2020. 

Teknik skattefinansierad verksamhet redovisar ett överskott 
om 8 miljoner. Överskottet förklaras till stor del av lägre 
personal- och kapitalkostnader än budgeterat. Därtill 
bidrar erhållen ersättning för sjuklöner till överskottet.  

Vård & Omsorg redovisar ett överskott om 13 miljoner 
vilket motsvarar 1,4 procent av budgeten. Överskottet 
förklaras till stor del av att merkostnader till följd av 
pandemin täckts av erhållna statsbidrag, samtidigt som 
vissa verksamheter haft lägre kostnader än föregående 
år. Exempelvis har dagomsorgsverksamhet och växel-
vård varit stängt under delar av pandemin. Därtill bidrar 
erhållen ersättning för sjuklöner till resultatet.  

Avgiftsfinansierade verksamheter redovisar sitt resultat 
gentemot respektive abonnentkollektiv vilket gör att 
utfallet inte påverkar kommunens resultat. För mer detal-
jer kring de olika kollektiven, se avsnittet särredovisning. 

Övrigt verksamhetsövergripande omfattar kostnader för 
pensioner, kommunens exploateringsverksamhet samt 
budgeterade medel för kapitalkostnader och hyror för 
kommande projekt. Överskottet förklaras främst av 
att medel för avskrivningar och hyra ej nyttjats i den 
utsträckning som budgeterats. Detta förklaras dels av en 
lägre investeringstakt under året, dels att en del projekt 
förskjutits i tid. 
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Investeringar
Nedan sker en uppföljning av kommunens investeringar under 2020. 
 Redogörelsen görs dels per nämnd, dels uppdelat per typ av investering. 

Nämnd Typ av investering Inkomster Utgifter Netto Budget  
netto

Avvikelse

Kommunfullmäktige Övrig investering 0,0 0,0 1,0 1,0

Kommunstyrelsen Löpande investeringar 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

Övriga investeringar 0,0 0,0 1,4 1,4

Övriga investeringar och mark -0,3 0,0 -0,3 29,4 29,6

Gymnasium & Arbetsmarknad Löpande investeringar 4,8 4,8 6,3 1,5

Kultur & Fritid Löpande investeringar -0,3 8,5 8,2 11,3 3,0

Övriga investeringar 9,5 9,5 21,0 11,5

Förskola & Grundskola Löpande investeringar 12,0 12,0 15,0 3,0

Teknik skatt Löpande investeringar -0,5 41,9 41,4 30,9 -10,4

Övriga investeringar -3,8 104,3 100,5 206,9 106,4

Service Löpande investeringar 13,4 13,4 17,1 3,7

Service fastigheter Löpande investeringar 0,0 0,7 0,7

Service fastigheter Lokaler och reinvestering -0,2 497,9 497,7 672,8 175,1

Övriga investeringar 28,9 28,9 38,2 9,3

Bygg & Miljö Löpande investeringar 0,1 0,1 0,1 0,0

Övriga investeringar 0,4 0,4 1,2 0,8

Individ & Familjeomsorg Löpande investeringar 1,0 1,0 6,7 5,8

Vård & Omsorg Löpande investeringar 5,8 5,8 7,6 1,9

Övriga investeringar 0,1 0,1 3,8 3,6

Finans Lokaler Övriga Lokaler 0,0 0,0 21,3 21,3

Kungsbacka bredbandsnät Avgiftsfinansierad verksamhet -13,8 47,5 33,6 43,6 9,9

Teknik Va Avgiftsfinansierad verksamhet -24,8 122,1 97,3 145,0 47,7

Teknik avfall och återvinning Avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 3,0 3,0 7,7 4,7

Delsumma -44 901 857 1 289 432

Exploatering -71,2 43,1 -28,1 11,9 40

Totalsumma -115 944 829 1 301 472
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Kommunens nämnder har under 2020 genomfört 
nettoinvesteringar om 857 miljoner. Därtill kommer 
investeringar inom exploateringsområdena. Utgifterna 
avser investeringar i tekniska anläggningar såsom gator. 
Inkomsterna avser investeringsbidrag, samt markför-
säljning. Investeringsbidragen resultatförs i takt med 
utbyggnaden, markförsäljningarna resultatförs i samband 
med tillträde.

Under året pågår stora byggnationer såsom Parkerings-
huset Linden, ombyggnationer i Hålabäcksskolan och i 
Frillesåsskolan. Under året har också stora investeringar 
avslutats såsom Kungsbacka badhus och nya Fjärås 
Bräckaskolan. 

I kommande planeringsperiod har kommunen en hög 
investeringsvolym och det planeras för utbyggnader i 
lokaler och infrastruktur.

Kommunens investeringar delas in i följande olika typer:
• löpande årliga investeringar
• övriga investeringar
• lokalinvesteringar
• investeringar inom den avgiftsfinansierade  

verksamheten

Löpande årliga investeringar är nämndernas återinveste-
ringar i främst inventarier och maskiner. Övriga inves-
teringar är av engångskaraktär, till exempel satsningar i 
infrastruktur. Investeringar inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten är sådana som ska finansieras genom verk-
samhetens intäkter i form av avgifter från kunder, bland 
annat vatten- och avloppsavgifter.

Nettoinvesteringar om 857 miljoner kronor 2020
Under 2020 investerade Kungsbacka kommun för netto 
857 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2020 
uppgick till 1 289 miljoner kronor vilket innebär en 
avvikelse på 432 miljoner kronor mellan investeringarna 
och investeringsbudgeten. Budgetavvikelsen beror främst 
på förskjutningar i tid på en del projekt, men också att 
vissa projekt blivit billigare än beräknat. Nedan sker en 
redogörelse per nämnd.

Gymnasium & Arbetsmarknad har löpande investerat i 
inventarier. Avvikelsen gentemot budget beror på att 
större datautrustning inte upphandlats under året.

Kultur & Fritid har under året genomfört investering i ny 
konstgräsplan på Rydets idrottsplats (belysning återstår), 
utbyte av konstgräsmatta i Åsa, utbyte av styrning av 
lingångar och nytt mixerbord på Kungsbacka teater samt 
fortsatt rustat upp badplatser. Budgetavvikelsen beror 
främst på att en del projekt kommer fortgå under 2021.

Förskola & Grundskola genomför årliga löpande investe-
ringar. Under året har bland annat investeringar gjorts i 
trådlösa nät och projektorer. 

Teknik skatt genomför investeringar i infrastruktur i form 
av exempelvis GC-vägar, cirkulationsplatser och trafik-
belysning.  Under 2020 har bland annat byggnation skett 
eller påbörjats av GC-bro över järnvägen vid Inlag, bro 
på Borgmästargatan samt infrastruktur i anslutning till 
Badhusparken.

Service genomför investeringar i kommunens lokaler och 
fastigheter. Under 2020 gjordes investeringar i bland 
annat Parkeringshuset Linden, Fjärås nya skola samt 
ombyggnation av Hålabäcksskolan. Därtill färdigställdes 
investeringen i Kungsbackas nya badhus. Invigning av 
badhuset hölls under våren 2020, men med anpassningar 
på grund av rådande pandemi. 

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kungsbacka bredband bygger ut fibernätet inom kommunen.  
Under året har fibernätet byggts ut för 47,5 miljoner 
kronor vilket är nivå med föregående år. 

Vatten och avlopp har under året investerat för 122 miljoner 
netto. Därtill erhåller verksamheten anslutningsavgifter 
vilka under 2020 uppgår till 25 miljoner. Under 2020 
pågick flertalet VA- saneringar, dvs tidigare fritidshus- 
områden som erhåller kommunalt vatten och avlopp. 
Därtill sker löpande reinvesteringar i VA-ledningar samt 
nya serviser i befintliga ledningsnätet. 

Fleråriga projekt
Nedan sker en redovisning av de största projekten.  
Uppföljning görs av det totala utfallet i relation till 
budget sedan projektets start. 

Belopp miljoner kronor Bokslut 
2020

Utfall  
t.o.m. 2020

Budget 
totalt

P-hus Linden 143,8 163,3 300,0

Kungsbacka badhus 72,4 430,2 463,0

Frillesåsskolan till- och 
ombyggnad

58,9 63,6 139,5

Fjärås nya skola 60,7 273,5 294,0

Kungsbacka badhus  
infrastruktur

50,6 74,2 100,0

Hålabäcksskolan  
ombyggnation

45,7 101,0 114,0

Kungsbacka bredband 33,3 43,0

Sommarlust förskola 
ombyggnad

28,3 34,9 59,3

Åsa gårdsskolan  
utbyggnad idrottshall

22,5 31,9 34,8
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Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet, utvecklar och 
iordningsställer mark för bostads- och verksamhets- 
områden. Exploateringsprojekten sträcker sig över flera 
år, vilket gör att slutredovisning för många projekt ligger 
flera år fram i tiden. Inkomsterna består av intäkter för 
markförsäljning och av exploateringsbidrag från explo-
atörerna. Utgifterna består av kostnader för inköp och 
iordningsställande av mark samt utgifter för att bygga ut 
kommunala anläggningar inom exploateringsområdena.
Under 2020 såldes en tomt i Kolla Parkstad verksamhets-
område och en i Skårby.

Skårby vårdboende
En ny detaljplan har antagits under 2020 i syfte att möjlig-
göra för ett nytt vård- och omsorgsboende. Kommunen 
har sålt marken under året till Eksta som kommer att 
bygga och sedan hyra ut till kommunen. I samband med 
projektet bygger kommunen ut infrastruktur i området i 
form av lokalgata samt cirkulation på Göteborgs vägen.

Kolla Parkstad etapp 2
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungs-
backa kommun. Området innehåller hyresrätter, bostads-
rätter och äganderätter. Här byggs radhus, kedjehus och 
flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruk-
tur pågår och beräknas vara klart under 2021. 

Särö centrum
I området ska 75–100 bostäder byggas. Markförsäljning 
för bostäder skedde 2017. Även mark för verksamhets-
lokaler ska säljas. Gator och parkering har byggts klart. 
Inom området har vi också byggt ett äldreboende vilket 
blev klart under 2020. 

Stadsdel Aranäs
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen växa 
fram med två nya områden Aranäs 3 och 4. 

I Aranäs 3 planerar kommunen för exploatering av ytter-
ligare mark för bostadsändamål med ca 280 bostäder, 
parkeringshus och butikslokaler. Detaljplanen innebär 
en utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner i tre 
kvarter i varierande höjder. Närmast järnvägen i öster 
föreslås markparkeringar och ett grönt stråk inklusive ett 
bullerskydd samt en återvinningsplats. Bostäderna kan 
tidigast börja byggas under 2022. 

I Aranäs 4 planeras det för ca 160 bostäder, ny skola 
och butikslokaler och hälften av dessa kommer att vara 
hyresrätter. Detaljplanen vann laga kraft under 2018 men 
tidigare markanvisning har lämnats tillbaka. Ny mark- 
anvisning sker tidigast under 2021/2022. 

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

Inom kvarteret Valand ska det byggas ca 300 bostäder 
varav hälften blir hyresrätter, samt kontor och lokaler för 
handel. Parkeringshuset är klart. Projektering av gator,  
ledningar och övrig infrastruktur pågår. Utbyggnaden  
av hela kvarteret Valand pågår flera år framöver.  
2020 påbörjades byggnation av de två första bostads-
kvarteren som beräknas vara klara för inflyttning första 
kvartalet 2022. Projektering av omkringliggande gator 
runt dessa kvarter pågår och utbyggnad påbörjas 2021.

Nästa etapp i detta projekt är kvarter Ejdern och det  
planeras att byggas ca 250 bostäder och ett parkeringshus.

Annebergs centrum
Intill Annebergs pendelstation planeras det för ett nytt 
centrum som ska stärka Anneberg som tätort. Plan- 
området kommer att innehålla ca 200 bostäder, vård- och 
omsorgsboende, förskola, gruppbostad samt lokaler för 
verksamheter och handel. Kommunen är markägare och 
Serneke har tilldelats markanvisning. Nu pågår arbete 
med att ta fram en detaljplan som är beräknad att vara 
antagen under 2021.

Duvehed verksamhetsområde
Duvehed är nästa verksamhetsområde som ska utvecklas 
och det ligger i Fjärås stationssamhälle. Kommunen äger 
fastigheter Duvehed 2:14 som är en fastighet som ligger 
bredvid järnvägen med närhet till motorvägen i Fjärås. 
I projektet har kommunen hittills haft utgifter för att 
köpa in kompletterande mark till området. Området är 
klart för etablering. Utbyggnad av gator och VA har skett 
under 2019/2020 och två tomter i området har sålts, där 
handpenning betalats in under 2020. 

Kolla Parkstad verksamhetsområde
Tre fastigheter är bildade inom området varav en såldes år 
2020. Markanvisning har skett till ytterligare en fastighet. 
Utbyggnad av gator och VA till verksamhetsområdet 
utförs inom projektet Kolla etapp 2.

Kungsmässan
Utbyggnad av Kungsmässan är klar och arbetet med 
Borgmästargatan är klart. Samtliga utgifter betalas av 
Aranäs.
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Bilder från Kolla Parkstad, Aranäs och parkeringshuset 
som är en del av Väster om ån. FOTO: Marie Cullberg

Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020      85



UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning används som en grund för framtida beslut och när ansvar ska utkrävas. 
Redovisningen ska förmedla en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. I följande  
avsnitt beskriver vi de regler som vi följt i vår redovisning samt de avsteg som föreligger.

Den kommunala redovisningen regleras genom lag om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Lagen 
stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska 
fullgöras enligt god redovisningssed, vilket definieras 
som praxis hos en kvalitativt representativ krets av  
bokföringsskyldiga. Lagstiftningen kompletteras med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, 
(RKR). Detta innebär bland annat att:

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt  
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

•  Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

•  Skulder har upptagits till de belopp varmed de  
beräknas flöda ut.

•  Tillgångar och skulder har upptagits till  
anskaffningsvärde.

•  Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. 

Förändrade redovisningsprinciper under året
Privata investeringsbidrag kostnadsförs från 2020 i takt 
med utbyggnaden istället för att periodiseras över tillgång-
ens nyttjandetid. Förändringen ligger i linje med RKR R2 
Intäkter som gäller från 2020. Byte av redovisningsprincip 
har skett i enlighet med RKR R12 ”Byte av redovisnings-
principer, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt 
rättelser av fel”. Justering har skett av ingående värden för 
eget kapital och jämförelsetalen för 2019 har räknats om. 
Se not under Eget kapital för mer information. 

Rättelse av fel avseende ålderspension har skett under året. 
Byte av redovisningsprincip har skett i enlighet med RKR 
R12 ”Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskatt-
ningar och bedömningar samt rättelser av fel”. Justering har 
skett av ingående värden för eget kapital. Jämförelsetalen 
för 2019 har ej räknats om då det ej bedömts som praktiskt 
möjligt. Se not under Eget kapital för mer information. 

Utgifter för rivning och sanering redovisas från 2020 som 
en kostnad i resultaträkningen. Tidigare år har dessa räk-
nats in i anskaffningsvärdet för en investering. 

Jämförelsestörande poster
De poster som vi i tilläggsupplysningarna redovisat som 
jämförelsestörande har bedömts att på ett tydligt sätt 
påverka jämförelsen med motsvarande poster tidigare år. 
Någon beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempel- 
vis skillnaden mellan vad som är jämförelsestörande i 

finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelse-
störande i verksamhetens kostnader.

För 2020 har reavinster från exploateringsverksamheten 
tagits upp som jämförelsestörande poster. Omfattningen 
av dessa framgår i not. 

INTÄKTER
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
decemberprognos i enlighet med rekommendation R2 
från Rådet för kommunal redovisning.

Offentliga investeringsbidrag 
och anslutningsavgifter
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över objektets nyttjandeperiod.

Privata investeringsbidrag
Privata investeringsbidrag intäktsförs i takt med utbygg-
naden i enlighet med RKR R2 som gäller från 2020.

Markförsäljningar
Markförsäljningar redovisas som kortfristig skuld till 
dess att resultatföring sker.

KOSTNADER
Avskrivningar
Kommunen använder nominell metod för beräkning av 
avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprung-
ligt anskaffningsvärde. Huvudprincipen är att avskrivning 
påbörjas månaden efter att tillgången tas i bruk. 

Avskrivningstiden baseras på bedömd nyttjandetid uppdelat 
per komponent.

Komponentavskrivning 
Övergången till komponentavskrivning har i Kungsbacka 
skett etappvis. Under 2016 infördes komponentindelning 
för lokaler och fritidsanläggningar. Under 2017 infördes 
komponentindelning på investeringar i infrastruktur. Under 
2018 infördes komponentindelning av vatten- avlopp- och 
renhållningsanläggningar.  

Gränsdragning mellan drift och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde är 50 000 kronor.

86     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020



UPPLYSNINGAR OM REDOVISNINGSPRINCIPER

För gränsdragning mellan investering och underhåll gäller 
att när en anläggningstillgång eller komponent i en anlägg-
ning byts ut eller nyanskaffas redovisas det som en investe-
ring. Kostnader för akut underhåll, åtgärder för skadegö-
relser samt måleriarbeten definieras som återställande av en 
byggdel, och redovisas som driftkostnad vid anskaffningen.

Lånekostnader
Ränta under byggtid, kreditivränta, tillämpas för projekt 
över 5 miljoner kronor, som pågår under mer än ett 
kalenderår. Kreditivränta baseras på kommunens genom-
snittliga upplåningsränta. 

TILLGÅNGAR
Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar/nedskrivningar. Planenliga avskrivningar 
har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Tillgångar 
avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggnings-
tillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde är 50 000 kr.

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättnings-
tillgång. Försäljning av tomter tillgodogörs/ belastar 
löpande resultatet och osålda tomter redovisas som 
omsättningstillgångar.

Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har enligt lag om vissa kommunala befogen-
heter (2009:47) rätt att lämna bidrag till statlig infrastruktur.  
Av lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
framgår att sådana bidrag antingen kan redovisas som  
en kostnad i resultaträkningen eller tas upp i balans- 
räkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur. 
Vilka bidrag som tagits upp samt beslutad avskrivnings-
tid framgår av not. 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Deponier
Under 2015 och 2016 gjordes kostnadsbedömningar för 
sluttäckning av nedlagda deponier i kommunen avseende 
bland annat Barnamossen och Svinholmen, men även ett 
antal mindre deponier. Avsättningar har tagits upp till 
de belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktel-
serna som kommunen har. Under 2019 gjordes en utökad 
avsättning avseende Svinholmen med 100 miljoner 
kronor. Avsättningarnas storlek per sista december 2020 
är 200 (202) miljoner kronor. 

Övriga avsättningar
Avsättningar har tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelser i framtiden.

Under 2020 har avsättning för visstidspension upptagits 
till ett belopp om 10 miljoner inklusive löneskatt. Därtill 
har avsättning gjorts för flytt av ledning inom kvarteret 
Valand om 7 miljoner. 

Handpenningar exploatering
Handpenningar i pågående exploateringsområden redo-
visas som kortfristig skuld till dess att resultatföring sker. 

Leasing
Från och med 2019 redovisas leasingavtal avseende 
fordon med startdatum från 2019-01-01 som finansiell 
leasing. Detta innebär att avtalen återfinns dels som en 
materiell anläggningstillgång, dels en långfristig skuld. 
Effekten på resultaträkningen sker i form av avskrivning 
och ränta. Tidigare avtal redovisas likt tidigare år som 
operationell leasing. Hyresavtal redovisas fortsatt som 
operationell leasing.  

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER  
– KONCERNREDOVISNING
De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunens 
och koncernen Eksta Bostads AB:s verksamhet. De sam-
manställda räkenskaperna är ett sammandrag av kom-
munens och Ekstas resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med tillhörande noter. Därtill ingår 
koncernen i bedömningen av god ekonomisk hushållning. 
 
I samband med de sammanställda räkenskaperna har 
internvinster inom kommunkoncernen eliminerats i sin 
helhet. Därtill har interna poster av väsentlig betydelse 
eliminerats. Obeskattade reserver med avdrag för upp-
skjuten skatt har redovisats som eget kapital.  

Undantagsregeln om företag vars verksamhet är av obetyd-
lig omfattning har tillämpats för de övriga koncernföreta-
gen, Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:ta Gertrud. 

VÄSENTLIGA AVSTEG FRÅN  
GÄLLANDE LAGSTIFTNING
Pensionsredovisning 
Kommunen avviker från gällande lagstiftning då kom-
munen redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfonds-
modellen. Detta innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in 
i balansräkningen som en avsättning. I enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska 
en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjä-
nats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. 

Motiven för att redovisa enligt fullfondering är att det 
ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella 
ställning och att de grundläggande principerna om öppen 
och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Ställnings-
tagandet grundar sig på beslut i kommunfullmäktige.

Effekten på resultat och ställning framgår av not för 
pensionsavsättningar.
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Inledning 
De globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till 
för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom  Att minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen  Att främja fred och rättvisa  Att lösa klimatkrisen 

När de globala målen antogs i FN:s generalförsamling 2015 sa 
den dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon att ”vi är den 
första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista 
som kan bekämpa klimatförändringarna ”

I Kungsbacka valde kommunfullmäktige redan 2016 att ta 
stafettpinnen när Visionen 2030 beslutades  Visionen pekar 
tydligt mot ett hållbart Kungsbacka, såväl ekonomiskt som 
socialt och ekologiskt  Inom ramen för kommunfullmäktiges 
mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” är ett av 
fokusområdena att anpassa kommunens arbete till de globala 
hållbarhetsmålen 

Sedan dess har arbetet med hållbarhet utvecklats, såväl 
globalt som nationellt i Sverige och lokalt i Kungsbacka  
Idag är det en självklarhet för företag och organisationer att 
arbeta aktivt med hållbarhet  Det är kommunens uppgift att 
tillsammans med invånare och företag jobba för ett hållbart 
samhälle, inte minst socialt och ekonomiskt  Hållbarhet 
har även blivit en allt viktigare faktor när människor väljer 
arbetsgivare, och när företag söker samarbetspartners 

Kommunens hållbarhetsbokslut är en del av organisationens 
årsredovisning och redovisar och granskar kommunens arbete 
utifrån de globala målen 

Syftet är 
• att visa hur kommunens arbete förflyttar oss mot ett   

mer hållbart samhälle 

• att granska huruvida kommunens resurser används på  
ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen 

• att analysera var kommunen behöver lägga fokus för att  
på bästa sätt bidra till en hållbar värld 
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Samlad bedömning
Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, en bild som stärks när Kungsbacka 
under 2020 toppar Dagens samhälles lista över Sveriges hållbaraste kommuner. Vi har trots 
detta en hel del utmaningar men samtidigt goda förutsättningar att i framtiden även bli en 
hållbar kommun. Hållbarhetsfokus i hela organisationen har ökat och många verksamheter 
gör bra och effektiva prioriteringar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöms Kungsbacka 
trots en del utmaningar uppnå god ekonomisk hushållning.

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald den största utmaningen för 
Kungsbacka, liksom för de flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera kli-
matutmaningen behöver vi planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna 
minimeras. När det gäller biologisk mångfald behöver vi genomföra faktiska åtgärder. Vi 
behöver också anpassa våra inköp – såväl i organisationen som privat – så att vi minimerar 
negativ påverkan på klimat och resurser.  

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra ungdomars hälsa men också deras tillit 
till samhället och demokratin. Vi behöver också, framförallt i en växande kommun, jobba 
med jämlikheten i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller 
bostadsort. I detta arbete behöver vi ha fokus på jämställdhet och barnperspektivet.
Oberoende av perspektiv och utmaning så kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden 
själv. Vi behöver hitta lösningar tillsammans med nya partners på sätt som vi tidigare inte 
har jobbat med. Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.
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Sammanfattning 
Jordens länder och ledare står inför stora utmaningar de kommande åren. Som FN:s gene-
ralsekreterare konstaterade så är vår generation den första som kan utrota fattigdomen på 
jorden och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är det första samlade greppet som världens 
ledare tagit för att jobba gemensamt med hållbarhetsfrågor globalt. Vi i välfärdsländerna 
har stora utmaningar vad gäller att fördela resurser över jorden men också för att mini-
mera användandet av jordens ändliga resurser. De flesta av de globala målen hänger ihop. 
I Kungsbacka är klimat och biologisk mångfald två områden där vi verkligen kan göra 
skillnad. 

Vi kan konstatera att koldioxidutsläppen i Kungsbacka minskar men inte i den takt vi 
önskar. Det är framförallt omställningen till fossilfri uppvärmning där utsläppen mins-
kar. Däremot ökar utsläppen oroväckande från transporter trots den pågående omställ-
ningen till fossilfria alternativ. Möjligheten för våra invånare att resa snabbt och hållbart 
till och från sina jobb i regionen är en mycket viktig utvecklingsfråga för kommunen. 
Under 2020 pågick två stora trafikutredningar i kommunens två stora stråk mot Göte-
borg. Kommunen har medverkat aktivt i dessa för att nå långsiktigt hållbara resealternativ 
för våra invånare. Utanför våra tätorter har Kungsbacka relativt sett bra kollektivtrafik. 
I våra tätorter, som i Kungsbacka omfattar kommunens ganska omfattande spridda 
villabebyggelse framförallt i de västra delarna, är kollektivtrafiken dock bland de sämre 
i Sverige, vilket vi behöver utveckla avsevärt. Energianvändningen minskar, den är i 
stort sett fossilfri och andelen egengenererad energi ökar. Kommunen har tillsammans 
med sitt bostadsbolag Eksta minskat energianvändningen, byggt ut solcellsanläggningar 
och därigenom ökat andelen förnyelsebar energi. Vi har också drivit projekt som gynnat 
cykling, att gå till skolan och minskat matens klimatpåverkan. Vi behöver fortsätta ställa 
om fordonsflottan, minska matens koldioxidutsläpp, öka återvinningen, öka livstiden på 
produkterna vi använder och minska vår energianvändning. Trots den stora utmaningen 
inom klimatområdet är det glädjande att vi gör många bra saker.

Den största och mest akuta utmaningen är att förändra vår konsumtion – och där ingår 
resor - så att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresur-
ser och den biologiska mångfalden. Kungsbacka kommun ställer idag bra och tuffa krav 
i upphandlingen av varor och tjänster. Vi har även ett aktivt och strategiskt arbete med 
hållbarhetskrav inom flera inköpsområden och har infört nya lösningar för källsorte-
ring. Vi återanvänder både möbler och kläder. Vid ett öppet hus kunde vi skänka bort 
ca 700 möbler till våra föreningar. Vi reparerar och lagar kläder och material i allt större 
utsträckning. Inom relevanta inköpsområden var under 2020 drygt 26 procent mil-
jömärkta produkter. Från och med 2020 samlas även hårdplast in på våra återvinnings-
centraler. Arbetet med att gallra ut farliga kemikalier fortsatte under 2020 och vi minskar 
matsvinnet. Vi behöver därför fortsätta ställa höga krav när vi köper varor och tjänster.

Klovstens återvinnings-
central 
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Utifrån ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat arbetsområde i Kungsbacka. 
Anmärkningsvärt är att utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd inte har 
ökat trots pandemin. Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas bland annat 
för att utveckla en högre självförsörjningsgrad. Det finns också behov av att arbeta med 
fokus på felnäring snarare än hunger, matens stora miljöpåverkan och att vi konsumerar 
mer än vad vi behöver. Dessa val ger miljöbelastning från produktion till ingen nytta för 
våra kroppar och innebär en onödig påfrestning för både människors hälsa och miljön.

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i 
både globalt och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är 
en utmaning som vi behöver arbeta med. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av 
tillgängliga skolor och läromiljöer som är inkluderande och trygga och som i ett nationellt 
perspektiv uppvisar goda resultat. Ett viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska 
klara fler kurser. Vi ser även en markant nedgång bland män som har gymnasieexamen 
inom fyra år på introduktionsprogram, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. Vi behöver fokusera på hur denna trend kan vändas. I jämställdhetsarbetet 
handlar det mycket om bemötande och beteendeförändringar och att vi har jämställdhets-
glasögonen på när vi arbetar med samtliga mål.

Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer och under 2020 uppfyller vi 
utsläppsmålen vid alla fyra reningsverk. Vi kan konstatera att våra reningsverk är bra på att 
rena från läkemedelsrester. Vi minskar utläckaget från vattenledningarna och inläckaget 
i avloppsledningarna som spar både pengar och energi. Kommunen har stora utmaningar 
med sina vattendrag där endast 22 procent uppnår god ekologisk status. Användningen av 
jord- och skogsbruksmark står för 78 procent av fosforutsläppen till Kungsbackafjorden, 
vilken är en anledning till att fjorden endast har Måttlig ekologisk status. Kungsbackafjorden 
är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Vi behöver därför arbeta mycket 
aktivt för att förbättra dess vattenkvalitet. Utarmningen av biologisk mångfald kommer 
likt klimatförändringarna smygande – det blir inte katastrof över en natt. Vi behöver fort-
sätta bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl 
som i vatten. Kommunen har under 2020 fortsatt utveckla miljöerna längs Kungsbackaån, 
under 2020 från Signeskulle och norrut mot Hede. Tillsammans med bland annat Eksta 
har fem ängsytor i kommunen iordningställts och försetts med informationsskyltar. Vi har 
bekämpat så kallade invasiva arter exempelvis parkslide, och bland annat tagit fram infor-
mation om hur de ska bekämpas. Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska 
mångfalden och ett av redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen samt hur 
vi sköter och brukar våra naturmiljöer.

Kungsbacka har ett diversifierat och fungerande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. 
Vid mätningar av företagsklimat har dock kommunen jämförelsevis låga värden. Vi gör, 
har gjort och fortsätter göra många aktiviteter för att förbättra för näringslivet. Under 
2020 har kommunen stöttat lokala företag inom handel och turism genom budskapet 
”hemmavid”. Viktiga steg för att ytterligare främja vårt näringsliv har varit utvecklingen 
av nya verksamhetsområden samt arbetet med Lätt och rätt i Kungsbacka. Framöver ser vi 
att såväl den kommunala organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer 
drivande i att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion. Vi behöver också 
bli bättre på matcha personer mot rätt arbete.

Kungsbackafjorden 
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Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och stor tillit till demokra-
tin. Då vi ser vikande trender är det viktigt att det trygghetsskapande arbetet fortgår. Vi 
har utökat samhällsinformationen för nyanlända från 60 timmar till 100 timmar. Vi har 
tillsammans med studieförbund haft svenska för föräldralediga, samhällsinformation med 
fokus på jämställdhet, demokrati, familj, arbetsliv med mera, samt haft en lots som hjälpt 
till att hitta fritidsaktiviteter. En enkät visar att språket, kulturella skillnader, avsaknad av 
sociala nätverk samt de tillfälliga hyreskontrakten skapar oro bland nyanlända. Minskat 
brukarinflytande för kvinnor på LSS-boende är något att hålla ögonen på. Fler nyanlända 
ibland med stora barnfamiljer kräver att kommunen håller fokus på barnperspektivet. 
Språket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn för integration.

Bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter, och där pågår stadsomvandling 
som syftar till att förtäta staden för att bland annat öka underlaget för bra kollektivtrafik 
och ge bättre möjligheter för näringslivet. Pågående projekt är Ejdern, Gjutaren och Liljan, 
och Sydöstra Centrum. Under året har 248 bostäder färdigställts i kommunen fördelade 
på 125 småhus eller villor och 123 lägenheter i flerbostadshus, radhus eller kedjehus. En 
långsiktig utmaning är att bygga olika typer av bostäder som kan motverka segregation. 
Idrottsparken vid badhuset blev klar 2020 – en park för både lek och idrott framtagen i 
samarbete med lokala föreningar. Kommunen antog en ny avfallsplan som framförallt 
stärker kommunens cirkulära arbete. Fler och högre hus är totalt sett hållbart men kan leda 
till högre halt av olika partiklar i luften. Det är därför viktigt att gynna gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik i tätorterna. Planeringen av gaturummet avgörande för luftkvaliteten i de 
centrala delarna av staden. Men det är även viktigt att avsätta utrymme för gröna och blå 
stråk för att erbjuda ytor för invånare, dagvatten och biologisk mångfald.

Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med 
invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. 
Kommunen har genomfört utbildningsinsatser inom hållbarhet, haft dialog med invånarna 
kring en ny översiktsplan, och tagit emot studenter från våra universitet. Antalet träff-
punkter för äldre har ökat från sex till över 20. Vi har startat digitala mötesplatser och våra 
bibliotek har erbjudit språkcaféer. Vi har använt jobbmäklare och praktiksamordnare för 
att hjälpa till med matchningen på arbetsmarknaden. Vi hade under året en Pop-up plats 
vid Borgmästarbron som sprider information om de byggarbeten som pågår. Det behöver 
vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande för olika 
aktörer i kommunen för att bidra till ett hållbart samhälle.
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Globalt mål: Ingen Fattigdom  

Aktuella delmål 
1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser
1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll,  
andel (%) Totalt

2,5 3,0

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt

0,5 0,4 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Män

0,5 0,5 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor

0,4 0,4 0,4 0,4

 

Förflyttning
I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat arbetsområde. Men varje barn som 
lever i ett ekonomiskt utsatt hushåll är viktigt och i Kungsbacka behöver lokala inkomst-
skillnader i en starkt växande kommun över tid hanteras. Skillnaderna mellan olika kom-
mundelar är stora liksom ungas syn på sig själva och vad man förväntas ha råd med för att 
”passa in”, så även barn som växer upp i ekonomiskt utsatta förhållanden men detta är även 
med svenska mått mätt ovanligt.

Analys
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors lika värde står i centrum. 
Att arbeta långsiktigt med social hållbarhet är centralt i arbetet med att utjämna de klyftor 
som finns och som minskar möjligheten till lika rätt till egendom och ekonomiska resurser 
och sänker motståndskraften mot sociala katastrofer.
 

Kommunens förflyttningar och 
analys utifrån de globala målen
Färgerna i tabellerna under respektive mål (KOLADA-nyckeltalen) beskriver om Kungsbacka 
tillhör de 25 procent bästa (grönt), 25 procent sämsta (rött) eller de 50 procent i mitten (gult) 
bland Sveriges kommuner 



10      Hållbarhetsbokslut 2020   Kungsbacka kommun

Globalt mål: Ingen hunger  

Aktuella delmål
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen
2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och 
      genbanker

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare med fetma, andel (%) Totalt 12 11 10

Invånare med fetma, andel (%) Män 12 10 10

Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor 11 11 11

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt 8 10 11 12
 

Förflyttning 
Kommunen har genomfört projektet goda måltider för att utveckla samarbetet mellan kök, 
omsorgspersonal och de boende för att öka aptit och näringsintag hos de boende. Inom 
äldreomsorgen har måltiderna proteininnehållet sett över för att minska risken för felnä-
ring. Kommunen värnar jordbruksmark i förslag till ny översiktsplan. 

Analys
Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas. Det finns också behov av att arbeta 
med fokus på felnäring snarare än hunger, matens stora miljöpåverkan, att vi konsumerar 
mer än vad vi behöver och ofta fel saker vilket ger miljöbelastning från produktion till 
ingen nytta för våra kroppar och innebär en onödig påfrestning för både människors hälsa 
och miljön.
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Globalt mål: Hälsa och välbefinnande  

Aktuella delmål
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental  
      hälsa
3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk
3.6 Minska antalet skador och dödsfall i vägtrafiken
3.A Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt 79  77  77

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män 83  79  79

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor 75  75  75

Medellivslängd kvinnor, år Totalt 84,7 84,9 85,1 85,4  

Medellivslängd män, år Totalt 81,8 82,2 82,6 83,1  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Totalt

49,2 50,6 48,9   

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Män

41,8 42,3 42,6   

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Kvinnor

52,7 54,5 52,1   

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt 3 113 2 997 2 925 2 897  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män 2 801 2 639 2 460 2 381  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor 3 388 3 312 3 336 3 353  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Totalt 326,5 316,0 297,4 290,9  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Män 269,8 253,0 239,3 236,5  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Kvinnor 382,7 378,5 355,0 344,9  

Förflyttning 
Tillsammans för varje barn är ett prioriterat initiativ i kommunen, där förvaltningarna för 
individ och familjeomsorg och kultur och fritid samverkar med skola och arbetsmarknad 
kring tidiga samordnade insatser för barn och unga. Genom tidiga, främjande och före-
byggande insatser är målet att tidigt fånga upp barn, unga och familjer i behov av stöd och 
därigenom minska behovet av åtgärdande och behandlande insatser. Under 2020 startade 
ytterligare två team och Region Halland ingår nu även i teamen med representanter från 
BVC, ungdomsmottagningen och vårdcentral.

Många insikter och lärdomar har hittills kommit ur det förvaltningsövergripande 
samarbetet Leverera välmående. Relationer har byggts och effektmål och förhållningssätt 
som kommer att vara viktiga för att lyckas har formulerats. Innan distansundervisningen 
började tillämpas i mars 2020 kunde vi se ett högre deltagande i skolornas Ris (Rörelse i 
Skolan) -aktiviteter.  
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Äldreomsorgen arbetar med kvalkvalitetsregistret Senior Alert som vi vet är ett struktu-
rerat arbetssätt för att minska fallskador. I Senior Alert görs riskbedömningar regelbundet, 
och om man bedöms ha risk för fall sätts åtgärder in. 

Istället för en inbjudan till en fysisk seniorträff blev kommunens 80-åringar kontaktade 
per telefon för ett samtal om hur man kan stärka och förebygga ohälsa. Genom det uppsö-
kande samtalet ville man också uppmärksamma psykisk ohälsa och ensamhet till följd av 
pandemin.

Kungsbacka är en populär kommun enligt tidningen Fokus. I årets undersökning Bäst 
att leva klättrar Kungsbacka tio steg jämfört med i fjol och landar på femte plats i Sverige. 
Den kategorin vi i Kungsbacka ligger bäst till i är området socialt och hälsa.

Vi har lyckats öka tillgängligheten till hjärtstartare för våra medarbetare och kommun-
invånare. Vi har ökat antalet till totalt 81 och även gjort dem mer tillgängliga. Hjärtstar-
tarna är placerade inne i flera av kommunens byggnader, men även på utsidan av byggnader 
runt om i kommunen. De finns i avsedda skåp och många är tillgängliga dygnet runt.

Inom såväl äldreomsorgen som individ och familjeomsorgen sker satsningar på brukar-
delaktighet och 88 procent av de tillfrågade inom äldreomsorgen känner sig delaktiga i sin 
planering.

Unga och särskilt unga tjejers psykiska hälsa har försämrats det senaste årtiondet. 
Viktigaste orsaken som uppges i den årliga elevenkäten Lupp var skolarbetet, vilket sattes 
i mycket högre grad än andra faktorer som ofta brukar lyftas fram, som sociala medier för 
tjejer eller dataspelande sent på natten för killar. 

 
Analys
Äldreomsorgen i kommunen påtalar att till följd av pandemin har inte ”främjandet av 
mental hälsa” fortsatt framåt på samma sätt som tidigare år. Besöksförbud på vård- och 
omsorgsboenden samt vissa insatser som ställts in till följd av risk för smittspridning har 
påverkat både omsorgstagare och närstående.

Kommunen behöver rikta in sig på skolan som arena och utveckla metoder för att stötta 
elever som är i risk för att utveckla psykosomatiska besvär på grund av ångest eller stress 
kring skolarbetet.   

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i 
både global och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en 
utmaning vi behöver arbeta med. 



      Hållbarhetsbokslut 2020   Kungsbacka kommun      13

Globalt mål: God utbildning för alla  

Aktuella delmål
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
4.5 Utrota diskriminering i utbildning
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt 84 83 85 85  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Kvinnor

95,1 94,7 94,0 92,4 93,8

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Män

93,2 89,5 90,7 88,9 93,4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Totalt

94,1 92,0 92,3 90,6 93,6

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

87,1  85,8   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Kvinnor

83,6 86,4 81,4 84,1 86,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Män

77,5 75,1 75,7 80,1 78,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Totalt

80,4 80,6 78,3 82,1 81,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Kvinnor

88,8 91,7 85,5 90,4 92,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Män

84,0 82,4 82,9 88,5 87,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Totalt

86,4 87,3 84,2 89,5 89,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Kvinnor

   19,4 20,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Män

   22,6 12,5

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Totalt

14,9 10,9 11,3 21,0 15,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Kvinnor

75,5 85,1 79,1 81,8 80,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Män

77,3 77,1 78,2 72,8 76,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Totalt

76,5 80,1 78,5 76,8 78,1

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Kvinnor

58,5 58,9 59,4 59,6  

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Män

42,6 42,4 42,5 42,2  

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Totalt

50,7 50,8 51,1 51,1  
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Förflyttning 
I början av 2020 var 192 ferieplatser klara och tillsatta. Under mars -april avbokades 102 
platser på grund av restriktioner runt covid 19, då främst platser inom äldreomsorgen och 
från grundskolan. I en gemensam kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs 
110 nya platser fram på en vecka. 183 av dessa platser tackades ja till. Tillsammans med 
Eksta och byggföretaget Brixly AB har tredje omgången av Lärande bygg genomförts. Det 
är ett projekt där framförallt nyanlända både får en lärlingsutbildning men också svenskut-
bildning. Under 2020 utökades detta projekt med måleri med språkstöd.

Bäst i Sverige på programmering! Kollaskolan vann med hela 831 inrapporterade pro-
grammeringslektioner på ett år. 

Ines och de globala målen – Idén består av ett viktigt ämne, de globala målen, ett gäng 
modiga tjänstepersoner och en riktig stjärna till 7-åring som ville vara med och program-
leda hela kalaset i en serie som visades i sociala medier.

Under året har fem olika yrkesutbildningar med språkstöd för nyanlända genomförts 
eller påbörjats. Fokus har legat på områden där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor, till 
exempel bygg samt inom vård och omsorg. En stor andel av de som fullföljde utbildning-
arna har kunnat få jobb.   

Vi har även aktivt arbetat med nya utbildningsformer såsom yrkesutbildningar med 
språkstöd och nya inriktningar på yrkeshögskolenivå. Ett viktigt utvecklingsområde är att 
våra SFI-elever ska klara fler kurser.  

Vi startade en ny öppen förskola i centrala Kungsbacka. Speciellt för den nya enheten är 
ett extra fokus på integration och språkstöd. Flera professioner från kommunen samarbetar 
för att erbjuda familjerna ett gott stöd. 

Inom ramen för statsbidraget likvärdig skola har skolor arbetat utifrån sina insatsplaner 
grundade i en nulägesanalys. En insats handlar om att utveckla undervisningens kvalitet 
och leds av förvaltningens lektorer. Utöver denna finns insatser kopplade till professionsut-
veckling, riktat stöd mot utvalda skolor, satsning på tillgängliga lärmiljöer och fjärrunder-
visning. 

Många medarbetare har under året utbildats inom ramen för vår satsning Skriva sig 
till lärande (STL) i syfte att medvetet och strukturerat kombinerar pedagogik och digital 
teknik i lärandet. Vi har även etablerat testmiljöer för digitalt lärande på flera ställen och i 
flera olika projekt. 

 
Analys
Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är 
inkluderande och trygga och som i ett nationellt perspektiv uppvisar goda resultat.

Jämfört med 2019 var andelen elever som blev behöriga till gymnasiet större 2020 och 
den genomsnittliga meritpoängen högre. Differensen mellan pojkar och flickors betyg och 
mellan de olika skolenheterna var lägre än föregående år. Det går inte baserat på ett års 
utfall dra några tydliga slutsatser, men båda indikerar en öka jämlikhet.

Andelen elever med gymnasieexamen är samma nivå som 2019. Tendensen är dock svagt 
uppåtgående de senaste åren. I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är 
Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller meritvärde, men i förhållande till 
förutsättningarna når resultaten fortfarande inte förväntad nivå. 

Ett viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska klara fler kurser. Vi ser även 
en markant nedgång bland män som har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions-
program, vilket kan generera i utanförskap och större risk för psykisk ohälsa. Vi behöver 
fokusera på hur denna trend kan vändas.  
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Globalt mål: Jämställdhet  

Aktuella delmål
5.1 Utrota all form av diskriminering av kvinnor och flickor
5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Totalt

62 62 63 65  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Totalt

61 61 61 63  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Totalt

65 64 65 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Totalt

65 68 76 75  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Totalt

67 69 71 74  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Totalt

69 62 68 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Totalt

47 46 48 51  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Män

79 80 80 81  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Män

78 78 79 82  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Män

82 77 77 78  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Män

72 77 82 80  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Män

87 90 86 86  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Män

79 77 77 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Män

61 64 63 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Kvinnor

58 58 59 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Kvinnor

60 59 60 61  
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Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Kvinnor

62 61 62 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Kvinnor

61 63 73 71  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Kvinnor

65 66 68 72  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Kvinnor

61 51 62 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Kvinnor

45 44 46 50  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) Totalt

28,4 30,3 30,9 30,7 30,8

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av 
män, andel av antal dagar (%) Totalt

36,0 36,5 37,4 36,5 35,8

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) Totalt

75,4 76,2 76,1   

  
Förflyttning 
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forsk-
ning har tre områden identifierats i för- och grundskolan, varav ett är Jämställd utbildning. 
Detta innebär bland annat att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt 
erbjuda kompetensutveckling.  Gymnasieskolorna har arbetat med kollegialt lärande kring 
pojkar och flickors resultat utifrån gemensam litteratur för lärare för att på så sätt arbeta 
med bemötande och beteende utifrån kön.  

Kommunen arbetar med Heltid som norm, en möjlighet att skapa fler möjligheter till 
heltidstjänster eftersom kvinnor tenderar att arbeta mer deltid än män.

Förvaltningsledningen på två förvaltningar har haft utbildning inom jämställdhet och 
normmedvetenhet. Denna utbildning ska samtliga förvaltningars ledningsgrupper ta del av 
under 2021. 

Vi har öppnat Goplatsen vid Kungsbackaån. Hit är alla välkomna för att umgås, koppla 
av eller bara vara. Goplatsen ligger i Teaterparken, mellan Aranäsgymnasiet och Kungs-
backaån. Platsen har utformats i dialog med unga tjejer från Aranäsgymnasiet.

Analys
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forsk-
ning har tre områden identifierats i för- och grundskolan, varav ett är Jämställd utbildning. 
Detta innebär bland annat att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt 
erbjuda kompetensutveckling. Gymnasieskolorna har arbetat med kollegialt lärande kring 
pojkar och flickors resultat utifrån gemensam litteratur för lärare för att på så sätt arbeta 
med bemötande och beteende utifrån kön. 

Jämställdhetsarbete handlar mycket om bemötande och beteendeförändringar, inte 
enbart om heltid som norm och medianinkomster. Arbetet med jämställdhet hänger ihop 
med alla mål och vi bör arbeta med målen med jämställdhetsglasögonen på. Den är inte 
ett eget mål i praktiken, även om det finns specifika insatser som gynnar jämställdhet som 
exempelvis mäns våld mot kvinnor samt och representation.



      Hållbarhetsbokslut 2020   Kungsbacka kommun      17

Globalt mål: Rent vatten och sanitet  

Aktuella delmål
6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0 100,0 100,0  

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 33,3     50

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 8,0     22

Grundvattenförekomster med god kemisk och  
kvantitativ status, andel (%)

100,0     100

Förflyttning 
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 procent bättre än våra 
utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. 

Under året har dagvattenpolicyn reviderats för att ge förutsättningar för naturliga för-
dröjnings- och reningsprocesser i dagvattenhanteringen.

Miljötillsynen har under året fokuserat på bland annat vattenkvalitet. Detta skett genom 
provtagning av badvatten och inventering av enskilda avlopp. 

Den torra försommaren ledde till en rejäl ökning av dricksvattenanvändningen med en 
kort period av bevattningsförbud som följd.

Årets miljöpris gick till eldsjälen Lars-Bruno som under många decennier arbetat för att 
Hallands landskapsdjur laxen ska få en bättre tillvaro med friskare vatten. Med obruten 
entusiasm och kampvilja för kommunens vattendrag har han ett finger med i spelet kring 
det mesta som rör fiske- och vattenvård i Kungsbacka.

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun  

Måttlig status 59%

God status 22%

Otillfredsställande status 19%



18      Hållbarhetsbokslut 2020   Kungsbacka kommun

Analys  
Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår god ekologisk status, många av dem 
har problem som är kopplade till övergödning samt med hinder som vi människor skapat 
i vattendragen. Vi behöver därför arbeta med att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk 
och andra djur genom att åtgärda vandringshinder som felaktigt byggda vägtrummor. 

Vi behöver även förstärka vårt arbete med att minska våra utsläpp av framförallt 
näringsämnen både från bebyggelse och från jord- och skogsbruket.  

 

Kungsbackaån 
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Globalt mål: Hållbar energi för alla  

Aktuella delmål
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 
minuter/kund

98 50 83 86  

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom 
det geografiska området, andel (%)

98,8     

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska 
området, MWh/inv

  17   

Slutanvändning av el inom det geografiska området, 
MWh/inv

8 7 7   

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska 
området, MWh/inv

2 2 2   

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det 
geografiska området, MWh/inv

  2   

Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper inom 
det geografiska området, MWh/inv

  5   

 

Förflyttning 
Energianvändningen i kommunens lokaler har under 2020 minskat med 2,6 procent. En 
trolig anledning är pandemin och därmed minskat utnyttjande av våra lokaler. Uppvärm-
ningen av kommunens fastigheter är på god väg att bli fossilfri och mer än 99 procent är idag 
fossilfri. Andelen egengenererade elenergi i förhållande till köpt elenergi har ökat vilket 
innebär att 6,7 procent av elenergin kommunen använder är egenproducerad, mycket tack 
vare ökad mängd solceller. 

Kommunen fortsätter bygga ut solceller på kommunens byggnader. Under 2020 utökade vi 
vårt solcellsbestånd med 377 kW och kommunen har nu 37 anläggningar med sammanlagt 
ca 15 675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 

Arbete pågår med att minska vattenförlusterna från vattenledningsnätet. Ett beslutsstöd-
system för läckageövervakning köpts in. Även arbete med att minska tillskottsvatten pågår.

Eksta har inomhusgivare i varje lägenhet främst för att vi ska kunna styra inomhustempe-
raturen. Vid all ny nyproduktion av bostäder och löpande i befintliga bestånd övergår man till 
IMD (individuell mätning och debitering) av varmvatten. Det medför ett incitamentet för 
hyresgästen att spara och medför en sänkning av förbrukningen på i snitt 20 procent.

Energi- och klimatrådgivningen ger numer bara digitala ”hembesök” och all rådgivning 
sker via telefon eller teams.
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Analys 
Kommunen har som mål i Klimatstrategin att fördubbla produktionen av förnybar el till 
2030. Energianvändningen per invånare ska minska med 30 procent till år 2030. Efter 2045 
ska hela Kungsbacka vara koldioxidneutral. 

Vi behöver för att klara utmaningen bland annat intensifiera utbyggnaden av solceller 
både på kommunens byggnader med även med större anläggningar i kommunen. Inom 
byggprocessen behöver vi hitta arbetssätt och materialval som minskar vårt energibehov. 
Den färdiga produkten – huset – behöver utformas så att det är koloxidneutralt vid drift. 
Husen vi bygger nu ska kunna medverka till att Kungsbacka är koloxidneutralt 2045 och 
då kan vi inte bygga hus idag som förbrukar energi. Kommunen behöver också bli bättre 
på att mäta energianvändningen så att vi kan sätta in åtgärder där dom ger bäst effekt. Vi 
behöver också stimulera våra invånare att minska sin energianvändning och att använda sig 
av förnyelsebar energi exempelvis genom att installera solceller. 

Kommunen har under 2020 antagit en ny avfallsplan vars mål är att öka andelen cir-
kulära flöden och återvinna mer, vilket ger förutsättningar för kommunens invånare att 
tillsammans med kommunen minska sitt energianvändande.

Solceller på Kolla backe förskola 
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Globalt mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Aktuella delmål: 
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation  
       och uppgradering
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt 269 946 275 364 278 879   

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/sysselsatt Totalt 778 000 809 000 830 000   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Totalt

5,0 4,4 4,3   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Män

4,7 4,1 4,3   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Kvinnor

5,3 4,7 4,3   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Totalt

1,4 1,5 1,5 1,6 1,5

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Män

1,5 1,6 1,6 1,6 1,5

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Kvinnor

1,3 1,4 1,5 1,5 1,5

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Totalt

87,6 87,8 87,3 86,8  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Män

88,2 88,4 87,9 86,9  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Kvinnor

87,0 87,1 86,7 86,7  

  

Förflyttning 
Arbetsmarknadsprocessen har under 2020 utvecklats och förfinats ytterligare. Utbetalning 
av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd har inte ökat trots pandemin och alla varsel med 
mera det förde med sig.  Genom hög flexibilitet och snabb omställning till bland annat digi-
tala möten har arbetet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå.  

Under våren startade kommunen Aktivt jobbsök, en gruppaktivitet där kommuninvånarna 
får stöd i sitt arbetssökande. Huvudsyftet är att kvalitetssäkra jobbsökarprocessen och 
matcha ansökningshandlingar med aktuella jobbannonser. Fler har kommit till intervjuer 
och även fått anställning som resultat.   
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Lärande bygg omgång tre pågår. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna 
erbjuda både bygg och måleri med språkstöd, vilket lett till ett tätare samarbete mellan 
kommunen och fler företag och ett bredare utbildningsutbud för eleverna.  

Jobbmäklare och praktiksamordnare fortsatte sitt uppsökande arbete till näringslivet 
vilket resulterat i 85 nya företagskontakter både regionalt och lokalt.   

 
Analys
Kungsbacka har ett diversifierat näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. Utbetalningen av 
försörjningsstöd har inte ökat trots pandemin och vi ser flera innovativa vägar till arbete 
eller sysselsättning. Företagsamheten i kommunen är fortsatt god och i nationell jämfö-
relse står sig Kungsbacka mycket bra. Ett utvecklingsområde är att såväl den kommunala 
organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer drivande i att förbättra 
resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
 

Företagsamheten  
i Kungsbacka är  
fortsatt god 
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Globalt mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Aktuella delmål: 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt 62,6 69,1 75,8 81,7  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt 64 67 63 62  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI Totalt 66 70 65 66  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI Totalt 68 70 66 65  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI Totalt 66 68 66 63  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI Totalt 65 68 65 67  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI Totalt 61 66 63 63  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Totalt 71 75 71 69  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI Totalt  85 77 76  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Totalt 65 63 58 60  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI Totalt 64 62 77 74  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI Totalt 77 75 75 74  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Totalt 50 54 50 40  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Brandskydd - Totalt, NKI Totalt   90 74  

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 26,5 30,4 35,9   

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 26,5 30,3 35,3   

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 26,5 30,4 36,5   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 72,1 72,1 71,2   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 71,4 71,3 70,4   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 72,8 72,9 72,0   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 65,8 66,1 66,5   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 65,0 65,2 65,5   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 66,7 67,0 67,4   

Förflyttning 
För att kunna erbjuda ett långsiktigt hållbart transportsystem i regionen har kommunen 
haft en ökad dialog med stat och myndigheter i våra strategiska planeringsfrågor, inte 
minst gällande långsiktiga infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Specifikt har detta 
skett inom två viktiga Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för stråken in mot Göteborg. Ett arbete 
som vi bedömer kommer att gynna våra invånare långsiktigt.

Från år 2020 körs stadstrafikens kollektivtrafik endast med elbussar.
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För att stödja näringslivet har kommunen har jobbat med kommunikation och rådgiv-
ning samt kampanjer som exempelvis Support your locals och Hemester där budskapet varit 
att handla och semestra hemmavid för att stödja lokalt företagande.

Utbildningar har startats för företag inom naturturism och nätverksträffar har också 
arrangerats varav en i Kungsbacka. Syftet är att utveckla ett bredare utbud av naturturism-
upplevelser som är hållbart framtagna ur miljösynpunkt men också för att stärka ekonomin 
i branschen.

Smart industri 2.0 och Kompa Halland är två regionala projekt där ett 30-tal företag varit 
involverade. Syftet med dem är att skapa mer hållbara affärer men också för att stärka 
kompetensförsörjning.

Genom att underlätta för företag i vår myndighetsutövning så stärker vi företagens kon-
kurrenskraft och möjlighet till expansion. Lätt & Rätt är ett kommunövergripande projekt 
där både tjänstepersoner och förtroendevalda ingår och syftar till främjande myndighets-
utövning som ska leda till ökad kundnöjdhet med kommunens handläggning av tillsyn och 
tillstånd, och därigenom förenkla för företagen i kommunen. En del i detta arbete är att 
automatisera handläggningen av bygglov. En annan del har varit att med hjälp av e-lear-
ning och tydlig kommunikation förklara hur tillsynsprocessen går till så har förståelse 
skapats för varandras roller och en god dialog har säkerställts.

Analys
Tillgången på bredband ökar och Kungsbacka närmar sig de 25 procent bästa kommu-
nerna i Sverige. En av de allra viktigaste hållbarhetsfrågorna för Kungsbacka är att vi 
skapar hållbara resor och transporter. En viktig förutsättning för att åstadkomma detta 
är ett regionalt samarbete för att planera och prioritera satsningar inför framtiden. Den 
andel av befolkningen som utanför våra tätorter har tillgång till kollektivtrafik ökar även i 
relation till andra kommuner. Mellan 2016 och 2018 har andel ökat med 10 procent, från 
26 procent till 36 procent. Däremot har vi i våra tätorter hittills misslyckats med att bygga 
kollektivtrafiknära. Andelen har inte ökat och Kungsbacka närmar sig 2018 de 25 procent 
sämsta kommunerna i Sverige. Kommunens förslag på ÖP föreslår inriktningar som över 
tid kan förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik i våra tätorter.

Vid mätningar av företagsklimat har kommunen jämförelsevis låga värden. Många 
av indexen mäter den upplevda bilden av kommunens arbete. Kommunen gör, har gjort 
och fortsätter göra många aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för näringslivet. 
Bedömningen är att det är invånarnas bild av kommunens näringslivsarbete som behöver 
förbättras. För att klara nuvarande och kommande kompetensbehov både inom och utan-
för kommunens organisation behöver kommunen även fortsättningsvis hjälpa att matcha 
personer till rätt arbete.
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Globalt mål: Minskad ojämlikhet  

Aktuella delmål: 
10.1 Minska inkomstklyftorna
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
10.7 Främja ansvarsfull och säker migration

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Totalt

23  22  22

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Män

24  23  23

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Kvinnor

22  21  21

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt

90 76 76  75

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män

88 73 73  79

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor

100 79 81  67

Förflyttning 
Integrationsarbetet är numera inkluderat i den ordinarie verksamheten.

Ett nytt avtal skrevs med utbildningssamordnarna för SFI med högre krav på innehållet. 
Samhällsinformationen utökades från 60 timmar till 100 timmar.

Vi har haft samarbete med externa parter i integrationsarbetet med projektmedel från 
Länsstyrelsen i Halland. Vi har genomfört följande insatser tillsammans med två studie-
förbund: 
• svenska för föräldralediga
• utökad samhällsinformation med fokus på jämställdhet, demokrati, familj, arbetsliv 

och bo-skola
• en projektanställd fritidslots som hjälper nyanlända barn och ungdomar att hitta 

fritidsaktiviteter.

Boendet i Anneberg är nu etablerat. Det blir en utmaning med genomgångsboende då det 
bara är tvåårskontrakt.

Hösten 2020 genomfördes en digital enkät om hur nyanlända upplever sin inkludering 
i samhället. I enkäten framgår att svenska språket, kulturella skillnader och avsaknad 
av sociala nätverk upplevs som ett hinder för integration. De tillfälliga hyreskontrakten 
skapar oro.

Genom vår kommunikation har vi arbetat aktivt för att sprida kunskap, bemöta felaktig-
heter och rykten samt för att sätta våra insatser för integration i ett större perspektiv.

67 procent av kvinnorna inom LSS upplever att de inte har möjlighet att bestämma över 
saker som är viktiga, vilket är en försämring som kommunen bör arbeta med. 



26      Hållbarhetsbokslut 2020   Kungsbacka kommun

Analys
För att bidra till jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättning, har kommu-
nen ökad möjligheten till delaktighet och självbestämmande i sina verksamheter såsom 
bostad med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning. En 
metodutvecklare har anställts vilket bidragit till ett ökat fokus på metoder i det brukarnära 
arbetet. Dock, vi måste arbeta aktivt med att kvinnor inom LSS får tillbaka möjligheten 
att bestämma över viktiga saker.  

Kungsbacka tar emot fler nyanlända jämfört med övriga halländska kommuner och fler 
stora barnfamiljer med särskilda behov, vilka kan kräva större insatser. 

Flera planerade insatser för nyanlända har under året fått ställas in på grund av pande-
min. Många verksamheter har ställt om till digitala lösningar. Beroende på aktivitet har 
det varit mer eller mindre svårt att ställa om.

De tillfälliga hyreskontrakten på två år skapar en oro för hela familjen. En barnkonse-
kvensanalys behöver genomföras som underlag för politiska beslut kring barnens boendesi-
tuation. Barnens situation riskerar att bli otrygg när deras skolgång flyttas till annan skola.

En utmaning för Kungsbacka är att bygga olika typer av bostäder i takt med att befolk-
ningen ökar. Nyanlända behöver integreras i blandade boenden för att undvika segrega-
tion. Därför är det viktigt med ett långsiktigt och ihärdigt arbete kring samhällsbyggnad 
och integration.

En annan utmaning är att öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i  
arbetslivet.

Utöver SFI och samhällsorienteringen behöver nyanlända bättre språkkunskaper och 
kunskap om hur samhället fungerar. 
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Globalt mål: Hållbara städer och samhällen  

Aktuella delmål 
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Demografisk försörjningskvot Totalt 0,86 0,86 0,86 0,87  

Demografisk försörjningskvot Män 0,85 0,85 0,86 0,86  

Demografisk försörjningskvot Kvinnor 0,86 0,86 0,87 0,88  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt 7,4 8,3 9,1 9,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Totalt 27,1 27,5 28,5 28,4  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män 7,7 8,8 9,9 11,0  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Män 28,3 29,3 30,3 30,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor 7,1 7,8 8,5 8,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Kvinnor 26,1 25,9 27,1 26,4  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 13,6 12,6 12,7   

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom)  kg/inv Totalt 1,17 1,11 1,04   

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl  biologisk 
behandling, andel (%)

42 42 42 38

Förflyttning 
Vi har jobbat med flera stadsomvandlingsprojekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka 
centrum för att uppnå ett hållbart samhälle som är tätare och närmare (Ejdern, Gjutaren 
och Liljan, Sydöstra Centrum). Med tätare städer ökar bland annat underlaget för bra 
kollektivtrafik och bättre möjligheter för näringslivet. Med en tätare stad minskar även 
behovet att ta jordbruksmark och naturområden i anspråk för bebyggelse.

Under året har totalt 248 bostäder färdigställts i kommunen. Dessa är fördelade på 125 
småhus eller villor och 123 lägenheter i flerbostadshus, radhus eller kedjehus. 

Goplatsen, en temaplats öppen för alla men utformad i första hand för tjejer invigdes i 
början av juni. Platsen designades av medarbetare på förvaltningen för Teknik tillsammans 
med en grupp gymnasielever och har varit väldigt välbesökt av båda unga och äldre, tjejer 
och killar.

Lagom till jul blev också den nya Idrottsparken klar, flera månader före ursprunglig 
tidsplan. Parken är fylld med många spännande ytor för både lek och idrott. Ett efterläng-
tat inslag är den del av området som är en skatepark och som är framtagen i samarbete med 
den lokala föreningen.
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Kommunfullmäktige antog under året en ny avfallsplan. Göteborgsregionens kommu-
ner har gemensamt arbetat fram den nya regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030. 
Planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det finns även mål och 
åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och hantera och förebygga nedskräpning. 

Analys
Med en ökad tonvikt på att bygga tätare tätorter och framför allt ett tätare Kungsbacka 
stad så finns risken att den högre och tätare bebyggelsen skapar mer instängda vägområ-
den. En förtätning kan därför leda till att koncentrationen av partiklar och kväveoxider 
ökar i vissa områden. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att gynna gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik vilket kan medföra att utsläppen från biltrafiken kan minska. 
Planeringen av gaturummen är avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. 
Fortsatta mätningar och beräkningar behövs för att följa trenden och kunna agera om det 
så behövs. I Göteborgsregionens luftvårdsförbunds regi sker regelbundna mätningar och 
beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Men det kan även behövas separata utred-
ningar när större förtätningsprojekt sker längs med vältrafikerade vägar.

Vid förtätning av staden är det viktigt att lämna utrymme för gröna och blåa stråk. Både 
för att ge invånarna möjligheter till rekreation samt att skapa ytor för dagvattenhantering 
och biologisk mångfald. 

Trots utmaningarna som det innebär att bygga tätare städer så väger fördelarna vida över 
nackdelarna och en högre täthet är i många fall nyckeln till att skapa en ekologisk, social 
och ekonomiskt hållbar kommun. 
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Globalt mål: Hållbar konsumtion och produktion  

Aktuella delmål
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktions- 
         mönster
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 519 491 458 486  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 201 196 191 185  

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 80 72 61 64  

Insamlat grovavfall, kg/person 204 190 173 203  

Insamlat farligt avfall (inkl  elavfall och batterier), kg/person 35 33 34 34  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,  
inkl  biologisk behandling, andel (%)

42 42 42 38  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 27 36 36 32  

 
Förflyttning 
Vi har ökat vår återanvändning av möbler. Genom samordning i kommunen kunde vi vid 
två tillfällen genomföra Öppet hus och skänka möbler från våra möbelförråd till kommu-
nens föreningar. Det blev mycket positiv respons och många glada föreningar som tog med 
sig mycket möbler. Totalt kunde ca 700 möbler återanvändas, vilket sparar på miljön och 
även kunde skapa nytta för vårt föreningsliv.

Som en del i arbetet med hållbar konsumtion tar kommunen fram ett batteri av repara-
tionstjänster, eller cirkulära tjänster, för interna inköp. Först ut är kommunens arbetskläder 
som nu ska kunna skickas på lagning hos skrädderi. Under året undantogs ca 1200 plagg 
från destruktion när äldreomsorgen skulle gå över till cirkulationstvätt. Befintliga plagg 
fick ingå i det nya avtalet i stället för att kasseras.

När vi inreder våra lokaler har vi lagt större fokus på att inventera befintliga inventarier 
för att på så sätt minska nyinköp och bidra till en hållbar konsumtion. Inventarier återan-
vänds från befintliga lokaler och från befintliga förråd. Vi renoverar också fler inventarier 
vilket också bidrar till ökade grad av återanvändning. Detta har resulterat i minskade 
investeringskostnader för inventarier samtidigt som befintliga resurser får fortsatt använd-
ningsområde.

Vi har medverkat i Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram nya och uppda-
terade kriterier för hållbarhet vid upphandling. Vi har också varit drivande i att ta fram 
innehållet i de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland, som resulterat i 
det regionala styrdokumentet Riktlinjer för inköp av livsmedel.
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I vår interna e-handel har andel av köpen som var miljömärkta - inom de relevanta pro-
duktområden vi mäter - under 2020 varit 26,1 procent, vilket är en liten ökning från 2019 
då andelen var 25,5 procent. 

Under året har vi arbetat aktivt med att medvetandegöra alla medarbetare om kon-
sumtionstrappan. Konsumtionstrappan eller avfallstrappan innebär att vi ska minska 
konsumtionen och minimera avfallsmängderna genom att återanvända, materialåtervinna, 
energiutvinna och i sista hand deponera. Vi har också haft ett flertal utställningar på 
Fyren om till exempel återbruk och konsumtion för att stimulera invånarna till förändrat 
konsumtionsbeteende.

Återanvändning av byggmaterial eller utrustning har också fått större fokus. Inför 
exempelvis rivning av lokaler tas byggmaterial eller utrustning tillvara på vilket bidrar till 
hållbar konsumtion.

Vi har genomfört en upcycling-tävling för högstadieelever i syfte att väcka intresse för att 
öka livslängden på varor för en mer hållbar konsumtion. Inom projektet genomfördes även 
ungdomsdialog för att utreda framtida möjligheter att finna nya former för hållbar konsum-
tion. Vi har också arbetat med att tydliggöra information kring platser för hållbar konsum-
tion på vår hemsida samt att dessa platser visas på hemsidans kommunkarta.

Kommunen har under 2020 infört insamling av hårdplast på en av våra återvinningscen-
traler.

Kemikaliearbetet i kommunen
Inom ramen för kommunens kemikalieplan har ett kemikaliehanteringssystem införts. 
Systemet underlättar för hantering av våra kemikalier vilket är viktigt av både arbetsmil-
jöskäl men också för miljön. För att inventera kemikalierna i kommunen har en kemika-
liecoach anställts för att hjälpa kommunens verksamheter att registrera och sedan fasa ut 
olämpliga kemikalier. Inventeringen inleddes under 2020 och avses fortsätta under 2021. 
Innan inventering påbörjades fanns cirka 2400 produkter i kommunen. Ungefär 800 pro-
dukter togs bort redan i samband med inventeringen, så cirka 1 600 produkter registrerades 
in i systemet för vidare utvärdering. Utfasningen av produkter som innehöll kemikalier 
som är farliga för människors hälsa och miljön påbörjades omedelbart och vid årsskiftet 
fanns cirka 1 200 produkter kvar.

De olika kemiska produkterna är indelade i olika grupper utifrån vilka ämnesegenskaper 
de ingående kemikalierna har, exempelvis; allergiframkallande, farliga för gravida och mil-
jöfarliga. Kemikalieplanen har fokus på barn och unga och i gruppen ämnen som bedöms 
som cancerogena och mutagena registrerades 45 produkter. De flesta av dessa produkter 
hittades inom NO-undervisningen i skolverksamheterna. Utfasningen av dessa pågår och 
fortsätter under 2021.
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Analys
Kommunens arbete med hållbar konsumtion har under 2020 gjort stora framsteg även om 
vi bara är i början av de förändringar vi behöver göra. Vi ser att mängderna av avfall och 
förpackningar som hushållen och kommunen genererar minskar vilket är positivt även om 
det inte helt går att påstå att våra invånare blivit mer cirkulära. En del i minskningen är 
sannolikt vår övergång till att läsa tidningen digitalt. Konsumtion omfattar allt från fossila 
resor och transporter till mat och kläder. Kommunen handlar varor och tjänster för cirka 
tre miljarder per år och har därmed stor möjlighet att påverka marknaden.

Kommunen som organisation behöver ställa högre krav vid inköp av varor och tjänster 
så att dessa minimerar klimatutsläpp, resursanvändning samt gynnar biologisk mångfald. 
Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet. Vi behöver använda produkter och 
inventarier så länge som möjligt genom att använda intern bytesmarknad i större utsträck-
ning. Vi kan medverka till hållbar konsumtion genom att även köpa in begagnade varor. 
Samtliga dessa åtgärder inryms i begreppet cirkulär ekonomi där både kommunen och vi 
som privatpersoner behöver tänka mer utifrån funktion. Efterfrågas en funktion i stället 
för en sak ökar incitament för leverantören att leverera funktion med lång hållbarhet som 
också går att laga eller återanvända. Det blir inte dyrare (kanske billigare) för köparen men 
vi behöver vänja oss vid att inte ha nya saker jämt - det är ok att ha en reparerad sak.

Kungsbacka kommun har en hög ambition för att fasa ut farliga kemikalier. Med ett 
nytt system och en kemikaliecoach så bedömer vi att vi inom några år fasat ut de sämsta 
produkterna.

Figuren visar antalet inventerade produkter före och efter inventeringen 
samt vid årsskiftet 2020/21 
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Globalt mål: Bekämpa klimatförändringen  

Aktuella delmål
13.1 Stärk motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv 2,88 2,83 2,69   

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton CO2e/inv 0,35 0,35 0,33   

Utsläpp till luft av växthusgaser, egen uppvärmning, ton 
CO2e/inv

0,16 0,14 0,14   

Utsläpp till luft av växthusgaser, arbetsmaskiner, ton 
CO2e/inv

0,18 0,19 0,16   

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton CO2e/inv 0,06 0,03 0,03   

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO2e/inv 1,93 1,92 1,84   

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och fjärrvärme, ton 
CO2e/inv

0,01 0,01 0,01   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 41,4 50,4 59,6 63,0 63,7

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

17,2 16,5 16,4 15,9  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 770,7 764,1 750,4 726,4  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil 1 293,7 1 279,7 1 266,9 1 217,9  

Förflyttning 

Borgmästaravtalet - Statusrapportering 2020-12-31
Kungsbacka kommun är sedan december 2018 ansluten till Borgmästaravtalet. Inom 
ramen för detta avtal har kommunen åtagit sig att ta fram en klimatstrategi innehållande 
mål och åtgärder för att begränsa utsläpp av klimatgaser samt minska effekterna av klimat-
förändringarna. Enligt avtalet ska en statusrapportering göras vartannat år för åtgärderna 
och vart tredje år ska strategin revideras.

Övergripande mål är att kommunen ska vara klimatneutral 2045, med delmålen;
• Utsläppen ska minska med 60 procent per invånare år 2030, jämfört med basåret 1990, 

0 Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70  
 procent per person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016 
o Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år  
 2030 jämfört med år 2016 
o Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter  
 ska helt fasas ut till år 2030 
o Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 procent till år  
 2030
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• Kommunen ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom kommunen och 
utanför kommunens gränser samt 

• Senast år 2040 ska vi ha en lösning på plats för att hantera de viktigaste klimat- 
anpassnings-utmaningarna.

De totala C02-utsläppen i Sverige räknat per invånare var 8 ton/år 2018, vilket är en 
minskning sedan 2008 med 3 ton. 2050 behöver vi vara nere på 1 ton för att klara  
1,5-gradersmålet (Parisöverenskommelsen). Störst utsläpp orsakas av våra investeringar 
följt av konsumtion av resor framförallt flygresor (se diagram nedan). Det är rimligt att 
anta att utsläppen i Kungsbacka följer riket men är sannolikt något högre i Kungsbacka då 
konsumtionsutsläppen följer invånarnas ekonomi. Tyvärr saknas fortfarande möjlighet att 
bryta ned data för konsumtionsparametrar på kommunal nivå varför de endast redovisas på 
riksnivå.

Utsläppen i Kungsbacka från transporter har ökat sedan 1990 trots att andelen miljöbilar 
nu är ca 15 procent och att vi per person kör mindre samt att varje bil rullar kortare sträcka. 
Detta förklaras med att vi totalt sett har fler bilar. Inom uppvärmning av bostäder och lokaler 
har vi däremot lyckats sänka CO2-utsläppen rejält. Troliga förklaringar är installation av 
solceller, bergvärme, värmeväxlare och liknande åtgärder (se diagram nedan).

Figur  Utsläpp av CO2 från kommunens geografiska yta  Omfattar endast transporter och energi 
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I klimatstrategins åtgärdsplan rapporteras sammanlagt 32 åtgärder. Av dessa har 4 
genomförts, 24 är pågående, 3 är ej inledda och en har annullerats. Genomförda åtgärder 
är Fossilfri kollektivtrafik i Kungsbacka stad, Varningssystem för översvämning (2014), 
Klimatkompenserade tjänsteresor för kommunens personal och Inarbetad klimatanpass-
ning i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Exempel på viktiga förflyttningar 2020
Solceller på kommunala byggnader. Totalt har vi 37 anläggningar med sammanlagt ca 15 
675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 2020 var 6,7 procent av konsumerad 
energi egenproducerad och mer än 99 procent var fossilfri. 

Kommunen körde under 2020 drygt 600 000 mil med sina fordon (upp till 3,5 ton) 
inkluderat tjänsteresor med egen bil. Av alla dessa resor skedde 76 procent med förnyelse-
bara drivmedel. Totalt släpptes dessa resor ut 575 000 kg CO2. Andelen fossilfria fordon 
var oförändrad 2020 och kvar på 63 procent vilket beror på svårigheter att bygga ut laddsta-
tioner för elbilar. Kungsbacka testade under 2020 en ny teknik, V2G, där elbilar används 
som tillfälligt energilager för att optimera energianvändningen.

Kommunen har minskat sina tjänsteresor med bil med 52 procent från 68 000 mil 2019 
till 33 500 mil 2020. Minskningen under 2020 beror till stor del på ökat distansarbete på 
grund av covid-19 men sannolikt också på de nya klimatkompenserade resereglerna som 
infördes 2020. Utöver resor med egen bil i tjänsten har kommunen fortfarande ett antal 
fordon som drivs med fossila bränslen och med dessa har det körts 151 000 mil. Antalet 
flygresor under 2020 var 114 varav 24 var kortare än 50 mil. För samtliga fossila resor 2020 
bokförs en klimatavgift som under 2021 kan användas för klimatinsatser i kommunen (se 
tabell). 

På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan 
genom att cykla, gå eller åka kollektivt istället för att åka bil. Utmaningen är uppbyggd 
som en poängjakt där klasser engageras i att tävla om olika priser. Under 2020 deltog 
ungefär 400 elever från 17 klasser från Björkrisskolan, Frillesåsskolan, Furulidsskolan, 
Hedeskolan, Smedingeskolan och Åsaskolan. Till slut vann 6B Smedingeskolan första pris 
i form av 8 000 kronor.

För femte året i rad deltog Kungsbacka kommun 2020 i projektet Vintercyklist. Målet 
med projektet är att visa att cykeln är ett bekvämt och effektivt transportmedel under hela 
året. Under 2020 var det 58 sökande till 25 platser. Två nya företag har tillkommit under 
2020 i projektet Cykelvänlig arbetsplats, TeamOlmed och Mediq. Kommunen har fortsatt 
att hyra ut cykelförråd vid Hede och Kungsbacka station. 

Tabell  Fördelning av klimatkompenserade resor 2020 

Klimatväxling tjänsteresor Klimatväxlingsavgift Mil fossilt Mil fossilfritt Komp (kr)

Tjänsteresa med fossila bränslen som görs 
med kommunens lätta fordon (under 3,5 ton) 

5 sek per mil 151 319 465 275 756 595

Alla tjänsteresor som görs med privata bilar 5 sek per mil 33 500  167 500

Flygresor under 500 km med fossila bränslen 500 sek per enkel resa 24  12 000

Flygresor över 500 km med fossila bränslen 250 sek per enkel resa 114  28 500

Totalt 964 595
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Kommunens bostadsbolag Ekstas arbete med ekologisk hållbarhet är mycket positivt 
för koncernen, som exempel kan nämnas Ekstas produktion av solenergi. Ekstas energian-
vändning under 2020 har varit rekordlåg, 94 kWh/m2. Bolaget har idag 46 solcellsanlägg-
ningar och 43 solvärmeanläggningar. Eksta fortsätter byta ut sin fordonspark mot elbilar 
och 2020 var andelen elbilar 50 procent. Fjärrvärmeverksamhet har levererat förnybar 
energi på totalt 98 procent. Andelen återvunnet material har under 2020 ökat med 20 
procent.

Kommunen ställer krav i upphandling av entreprenader bland annat för asfaltsbelägg-
ningar och anläggningsarbeten. Dessa entreprenader får släppa ut maximalt 35 kg koldi-
oxid per ton asfaltsmassa för processerna asfalttillverkning, asfaltsutläggning och  
transporter. 

Energi- och klimatrådgivningen ger numer bara digitala ”hembesök” och all rådgivning 
sker via telefon eller teams.

Projekt för att minska matsvinnet har pågått under året och fortsätter under hela 2021. 
Matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Matsvinnet innefattar kökssvinn, 
serveringssvinn och tallriksvinn. Under 2020 var svinnet ca 110 ton vilket motsvarar 13 
procent av en referensportion på 405 g. Målsättningen följer för närvarande FN:s mål 2030, 
dvs 30 g svinn per portion. För att nå detta mål behöver vi komma ner till att slänga max 65 
ton. Detta motsvarar en minskning på ca 20 g per portion.

Måltider har arbetat vidare med att minska matens klimatpåverkan. Under 2020 
orsakade kommunens livsmedel CO2-utsläpp motsvarande 4 ton. I nuläget innehåller en 
snittmatsedelsvecka en färsrätt, en fågelrätt, en fiskrätt, en vegetarisk rätt och en chark-
kött-övrigt-rätt. Sammantaget har matens klimatpåverkan minskat de senaste åren och 
var 2020 1,93 kg CO2e/kg inköpt livsmedel vilket är en liten minskning jämfört med förra 
året då vi nådde 2,0 som var den tidigare målnivån. Vi har mycket hög andel svenska råva-
ror i våra livsmedel, över 98 procent, utom för rena köttprodukter där andelen är 71 procent 
vilket beror på att vi prioriterat ekologiskt framför svenskt ursprung. Andelen ekologiska 
livsmedel var 2020 33 procent och därmed något under målet på 35 procent, vilket beror på 
att vi fokuserat mycket på klimatsmart och andel svenskt.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att fasa ut köldmedier. Många äldre köldmedier 
har mycket stark klimatpåverkan samtidigt som det idag finns helt klimatneutral teknik. 
Kungsbacka har för närvarande 196 stora aggregat (över 5 ton CO2-ekvivalenter) med 
totalt 3 300 ton (CO2-ekvivalenter) klimatpåverkande köldmedier. Målsättningen är att 
fasa ut dessa under 10 år för att 2030 endast ha klimatneutrala köldmedier i dessa större 
aggregat.

Tabell  Antal aggregat med mer än 5 ton CO2-ekvivalenter och total mängd  
CO2-ekvivalenter (ton)  Målåret är 2030 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 196 0

Mängd 3 300 0
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Inom projektet Energieffektiva storhushåll har kommunen infört komposteringsma-
skiner i nybyggda kök där matavfallet tas om hand och reduceras med 90 procent. Åtgär-
den minskar behov av utrymme i soprum samt antalet transporter för att forsla bort det 
matavfall.

Ett samarbete har initierats med vägföreningar och bostadssamfälligheter för att till-
sammans bidra till ett mer klimatsäkrat samhälle.

För att bidra till kommunmålen gällande hållbar utveckling och hälsosam miljö har 
målen hos en utförare varit att kontinuerligt använda 1–2 elcycklar/cyklar vid sina hem-
tjänstbesök.

Analys  
Utifrån arbetet med Borgmästaravtalet och klimatstrategin så har kommunen störst 
utmaningar vad gäller utsläpp från transporter och konsumtion. Utsläppen från transporter 
ökar i kommunen och för att nå målet att minska CO2-utsläppen med 70 procent till 2030 
behöver stora delar av fordonsflottan – inte bara i kommunorganisationen – bli fossilfri 
och vi behöver underlätta för elektrifiering. Nationell statistik visar att 2020 var det första 
året som det såldes fler laddbara bilar i Sverige jämfört med dieselbilar. Samtidigt såldes 
det totalt 18 procent färre bilar under 2020, så det ska bli intressant att se utvecklingen i 
Kungsbacka när vi får statistik på kommunal nivå.

Vi behöver fortsätta jobba regionalt och nationellt för att säkerställa god kollektivtra-
fik. Konsumtiondelen är svårare då vi ingår i ett globalt system, men vi kan i kommunens 
verksamhet se till att vi blir mer cirkulära. Framförallt att vi vid våra inköp ställer krav på 
resurssnålhet, återanvändning och att vi efterfrågar funktion istället för en specifik produkt 
eller tjänst. För att öka möjligheten för våra invånare att agera cirkulärt kan kommunen 
genom sin avfallshantering underlätta för invånarna att göra rätt. Det är med andra ord 
inom många områden vi behöver utveckla och för att åstadkomma denna förflyttning är 
det viktigt att vi alla vill vara med och att vi har kunskap och förståelse om behovet av 
förflyttning. 

Trots den stora utmaningen inom klimatområdet är det glädjande att konstatera att vi 
gör många bra saker och att vi inom hållbarhetsområdet de senaste åren fått en ökad kun-
skap och förståelse för behovet av åtgärder. Vi behöver oftast inte svara på varför vi behöver 
göra åtgärder utan snarare vilka åtgärder bör vi göra. Ett område där våra åtgärder också 
visar positivt resultat är CO2-utsläppen från uppvärmning och elförsörjning. 
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Globalt mål: Hav och marina resurser  

Aktuella delmål 
14.1 Minska föroreningarna av haven
14.2 Skydda och återställ ekosystem
14.5 Bevara kust- och havsområden

KOLADAnyckeltal: 
Saknas för kommuner.
Antalet/andelen kust vattenförekomster som uppnår god ekologisk status: 11 måttligt 
(69%), 5 god (31 %) (från VISS).

Förflyttning 
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 procent bättre än våra 
utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. 
En förutsättning för ett växande Kungsbacka är kapacitet att leverera dricksvatten och rena 
avloppsvatten. Arbetet med framtidens avloppsreningsverk går vidare och efter samråd har 
en tillståndsansökan i stort färdigställts. Kungsbacka kommer kunna rena avloppsvattnet 
från dubbelt så många personer som idag utan att miljöpåverkan ökar.

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun  (källa VISS)

Måttlig status 69%

God status 31%
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Under året genomfördes försök med läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projek-
tet testades två olika reningstekniker som båda visade sig kunna reducera läkemedelsrester. 
Försöken visade också att dagens ordinarie reningsprocess redan har en reducering av läke-
medelsrester. Försöken gav nya kunskaper som kommer stödja utvecklingen kopplat till det 
behov som finns att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.
Största källan för det övergödande ämnet fosfor till Kungsbackafjorden är jordbruksmark. 
Vid miljötillsyn av lantbruk ställs krav på skyddsåtgärder, t ex vid risk för läckage från 
hagar, tätt lagringsutrymme och skyddszoner vid gödsling. Dialog förs med kunden om 
hur verksamheten påverkar närliggande vattenförekomst samt info om vattenförekomstens 
ekologiska status. 

Arbetet med att hantera lakvatten från gamla deponier fortsätter och under 2020 har vi 
arbetat med åtgärder för lakvattnet på deponin i Torpa Dala och sluttäckningsplan och 
kontrollprogram för Barnamossen. På Svinholmen är vi inne i en kartläggnings- och 
provtagningsfas.

Analys  
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Fjorden får 
ta emot vatten från både Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunens största 
reningsverk, Hammargård. Fjorden bedöms ha måttlig ekologisk status och vi behöver 
därför arbeta mycket aktivt för att förbättra vattenkvaliteten. 
För att minska kommunens påverkan på de marina miljöerna behöver insatser sättas in på 
land. Mycket av de näringsämnen och andra ämnen som riskerar att skada haven kommer 
ut i haven genom avrinning från de areella näringarna, industrier, dagvatten och gamla 
miljösynder så som deponier. 
Kommunen genomför löpande åtgärder som ska stärka förutsättningarna för kusten så som 
miljötillsyn och omhändertagande av avlopps- och dagvatten. Förhoppningen är att dessa 
insatser över tid ska ge havet en möjlighet att återhämta sig. Utmaningen är dock relativt 
stor framförallt sett utifrån kommunens starka befolkningsutveckling där allt större mäng-
der avloppsvatten ska tas om hand och fler ytor hårdgörs.

Källfördelning för fosfor i Inre Kungsbackafjorden  (källa SMHI Vattenwebb)

Källförteckning för fosfor i inre Kungsbackafjorden

Jordbruk 
61%

Skog & Hygge  
17%

Myr 1%

Avloppsreningsverk 
8%

Enskilda avlopp 
7%

Urbant inkl  
dagvatten 5%

Industri 0%

Övrigt 1%
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Globalt mål: Ekosystem och biologisk mångfald  

Aktuella delmål: 
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land  
        och i sötvatten
15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem
15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Skyddad natur totalt, andel (%) 7,3 7,3 7,3 7,4

Skyddad natur land, andel (%) 6,7 6,7 6,8 6,8

Skyddad natur hav, andel (%) 7,9 7,9 7,9 7,9

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) 3,3 3,3 3,3 3,3

  
Förflyttning 
Längs med Kungsbackaån utvecklar vi stråken i linje med gestaltningsplan för Kungs-
backaån och den handlingsplan som kommunen tagit fram. Under 2020 har kommunen 
arbetat med området från Signeskulle och norrut till Hede. Vi har planterat många träd 
och satt ut ett flertal fågelholkar och insektshotell för att ge goda möjligheter till liv och 
nytta i området. Dessutom har nedtagna träd i några fall lämnats kvar för att ge naturliga 
möjligheter för insekter och vedlevande svampar. 

Kommunen har tillsammans med andra förvaltningar och Eksta bostads AB fortsatt ett 
arbete för att bidra till att främja den biologiska mångfalden. Vi har tagit fram en gemen-
sam plan där bland annat flera testytor och fem ängsytor har gjorts iordning och skyltats 
för att informera om åtgärderna

Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året. Dels har vi 
själva fått lägga stort fokus och noggrannhet i de entreprenader som utförs på platser där exem-
pelvis parkslide förekommer. Dels har behovet varit stort av information till våra invånare kring 
hur växterna ska hanteras och lämnas till förbränning på våra återvinningscentraler.

Analys  
Utarmningen av biologisk mångfald kommer likt klimatförändringarna smygande – det blir 
inte katastrof över en natt. Inte annat än för just den växten eller det djuret som försvinner. 
Idag finns det ca 4 000 arter i Sverige som är hotade – som alltså riskerar att utrotas.

Att riskera den biologiska mångfalden är lite som att spela rysk roulett – vi vet inte vilka 
arters förvinnande som blir katastrof och inte heller hur många arter som kan försvinna 
innan det får stor påverkan på oss människor.

Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska mångfalden och ett av de främ-
sta redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen. Vi behöver fortsätta bevara, 
restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl som i 
vatten. Vi behöver även fortsätta vårt arbete med att hantera och informera om riskerna 
med invasiva arterna som riskerar att påverka den biologisk mångfalden negativt. 

Kommunen kan som markägare även styra sin skogsbruksplan mot ökad naturhänsyn. 
Vi har även möjlighet att tillskapa mer död ved i naturen vilket i många fall är en bristvara.  
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Globalt mål: Fredliga och inkluderande samhällen  

Aktuella delmål: 
16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden
16.5 Bekämpa korruption och mutor
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

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

16  25   

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

5  10   

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

26  41   

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt 477 392 461 418  

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Totalt

82 82 89 89 89

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Män

  87 87 87

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Kvinnor

  91 91 91

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter 
och statsbidrag Totalt

   3,0  

 

Förflyttning 
Enligt vår egen trygghetsundersökning från 2020 (1364 svar) uppger 24 procent att de 
alltid känner sig trygga i Kungsbacka kommun och 68 procent uppger att de oftast känner 
sig trygga. Samtidigt sjunker den upplevda tryggheten enligt SCB:s medborgarundersök-
ning, både i Kungsbacka och nationellt. Trygghetsindexet för Kungsbacka ligger nu på 
59 (2019: 60, 2018: 64) men över medel som är 55 för Sveriges kommuner. Den nationella 
trygghetsundersökningen från 2020 visar en ökad oro för brottslighet i samhället, framför 
allt hos män om vi tittar på siffrorna från Kungsbackas lokalpolisområde. Kvinnors oro 
för brottslighet i samhället är oförändrad från 2019. Även otrygghet vid utevistelse sent på 
kvällen eller andelen som valt en annan väg på grund av oro har ökat hos både kvinnor och 
män i Kungsbacka. 

Under 2020 har vi haft en ökning av tillgreppsbrott, bedrägeribrott, bostadsinbrott, 
skadegörelse och våldsbrott. Trafikbrott har minskat en aning och narkotikabrotten har 
minskat eller varit oförändrade. Organiserad brottslighet är något polisen aktivt bevakar. 
Kungsbacka kommun har representanter i länsstyrelsens nätverk mot människohandel och 
prostitution för att förebygga denna typ av organiserad brottslighet. 

Kommunfullmäktiges första helt digitala möte hölls sedan pandemin med covid-19  
bröt ut.

Vi har genomfört projekt där vi träffat invånare för att identifiera otrygga platser och 
åtgärdat dessa med exempelvis röjningsarbeten, förändrade planteringar och belysning.
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Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är mycket aktivt och bedrivs i 
tätt samarbete med bland annat polisen, kollektivtrafiken, föreningslivet och våra invånare. 
Exempel på uppmärksammade insatser är trygghetsvandring av kommunens föreningar 
under sommaren 2020, nattvandringen och Grannsamverkan. 

Analys
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och, precis som övriga Sve-
rige, stor tillit till demokratin, dess processer och myndigheter. Under 2020 har vi sett en 
ökning av flera brottstyper och den upplevda tryggheten sjunker. Detta kräver att vi aktivt 
samverkar med olika aktörer för att minska otryggheten och brottsligheten på flera olika 
plan. Som offentlig aktör måste vi arbeta kontinuerligt och idogt för att säkerställa våra 
invånares trygghet i, och tillit till det demokratiska samhället.
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Globalt mål: Genomförande och globalt partnerskap  

Aktuella delmål: 
17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap
17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data
17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

KOLADAnyckeltal: 
Saknas 

 
Förflyttning 
Genom medverkan i projektet Glokala Sverige och utbildningssatsningen inom detta har 
vi stärkt politisk samstämmighet för hållbar utveckling. 

Kommunens hållbarhetsbokslut har utvecklats under 2020 och innehåller analys av vilka 
områden Kungsbacka kan göra störst nytta utifrån de globala målen. Under 2020 besluta-
des för redovisningen av budget 2021 att hållbarhetsbokslutet ska vara en del av underlaget 
när kommunen bedömer God ekonomisk hushållning.

Kommunen har under året haft ett flertal studenter som gjort sina examensarbeten i 
Kungsbacka. Något kommunen gör som partner till Miljöbron som hjälper till att för-
medla kontakter mellan arbetsplatser och studenter.

Vi har samarbete med invånarna i många sammanhang. En dialog som trots covid-19 
kunde genomföras var kommunens förslag till ny översiktsplan (ÖP), där kommunen 
bemannade en utställning på Kungsmässan under en vecka i augusti.

Seniorverksamheten har visat vägen kring reellt medskapande där seniorerna själva 
bidragit till att sex träffpunkter blivit över tjugo och flertalet intressegrupper startat. Vi 
har numera digitala mötesplatser både för seniorer och unga. Kulturskolan har använt 
digital distansundervisning för att nå ut. Under 2020 har vi satsat extra på att etablera vår 
mötesplats för unga, Protonen, i Hålabäck. Biblioteket har erbjudit språkcafé och att stödja 
invånare att bli en del av vårt digitala samhälle. 

Lärande bygg som bland annat integrerar nyanlända på arbetsmarknaden har under 
2020 genomfört omgång 3. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna erbjuda både 
bygg och måleri med språkstöd.

Jobbmäklare och praktiksamordnare har under 2020 fortsatt sitt uppsökande arbete 
till näringslivet, vilket resulterat i många nya företagskontakter både regionalt och lokalt. 
Jobbmäklare har genomfört ett mindre jobbspår tillsammans med fyra golfklubbar i 
Kungsbacka där fem personer fått anställning. 

I en gemensam kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs inför sommaren 
110 nya praktikantplatser fram på en vecka. 183 av dessa platser tackades ja till.

En ny avdelning har bildats på samhällsbyggnadskontoret med namnet Hållbar utveck-
ling. Detta för att stärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete vilket förhoppningsvis 
kan förflytta hela kommunens arbete i rätt riktning. Det ger ett signalvärde både internt 
och externt att hållbarheten är viktig i Kungsbacka.

En Pop-up-plats invid Borgmästarebron invigdes i början av september. Platsen syfte är 
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att sprida kunskap om hur olika delar vår omgivning fungerar. Här finns ett ”titt-hål” som 
visar vad som gömmer sig i marken i form av rör och olika bärlager. En lyktstolpe visar hur 
vi kan spara energi genom en smart solcell som tänder ljuset när det börjar skymma. En 
trappa att kliva uppåt i finns för att illustrera hur hållbarheten ökar ju längre upp vi kliver.

Vi samarbetar med invånarna kring hållbar konsumtion, bl.a. inom följande projekt: 
Upcycle-tävling, Resterkocken, Skräpplockardagarna (Håll Sverige Rent), Europa minskar 
avfallet, Avfallsappen, Bytardagen mm.

 
Analys
Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med 
invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. 
Enligt såväl Agenda2030-delegationens betänkande som Kungsbackas lokala prioritering, 
är det dock av stor vikt att vi fortsätter på den inslagna vägen. Såväl de globala hållbarhets-
utmaningarna som det vi i Sverige kallar för välfärdsutmaningen kan enbart lösas genom 
nya samarbeten och fundamentalt nya arbetssätt och lösningar. I Kungsbacka och Väst-
sverige finns en enorm potential hos företag, ideell sektor, inom akademin och hos våra 
invånare - det behöver vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera 
möjligheter för denna potential att bidra till ett hållbart samhälle. 

Utställning om nya översiktsplanen 
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Miljömålen i Halland 

Länsstyrelsen i Hallands län följer årligen upp arbetet med de svenska miljömålen på en 
regional nivå. Årets bedömning innebär inga stora förändringar jämfört med tidigare år. 

En sammanställning av den regionala och den nationella måluppföljningen  Det är 
endast ett av miljömålen som uppnås, Skyddande ozonskikt  

Miljömål Regional mål
bedömning 

Miljötillstånd 
(regionalt)

Nationell mål
bedömning

Miljötillstånd 
(nationellt)

Begränsad  
klimatpåverkan

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

Frisk luft Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Bara naturlig 
försurning

Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Giftfri miljö Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Skyddande 
ozonskikt

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Ja Neutral utveckling

Säker strålmiljö Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nära Neutral utveckling

Ingen  
övergödning

Nej Positiv  
utveckling

Nej Neutral utveckling

Levande sjöar 
och vattendrag

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Grundvatten av 
god kvalitet

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Hav i balans och 
levande kust och  
skärgård

Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Myllrande 
 våtmark

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Levande skogar Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt  
odlingslandskap

Nej Neutral 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Storslagen 
fjällmiljö

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

God bebyggd 
miljö

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt växt 
och djurliv

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling
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Inget av de regionala målen har bedömts vara uppnått i Halland år 2020. Trots att många 
bra initiativ finns krävs det i många fall en mer omfattande samhällsomställning för att 
vända trenderna. Länet, precis som Kungsbacka, delar de utmaningar som finns nationellt 
där klimat och biologisk mångfald pekats ut som särskilt angelägna områden. På nationell 
nivå är det endast ett av miljömålen som uppnås, Skyddande ozonskikt. 

Nu har vi nått målåret 2020 och när vi framöver tar sikte på 2030 kan konstateras att 
många miljöproblem återstår att lösa. Det krävs ett kraftfullt uppväxlat arbete inom alla 
samhällssektorer om målen ska kunna nås. Inom vissa områden finns positiva inslag och 
trender men i en sammanvägd bedömning tas de allt som oftast ut av negativa trender.

En utmaning i länet är transporter. Körsträckan med personbil per invånare är förhål-
landevis hög och en mängd tung trafik passerar dagligen genom länet. Totalt står trans-
porter för 46 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Transporter har även påverkan på 
områden såsom luftkvalitet, buller och spridning av mikroskräp. Undersökningar indikerar 
att de halländska männen kör längre sträckor med bil än vad kvinnorna gör. Likaså är 
andelen kvinnor som använder kollektivtrafik, cykel och gång markant högre än motsva-
rande andel bland männen.

Mycket av de negativa effekter vi ser kopplat till biologisk mångfald hänger ihop med 
den undanträngning som ett ökat anspråk på resurser för med sig. Det behövs former för 
att låta naturen ta plats även när samhällen och befolkning växer. Tillgång till grönska 
och grönområden har också viktiga kopplingar till människors hälsa och välbefinnande 
som är en del av generationsmålet. Länet är expansivt och resurserna behöver räcka till fler 
personer över tid. Frågan om att skydda vårt dricksvatten har fått ökat fokus. Likaså har 
den pågående pandemin satt ljus på vårt importberoende för livsmedelsförsörjning, vilket 
möjligen kan påverka hur vi kommer att värdera åkermarken framöver.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

+ Minskat långvarigt  
försörjningsstöd 

 + Krav i upphandlingen av 
livsmedel  Näringsriktig mat i 
alla åldrar

- Hållbar lokal  
livsmedelsproduktion 

- Värna jordbruksmark

+ Leverera Välmående börjar 
nå barn & unga på bred front
 + Brukardelaktighet

 Psykisk ohälsa, unga 
kvinnor
- Läkemedelskonsumtion – 
antibiotika & psykofarmaka
- Många äldre döda i covid-19

- Uthållighet i förändringen 
till ett hälsofrämjande  
perspektiv i samhället
- Motverka en ökning av  
narkotikamissbruk

+ Digital värd för äldre 
 + Ines mål - hållbarhet 
 + bäst på programmering

- SFI-elever som klarar flera 
kurser

- Allas tillgång till objektiv 
information

 + Kollegialt lärande inom 
skolan
 + Utbildningar
 + Goplatsen – framtagen i 
dialog med flickor 

- Andelen heltidsarbetande 
inom kommunen  
(kvinnor-män)
- Bemötande och beteende

- Fokus som arbetsgivare på 
jämställdhet
- Mer dialog – utmana  
kulturer

 + Bra dricksvattenkvalitet
 + Bra avloppsrening

- Sjöar och vattendrag med 
god ekologisk status
- Dricksvattenkapacitet  
vid torka
- Minimera in- och utläckage

- Minskade utsläpp av 
näringsämnen
- Långsiktig planering och 
budgetering

 + Energianvändningen 
minskar
 + Eksta minskar varmvatte-
nanvändningen och produce-
rar egen el
+ Utbyggnad av solceller

- Mer egenproducerad el
- Minska förbrukningen
- Öka energieffektiviteten

- Fler solceller
- Energineutrala bostäder
- Cirkulära lösningar

+ Aktivt jobbsök – matchning 
på arbetsmarknaden
+ Lärande bygg
 + Jobbmäklare

- Bättre resurseffektivitet i 
konsumtion och produktion

- Kommunen kan vara mer 
drivande för att utveckla 
resurseffektiviteten i kon-
sumtion och produktion

+ Ökad dialog med stat  
och region för hållbara  
transporter
 + Stöttat företag under 
pandemin
+ Lätt och rätt i Kungsbacka

- Företagsklimat
- Tillgång till bredband

- Säkerställa yteffektiva 
färdsätt – attraktiva resor
- Förändra invånarnas och 
företagarnas bild av kommu-
nens näringslivsarbete

 + Ökad samhällsinformation 
för nyanlända
 + Mer svenska för fler 
grupper

- Brukardelaktighet
- Stora inkomstskillnader 
kommuninvånare
- Integration av nyanlända 
- Utbildning i svenska
- Barnperspektivet

- Samhällsbyggnad för ett 
inkluderande samhälle
- Aktivt arbete för hållbar 
integration

Bilder

Sammanfattande analys – Vad gör vi bra, vad är utmaningen  
och vad krävs för att nå målen?

Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå ger det om Kungsbacka prioriterar målet 
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

 + Stadsomvandling och 
förtätning
+ Idrottsparken framtagen 
med föreningar
 + Ny cirkulär avfallsplan

- Hållbara transportsystem 
för alla
- När vi bygger tätare ändå 
skapa en stad för människor

- Ökad användning i staden 
av yteffektiva färdsätt
- Skapa ”hela resan” för våra 
invånare

 + Hållbarhetskrav inom flera 
inköpsområden
 + Återanvänder byggmate-
rial, kläder och möbler
+ Fasar ut farliga produkter

- Matsvinn
 Hållbar upphandling
- Resurseffektivitet/Minska 
mängden avfall 
- Allmänhetens kunskap om 
hållbara livsstilar

- Förståelse och kunskap 
(inköpsmakt och betydelse i 
ett långsiktigt perspektiv)
- Underlätta för att göra rätt
- Kunna mäta och följa upp 
data och statistik
- Köpa funktion istället för 
produkt
- Dialog med näringsliv och 
föreningar

 + 2020, 83 solcellsanlägg-
ningar
 + 76 % av våra resor med 
förnyelsebara drivmedel
+ V2G

- CO2 från transporter
- Energieffektiva
- Genomsnittlig körsträcka 
med personbil per invånare
 Utsläpp från konsumtion

- Medverka till regionala 
yteffektiva färdsätt 
- Snabbare omställning till 
förnyelsebar fordonspark
- Bygga ut laddstationer
- Cirkulära konsumtions-
mönster 

+ Renar från läkemedels-
rester
+ Hög reningsgrad på 
avloppsreningsverken
+ Åtgärdar gamla deponier

- Minska näringsläckaget till 
de marina miljöerna

-Arbeta tillsammans med 
de areella näringarna för att 
minska näringsläckaget

 + Utvecklat miljöer längs 
Kungsbackaån
 + Bekämpat invasiva arter

- Biologisk mångfald hotad 
såväl globalt som lokalt

- Främja biologisk mångfald 
i den fysiska samhällsplane-
ringen
- Genomföra åtgärder för 
biologisk mångfald där  
kommunen är markägare
- Minska utsläppen till  
vattendragen och haven

+ Identifierat otrygga platser
+ Trygghetsvandringar

- Upplevd trygghet
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Fyllnadsfärg    
Prioriteringsordning utifrån ett globalt perspektiv. Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå 
ger det om Kungsbacka prioriterar målet. 

Röd text
Prioriterat område utifrån ett nationellt perspektiv – här står sig Kungsbacka bra i global jämförelse men 
området bör prioriteras utifrån nationell jämförelse. 

Fet stil
Dessa områden bör prioriteras för störst sammanvägd “glokal” effekt – satsningar här bör ge “mycket pang 
för pengarna” både utifrån ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv. 
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Revisionsrapport – Granskning av bokslut 2020-12-31 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad 

revisionsrapport. EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning 

av kommunens årsredovisning, resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, 

kassaflödesanalyser, driftsredovisning samt investeringsredovisning. I bifogad 

rapport sammanfattas de väsentligaste iakttagelserna från granskningen i 

avvikelseform. 

Rapporten översänds för kännedom. 

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 
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1. Inledning 

Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med 

nothänvisningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning. 

 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

 

Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 5 § 4, Pensionsutbetalningar. 

Kommunen redovisar 1 235 mkr som avsättning i balansräkningen vilket i enlighet med 

lagstiftningen istället skall redovisas som en ansvarsförbindelse. Kommunen har i 

årsredovisningen upplyst om avsteget mot gällande lagstiftning och även lämnat upplysning 

om avstegets effekter på resultat- och balansräkning. Kommunens redovisning av pensioner 

innebär också att årets resultat är 19 mkr högre redovisat än om lagen efterlevts. Vår 

bedömning är att den felaktiga redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna 

därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med gällande lagstiftning, om inte rättelse sker.  

 

Vår bedömning är att granskat material i övrigt överensstämmer med lagen om kommunal 

redovisning. Däremot framgår det av årsredovisningen och i denna rapport att kommunen 

gör ett antal avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer och att 

det föreligger en stor osäkerhet avseende storleken på avsättningar för återställande av 

deponier. Beaktat detta är ändå vår bedömning, med undantag av kommunens 

pensionsredovisning, att kommunen i allt väsentligt upprättat bokslut och årsredovisning 

enligt god redovisningssed.  

 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2020 lämnas härmed följande 

bokslutsrapport där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens 

bokslut år 2020 kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra väsentligaste 

iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma 

förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de 

revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle 

föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av 

den interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla 

tänkbara brister.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 12 mars 2021. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 415 mkr och ett eget kapital 

om 2 618 mkr för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 511 mkr och 3 017 mkr. 

 

 



 

3 

2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.  

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det 

är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är 

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till kommunfullmäktige. 

Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av 

de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av 

kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och 

årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och 

landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk 

hushållning. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 formulerat 14 indikatorer med tillhörande mått varav 

två finansiella indikatorer med tillhörande mått som ska bidra till att god ekonomisk 

hushållning uppnås. De två finansiella målen är två indikatorer som avser soliditet samt 

resultatets förmåga att finansiera investeringar och att möta oväntade kostnader. De 

verksamhetsmässiga målen avser tolv indikatorer inom områdena social respektive 

ekologisk hållbarhet. För att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås beskrivs i 

budget 2020 att det görs en samlad bedömning av samtliga indikatorer. I budgeten framgår 

målsättningen för respektive indikator, där en del indikatorer ska öka för att anses vara 

uppnådda och andra ska minska. Det finns ingen fastställd nivå för vilken samlad 

måluppfyllelse som krävs för att en god ekonomisk hushållning ska anses ha uppnåtts. 

Kommunledningskontoret uppger att modellen för god ekonomisk hushållning har utvecklats 

för år 2021 och att bedömningskriterierna då förtydligats ytterligare. 

2.2. Måluppfyllelse 

I årsredovisningen framgår att de två finansiella indikatorerna uppnås för 2020. Indikatorn 

avseende soliditet följs upp med ett mått för kommunen och ett mått för koncernen. Båda 

soliditetsmåtten uppnås för 2020. 
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Fem av tolv verksamhetsmässiga indikatorer följs inte upp i årsredovisningen. Nyckeltalen 

för dessa uppges bli tillgängliga under våren 2021. Av de indikatorer som följs upp har fyra 

uppnåtts (förbättrats jämfört med tidigare år) och tre inte uppnåtts (ej förbättrats). 

Därtill beskrivs i samband med uppföljningen av nyckeltalen i årsredovisningen hur Eksta 

Bostadsaktiebolag bidragit till god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen gör i 

årsredovisningen bedömningen att god ekonomisk hushållning totalt sett är uppfylld för 

Kungsbacka kommun och koncernen 2020. 

I figur 1 nedan illustreras utfallet för de totalt 14 indikatorer som utgör grund för bedömning 

av god ekonomisk hushållning. I figuren visas måluppfyllelsen för både de finansiella och 

verksamhetsmässiga indikatorerna. 

 

Figur 1. Måluppfyllelse av 14 indikatorer för 
god ekonomisk hushållning, från årsredovisning 

 

I bilaga 1 återges måluppfyllelsen per indikator. 

  

Ej uppfyllda
3

Uppfyllda
6

Följs ej upp
5
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2.3. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

 

Avstämning mot balanskravet: 

 

Mkr 2020 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen 415 

Justering för realisationsvinster 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 

-4 

-19 

Positivt balansresultat 392 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

2.4. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet är förenligt med 

fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att kommunen uppnår god 

ekonomisk hushållning 2020. Utifrån årsredovisningen framgår att de två finansiella 

indikatorerna är uppnådda samt att balanskravet uppnås. Vad gäller de verksamhetsmässiga 

indikatorerna framgår att fyra indikatorer uppnåtts och att tre indikatorer inte uppnåtts. 

Därtill saknas uppföljning avseende utfallet för fem verksamhetsmässiga indikatorer i 

årsredovisningen.  

I budget 2020 framgår att det ska genomföras en samlad bedömning av nyckeltalen för att 

bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås. Vi konstaterar, likt föregående år, att det 

inte är tydligt hur den samlade bedömningen genomförs. Enligt vår mening bör kommunen 

tydliggöra hur den samlade bedömningen ska genomföras, exempelvis genom att fastställa 

hur stor andel av nyckeltalen som ska uppnås för att god ekonomisk hushållning ska 

uppfyllas. Detta skulle enligt vår mening bidra till att tydliggöra kommunens bedömning av 

god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att det i årsredovisningen återfinns en övergripande beskrivning av hur Eksta 

Bostadsaktiebolag arbetat för att bidra till kommunfullmäktiges beslutade indikatorer. 

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss om resultatet för 2020 är förenligt med 

kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Fem av tolv verksamhetsmässiga 

indikatorer följs inte upp i årsredovisningen och den samlade måluppfyllelsen bland 

resterande indikatorer är svag. Däremot uppfylls balanskravet. 
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3. Kommentar till resultaträkningen 

3.1. Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 

kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 

budget.  

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2020 om 415 mkr, vilket är 305 mkr högre än 

budget 2020. Avvikelsen förklaras främst av positiv budgetavvikelse från nämnderna (141 

mkr), lägre kostnader för avskrivningar (82 mkr) och högre skatter och generella statsbidrag 

(61 mkr).  

I årsredovisningen under avsnitt ”Finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys. 

 

Vår granskning av löner har skett genom en särskild registeranalys (så kallad ACL-körning) 

och avser perioden 2020-01-01 - 2020-10-31.  

Vi har genomfört både översiktliga analyser och gjort rimlighetsbedömningar på totalnivå 

samt genomfört granskning och uppföljning av väsentliga transaktioner på detaljnivå. 

Granskning på detaljnivå har skett genom stickprov där urvalet baserats på transaktioner 

med väsentliga belopp, dess karaktär eller löneart. Till stickprovsgranskningen har vi 

mottagit underlag samt rimliga förklaringar av kommunen för att få en förståelse för de 

transaktionsbelopp och bokningar som kan förekomma.  

3.2. Förändring avsättning för pensioner  

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så 

kallade blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska 

skuldföras. Tidigare intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte 

skuldredovisas i balansräkningen. Från och med 2004 så redovisar kommunen hela 

pensionsförpliktelsen i balansräkningen. Denna hantering är därmed inte i linje med den 

kommunala redovisningslagen. Kommunen har i årsredovisningen upplyst om avsteget mot 

gällande lagstiftning och även lämnat upplysning om avstegets effekter på resultat- och 

balansräkning. Vår bedömning är att den felaktiga redovisningen är av betydande storlek 

och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild, i enlighet med gällande 

lagstiftning, om inte rättelse sker.  
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4. Kommentar till balansräkning 

4.1. Materiella anläggningstillgångar  

4.1.1. Investeringar 

Kommunen investerade 857 mkr under 2020 vilket är 432 mkr lägre än 

investeringsbudgeten. Budgetavvikelsen beror främst på förskjutningar i tid för en del 

projekt samt att projekten blivit billigare än budgeterat. De största investeringarna 2020 är 

att Kungsbacka badhus färdigställts (70 mkr), Parkeringshuset Linden (144 mkr), om- och 

tillbyggnad av Frillesåsskolan (59 mkr) samt Fjärås nya skola (54 mkr). Angivna belopp avser 

investeringar under 2020. 

4.1.2. Komponentredovisning 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 

anläggningstillgångar, som har ersatt rekommendation 11.4 Materiella 

anläggningstillgångar, ska komponentavskrivning tillämpas från och med 2014. 

Komponentavskrivning innebär att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska 

redovisas var för sig för att förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas 

för enskilda komponenter. Kommunen tillämpar från och med 2016 komponentavskrivning 

för fastigheter och från och med 2017 komponentredovisning på investeringar i 

infrastruktur. Under 2018 har investeringar i vatten- och avloppsanläggningar 

komponentindelats. Vi kan konstatera att vid utgången av 2020 kvarstår 

komponentindelning av bredband och renhållning. Kommunen lämnar i årsredovisningen 

upplysning om status för arbetet med komponentredovisning där komponentindelning av 

bredband planeras att genomföras 2021. 

4.2. Exploateringsområden  

Exploateringstillgångar uppgår till 40 mkr i årsbokslutet. Kommunens bedömning är att 

inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa tillgångar.  

 

Vi har under 2020 följt kommunens hantering i samband med de exploateringsprojekt som 

pågår och projekt som har slutredovisats. Vi kan konstatera att kommunen har ett resultat 

från exploatering om 29 mkr, vilket är hänförligt till Skårby 12:1 (23 mnkr) och Kolla 5:148 

(6 mkr). Enligt uppgift från kommunen finns det i bokslutet inga ytterligare 

exploateringsområden som borde intäktsföras. Vår granskning har inte heller identifierat 

något sådant behov. 
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4.3. Återställande av deponier 

Kommunen har totala avsättningar för återställning av deponier om 201 mkr. Avsättning för 

Svinholmen uppgår till 102 mkr, Barnamossen uppgår till 66 mkr, avsättning för övriga 

deponier uppgår till 33 mkr.  

Avsättning till deponi Barnamossen är på 66 mkr och har minskat med under året 

ianspråktagna kostnader, 0,5 mkr. Ursprungligt avsatt belopp om 69 mkr hänförs till en 

extern värdering från 2015-12-07 som angav ett spann mellan 28–129 mkr utifrån framtida 

händelser. Vi kan konstatera att kommunen inte gjort någon förnyad bedömning av 

kostnaden för återställning per 2020-12-31. Vi rekommenderar därför kommunen att 

upprätta en rutin för att säkerställa att en förnyad extern bedömning görs vid varje 

årsbokslut. Då någon ny bedömning inte har gjorts av kommunen är vår uppfattning att 

avsatt belopp om 66 mkr är mycket osäkert och att en ny bedömning krävs under 2021 för 

att få ett adekvat underlag för avsättningens storlek. 

För Svinholmen har vi tidigare år noterat att det inte funnits tillräckliga underlag för att 

bedöma storleken för en avsättning. Bland tidigare avsatt belopp fanns därför enbart 

kostnader för kontroll och provtagning, 2,3 mkr. Vi kan konstatera att kommunen har gjort 

ytterligare avsättning om cirka 100 mkr per 2019-12-31. Vi har i samband med vår 

granskning per 2019-12-31 erhållit en översiktlig kostnadsuppskattning som kommunen 

tagit fram tillsammans med Norconsult. Totalkostnaden har uppskattats till cirka 128 mkr, 

varvid det framgår att en osäkerhet tillkommer på 15–20%. Vi kan konstatera att kommunen 

inte gjort någon förnyad bedömning av kostnaden för återställning per 2020-12-31. Då 

någon ny bedömning inte har gjorts av kommunen är vår uppfattning att avsatt belopp om 

102 mkr är mycket osäkert och att en ny bedömning krävs under 2021 för att få ett adekvat 

underlag för avsättningens storlek.  

 

Vi rekommenderar kommunen att löpande bedöma storleken på avsättning för återställande 

av deponierna och i de fall förutsättningar förändras göra erforderliga justeringar. Vi 

rekommenderar vidare kommunen att upprätta en rutin för att säkerställa att en förnyad 

extern bedömning görs vid varje årsboksluts.  

 

4.4. Ändrad redovisningsprincip 

Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommendation RKR R2 Intäkter fastställt att det 

fr o m år 2020 inte längre är tillåtet att skuldföra gatukostnads- och exploate-

ringsersättningar i balansräkningen när det inte föreligger en förpliktelse mot finansiären. 

Istället ska kommunen redovisa dessa ersättningar som en intäkt i sin helhet.  

 

Kommunen har därmed räknat om jämförelsetalen vilket ökat ingående eget kapital per 

2020-01-01 till 2 225 mkr, dvs 285 mkr högre än de 1 939 mkr som fastställdes per 2019-

12-31 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Vi noterar att redovisad skuld för 
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Investeringsinkomster per 2019-12-31 minskat med motsvarande belopp i jämförelsetalen 

i årsredovisningen för 2020. 

 

Kommunen har upplyst om ändrad redovisningsprincip i årsredovisningens 

redovisningsprinciper samt i not för eget kapital. Vi har kontrollerat omräkningen och 

bedömer att den är korrekt hanterad.  

4.5. Rättelse av fel 

Kommunen har uppmärksammat att tidigare års redovisad skuld för ålderspension varit för 

lågt redovisad till följd av ofullständiga bokslutsunderlag. Under året har komplett underlag 

erhållits och det har konstaterats att redovisad skuld för ålderspension var 22 mkr för lågt 

redovisad per 2019-12-31. Felet har rättats mot eget kapital under 2020. Jämförelsetalen 

för 2019 har ej rättats då kommunen bedömt det som praktiskt ej möjligt att utreda. 

 

Kommunen har upplyst om rättelse av fel i årsredovisningens redovisningsprinciper samt i 

not för eget kapital. Vi har kontrollerat omräkningen och bedömer att den är korrekt 

hanterad. 

 

 

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 

 

 

 

Göteborg den 22 mars 2021 

 

 

 

Hans Gavin               Björn Hulthén   

Auktoriserad revisor och   Auktoriserad revisor  

certifierad kommunal yrkesrevisor  Ernst & Young AB 

Ernst & Young AB 

 

 

 

Ludwig Reismer 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Uppföljning av indikatorer i årsredovisning 2020 

I tabell 1 nedan framgår den uppföljning av indikatorer som görs i årsredovisningen. I 

tabellen framgår om indikatorn har uppnåtts, ej uppnåtts eller om den inte följts upp under 

perioden. 

 

Tabell 1. Uppföljning av indikatorer i årsredovisning 2020. 

Indikator Mått Måluppfyllelse i 

årsredovisning 

Resultatets förmåga att finansiera 

investeringar och möta oväntade kostnader 

Minst 2% av skatt 

och statsbidrag 
Uppnås 

Soliditet (för kommunen samt för koncernen) Oförändrad eller 

ökande 
Uppnås 

Återstående livslängd vid födseln (män) Öka Följs ej upp 

Återstående livslängd vid födseln (kvinnor) Öka Följs ej upp 

Anmälda brott per invånare (antal/100 000 

inv) 

Minska 
Uppnås ej 

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit 

bistånd i 10–12 månader under året (andel av 

befolkningen, i % 

Minska 

Följs ej upp 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år (andel av 

befolkningen, (%) 

Minska 
Uppnås 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett 

yrkesprogram, (%) 

Öka 
Uppnås 

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning 

inom 4 år; (%) 

Öka 
Uppnås 

Energiförbrukning i kommunens lokaler 

(tillförd energi, kWh/m2) 

Minska 
Uppnås ej 

Resor med kollektivtrafikresor/inv Öka Följs ej upp 

Hushållsavfall som återvinns (andel av totalt 

hushållsavfall) 

Öka 
Följs ej upp 

Byggnader med förnybar energi samt 

restvärme i kommunens lokaler (%) 

Öka 
Uppnås ej 

Förnybart drivmedel i kommunens bilar (%) Öka Uppnås 

    



 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder, beredningar och gemensamma nämnder samt genom utsedda 
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag och 
stiftelser. 
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna 
ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Kommunrevisionen har under året fortsatt att följa hur nämnden för individ och 

familjeomsorg arbetar med att uppnå en budget i balans. Nämnden har under året antagit en 

kostnadsberäknad åtgärdsplan med målet om att uppnå en budget i balans och relevant 

nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023. Nämnden redovisar för 2020 ett 

negativt ekonomiskt resultat om cirka 6,7 mnkr. Kommunrevisionen avser att under 2021 

fortsatt följa hur nämnden arbetar utifrån antagen åtgärdsplan. 

 

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot 

bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att 

hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på 

en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

krishantering. Den övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna 

genom sin krishantering samt aktivering av krisledningsorganisation arbetat med att hantera 

de utmaningar och konsekvenser som uppstått med anledning av pandemin. 

Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med 

att hantera konsekvenserna av Covid-19. 

 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Kungsbacka kommun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, med undantag av att även 
pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.  
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Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Vi bedömer att vi inte kan uttala oss om resultatet i årsredovisningen vad gäller de finansiella 
och verksamhetsmässiga målen som kommunfullmäktige uppställt är förenligt med 
kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Orsaken är att fem av tolv 
verksamhetsmässiga indikatorer inte följs upp i årsredovisningen och att den samlade 
måluppfyllelsen bland resterande indikatorer är svag. Vi rekommenderar kommunen att 
fastställa indikatorer som är uppföljningsbara i samband med avlämnandet av 
årsredovisningen. Detta för att kunna pröva om verksamheten är förenlig med de mål för god 
ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige uppställt. 
  
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 
 
Vi åberopar bifogad redogörelse. 
 
 
 
Underskrift i enlighet med digital signering   
 
 
 
Birgitta Litsegård   Stefan Strömgren 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Christine Lindeberg   Hans-Åke Fryklund  
 
 
 
Stefan Friberg   Rolf-Arne Ullaeus  
 
 
Bo Regnér 
 
 
Bilaga: Redogörelse för revisionen år 2020 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ROLF-ARNE ULLAEUS
Undertecknare
Serienummer: 19390820xxxx
IP: 81.234.xxx.xxx
2021-03-25 07:34:52Z

STEFAN STRÖMGREN
Undertecknare
Serienummer: 19490508xxxx
IP: 217.214.xxx.xxx
2021-03-25 09:15:38Z

Hans Åke Fryklund
Undertecknare
Serienummer: 19470824xxxx
IP: 185.183.xxx.xxx
2021-03-25 09:30:10Z

Bo Ingemar Regnér
Undertecknare
Serienummer: 19530318xxxx
IP: 217.208.xxx.xxx
2021-03-25 10:34:35Z

Stefan Roger Friberg
Undertecknare
Serienummer: 19680303xxxx
IP: 83.209.xxx.xxx
2021-03-30 12:40:10Z

BIRGITTA LITSEGÅRD
Undertecknare 2
Serienummer: 19620106xxxx
IP: 90.235.xxx.xxx
2021-03-30 15:59:08Z

Christine Margaretha Lindeberg
Undertecknare 3
Serienummer: 19531029xxxx
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Redogörelse för revisionen år 2020 
Förstudie avseende det strategiska digitaliseringsarbetet  

Förstudien identifierade ett antal risker avseende kommunens strategiska digitaliseringsarbete. Riskerna avsåg bland annat att 

processkartläggningen inför införande av nya system är otillräcklig vilket i sin tur riskerar att processkartläggning inte leder till 

effektivare arbetssätt i samband med införandet av nya system. Vidare identifierades risk för att avtals- och leverantörsuppföljning 

är otillräcklig, risk för bristande uppföljning och utvärdering för att säkerställa att digitala system är ändamålsenliga. Slutligen 

identifierades risk avseende förvaltningarna digitala kompetens samt otillräcklig kostnadskontroll av kommunens samtliga system. 

Utifrån förstudien rekommenderades kommunrevisionen att följa arbetet med handlingsplanen samt att eventuellt genomföra en 

fördjupad granskning av hur digitaliseringsarbetet bedrivs i nämnderna. 

Förstudie avseende föreningsbidrag 

Förstudien identifierade ett antal risker avseende nämnden för kultur & fritids hantering av föreningsbidrag. Riskerna avsåg bland 

annat bristande översikt avseende de olika bidragstyper nämnden tillhandahåller. Vidare identifierades en risk för bristande insyn 

och återrapportering till nämnden samt otydliga mandat avseende kvittning av föreningsbidrag. Slutligen identifierades en risk för 

bristande efterlevnad vad gäller beslut utifrån kommunfullmäktiges regler för likvidplanering, krav- och inkassoverksamhet och 

kontanthantering.  

Utifrån förstudien rekommenderades kommunrevisionens att följa hur arbetet med det nya bidrags- och taxesystemet utformas 

samt eventuell genomföra en fördjupad granskning av verkställighet och delegation inom nämnden. 

Granskning av ekonomistyrning inom nämnden för vård & omsorg 

Granskningen visar att nämnden i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning. Det finns vissa utvecklingsområden 

dels avseende nämndens långsiktiga ekonomistyrning, dels av att tydliggöra nämndens uppföljning av åtgärder för budget i balans. 

Nämnden för vård & omsorg rekommenderas att ytterligare förtydliga styrningen mot långsiktig budget i balans i relation till 

nämndens behovsanalys och uppdrag, exempelvis genom att besluta om ytterligare åtgärder. Därtill rekommenderas nämnden att 

tillse en tydligare uppföljning kring åtgärder för budget i balans så att det framgår hur en åtgärd beslutats och hur dess effekter ska 

följas upp.  

Granskning av delegation samt uppföljning och kontroll av föreningsbidrag  

Granskningen visar att nämnden för kultur & fritid har fastställt en ändamålsenlig delegeringsförteckning. Vidare visar granskningen 

att nämnden delvis säkerställt att beslut fattade på delegation hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Slutligen visar granskningen att 

nämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda föreningsbidrag.  

Nämnden för kultur & fritid rekommenderas att säkerställa att det går att identifiera delegeringsbeslut i nämndens protokoll samt att 

det upprättas en dokumenterad rutin för hur anmälan och redovisning av delegeringsbeslut ska ske. Vidare rekommenderas 

nämnden att tydliggöra i delegeringsbesluten att beslutet är fattat på delegation samt att säkerställa att delegeringsbeslut som 

avser personalärenden anmäls till nämnden. Därtill rekommenderas nämnden att säkerställa att avslagsbeslut avseende 

föreningsbidrag anmäls till nämnden. Slutligen rekommenderas nämnden att följa upp att föreningsbidrag används i enlighet med 

nämndens idrottspolitiska program men även beakta barnkonventionen i uppföljningen samt att tydliggöra vilka kontroller som ska 

genomföras av den dokumentation som bidragsberättigade föreningar årligen lämnar in till förvaltningen. 

Granskning av bygglovsprocessen  

Granskningen visar att byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt att bygglovsprocessen är ändamålsenlig och att det finns en 

likvärdig bedömning av bygglovsärenden. Revisionen ser dock vissa risker kopplat till avvikande beslut. 

Byggnadsnämnden rekommenderas att etablera en gemensam bild av vad som är en mindre avvikelse för att öka förutsägbarheten 

och minska risken för bristande likvärdighet i beslut. Vidare rekommenderas nämnden att säkerställ att sökanden erhåller 

bekräftelse på att ansökan är komplett i enlighet med plan- och bygglagen. Slutligen rekommenderas nämnden att fortsätta det 

pågående arbetet med att minska bygglovskön. 

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och granskade nämnder i stort har säkerställt att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut. 

Kommunrevisionen noterar och ser positivt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan 

kommunrevisionen senast granskade och följde upp arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- och 

uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter samt att säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare rekommenderas styrelsen att tillse att uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  Därtill rekommenderas styrelsen att utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska 



 

 

arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och medarbetare.  Slutligen 

rekommenderas kommunstyrelsen att säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs av 

skyndsamma åtgärder. 

Nämnden för vård & omsorg rekommenderas att säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, 

samt att detta sker i det anvisade systemstödet. Nämnden för individ & familjeomsorg rekommenderas att säkerställa att samtliga 

chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. Nämnden för förskola & grundskola rekommenderas att säkerställa att 

riskbedömning och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs inom samtliga enheter i förvaltningen samt att 

de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs av skyndsamma åtgärder. 

Kommungemensam granskning avseende överförmyndare i samverkan 

Granskningen visar nämnden för överförmyndare i samverkan i stort bedriver en ändamålsenlig verksamhet med en tillräcklig intern 

kontroll samt att verksamheten bedrivs utifrån de intentioner som angavs vid bildandet av den gemensamma nämnden. 

Överförmyndarnämnden rekommenderas att utveckla samsyn kring sina arbetsformer och att dessa dokumenteras. Vidare 

rekommenderas nämnden att tillse att det finns en tydlig koppling mellan identifierade risker och kontrollmoment i 

internkontrollplanen. Slutligen rekommenderas nämnden att säkerställa att den uppföljning och information som nämnden erhåller 

dokumenteras i protokoll.  

Granskning av delårsbokslutet 2020 

Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige har för perioden 2020–2022 formulerat åtta områden med tillhörande indikatorer, varav två områden avseende 

ekonomisk hållbarhet med tillhörande indikatorer, som ska bidra till att god ekonomisk hushållning uppfylls. I granskningen 

konstaterades att det i delårsrapporten finns en uppföljning för fyra indikatorer med tillhörande mått. I delårsrapporten följs även en 

indikator för Eksta Bostads AB upp. För övriga indikatorer framkommer inget resultat för de mått som är kopplade till indikatorerna.  

Mot bakgrund av detta är vår bedömning att vi inte, per delårsbokslutet, kan uttala oss om resultatet av uppnådda nyckeltal för 

helåret är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

Uppföljning av 2018 års granskningar 

Kommunrevisionen har under året genomfört en uppföljning av de fördjupade granskningar som genomfördes 2018. Den 

sammanfattade bedömningen var att kommunstyrelsen och nämnden för teknik i stort vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna 

i 2018 års granskningar men att det för kommunstyrelsen återstår visst arbete med kommunens komponentredovisning samt 

samverkan avseende bostadstadsförsörjning för nyanlända.  

I den uppföljande granskningen bedömdes vissa rekommendationer kvarstå för kommunstyrelsen.   

Löpande granskning 2020 

Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll genomförts. Den sammanfattande 

bedömningen var att den interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. 

Bokslutsgranskning 2020 

I granskningen framkom att kommunen gör vissa avsteg från lagkrav och rekommendationer, främst avseende att kommunen inte 

följer lag om kommunal redovisning, kap 5 § 4, pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 1 235 mkr som avsättning i 

balansräkningen vilket i enlighet med lagstiftningen istället skall redovisas som en ansvarsförbindelse. Vår bedömning är att den 

felaktiga redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

I granskningen noteras att kommunen har totala avsättningar för återställning av deponier om 201 mkr. Vi kan konstatera att 

kommunen inte gjort någon förnyad bedömning av kostnaden för återställning per 20-12-31. Då någon ny bedömning inte har gjorts 

av kommunen är vår uppfattning att avsatt belopp är mycket osäkert och att en ny bedömning krävs under 2021 för att få ett 

adekvat underlag för avsättningens storlek. 

Den samlade bedömningen är att granskat material i övrigt överensstämmer med lag om kommunal redovisning.  

Den samlade bedömningen därutöver är att revisionen inte kan uttala sig om resultatet i årsredovisningen vad gäller de finansiella 

och verksamhetsmässiga målen som kommunfullmäktige uppställt är förenligt med kommunens definition av god ekonomisk 

hushållning. Orsaken är att fem av tolv verksamhetsmässiga indikatorer inte följs upp i årsredovisningen och att den samlade 

måluppfyllelsen bland resterande indikatorer är svag. 

Grundläggande granskning 2020 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska 

all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört flera 

fördjupade granskningar och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för ansvarsprövningen, vilka 



 

 

har sammanfattats ovan. Därtill har kommunrevisionen inom ramen för den grundläggande granskningen löpande följt hur 

nämnden för individ och familjeomsorg arbetar med att uppnå en budget i balans. 

Den samlade bedömningen i granskningen är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Det noteras att kommunens nämnder har varierande 

måluppfyllelse och att nämnderna i några av fallen inte gjort en bedömning av måluppfyllelsen vilket anses riskera att försvåra 

styrningen.   

Den samlade bedömningen därutöver är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med styrmodell.  

Kommunstyrelsen och nämnderna bedöms ha säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar.   

 

Samtliga rapporter redovisas löpande till kommunfullmäktige och finns att läsa på 

www.kungsbacka.se/kommunrevision 



Organisation Person - Namn Uppdragstyp Partibeteckning Uppdrag Start Uppdrag Slut
Arvodesberedningen Larry Söder Ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Thure Sandén Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Peter Fritzson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Monica Neptun Ledamot L 2019-01-01 2020-12-31
Arvodesberedningen Åke Eliasson Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Lennart Nellemark Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Petra Karlsson (Andersson) Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Madelene Höök Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Marie Wadström Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Helén Ung Le Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Thure Sandén Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Heinrich Kaufmann Vice ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Per Stenberg Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Daniel Hognert Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Mårten Carlquist Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Eirik Langjord Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Kenth Wallin Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Renée Sylvan Ledamot S 2019-03-06 2022-12-31
Byggnadsnämnden Anders Törnberg Ledamot S 2019-01-01 2020-09-08
Byggnadsnämnden Lars Eriksson Ledamot S 2020-09-09 2022-12-31
Byggnadsnämnden Anders Bergstedt Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Sara Edén Ersättare M 2019-09-01 2020-10-06
Byggnadsnämnden Harald Pleijel Ersättare M 2020-10-06 2022-12-31
Byggnadsnämnden Richard Hansson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Thomas Lindquist Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Stefan Vilumsons Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Thomas Lundberg Ersättare MP 2019-01-01 2022-12-31
Gemensam nämnd hemsjukv & hjälpmedel Halland Lisa Andersson Ledamot M 2019-08-23 2020-06-17
Gemensam nämnd hemsjukv & hjälpmedel Halland Hravn Forsne Ledamot M 2020-09-08 2022-12-31
Gemensam nämnd hemsjukv & hjälpmedel Halland Gunilla Rivle Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Christian Johansson Ordförande M 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Johan Tolinsson Vice ordförande S 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Heinrich Kaufmann Ledamot C 2019-03-09 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Madelene Höök Ledamot L 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Clas Rosander Ledamot MP 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Marie Wadström Ledamot KD 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Stefan Jägnert Ledamot SD 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Agnetha Ernegård Ledamot KB 2018-10-15 2020-09-08
Kommunfullmäktiges valberedning Stefan Sundberg Ledamot KB 2020-09-09 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Kristina Rasmussen Ledamot V 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Per Stenberg Ersättare M 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Kent Stenhammar Ersättare S 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Bengt Alderin Ersättare C 2019-03-08 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Jan Eric Knutas Ersättare L 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Maria Losman Ersättare MP 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ulrika Högstrand Ersättare KD 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Tommy Bech Ersättare SD 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Stefan Sundberg Ersättare KB 2018-10-15 2020-09-08
Kommunfullmäktiges valberedning Roger Larsson Ersättare KB 2020-09-09 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Maria Rasmussen Ersättare V 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelse Hans Forsberg Ordförande M 2019-01-01 2020-06-16
Kommunstyrelse Lisa Andersson Ordförande M 2020-06-17 2022-12-31
Kommunstyrelse Fredrik Hansson 1:e vice ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Eva Borg 2:e vice ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Thure Sandén Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Lisa Andersson Ledamot M 2019-01-01 2020-06-16
Kommunstyrelse Kalle Påsse Sundvall Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Marianne Pleijel Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Peter Söderberg Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Maria Gathendahl Ledamot M 2020-09-08 2022-12-31
Kommunstyrelse Kristina Karlsson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Ulrika Landergren Ledamot L 2019-01-01 2020-12-31
Kommunstyrelse Niklas Mattsson Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Carita Boulwén Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Susanne Andersson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Johan Tolinsson Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Maria Losman Ledamot MP 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Franklin Eck Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Anders Ekström Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Maria Gathendahl Ersättare M 2019-01-01 2020-09-08
Kommunstyrelse Hravn Forsne Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Stephan Philipson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Axel Storckenfeldt Ersättare M 2019-08-23 2022-12-31
Kommunstyrelse Filip Berndtsson Ersättare M 2020-09-09 2022-12-31
Kommunstyrelse Heinrich Kaufmann Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Annika Hedman Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Elin Hysén Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Marie Wadström Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Stefan Jägnert Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Stefan Vilumsons Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Magdalena Sundqvist Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Lars Eriksson Ersättare S 2019-03-06 2022-12-31
Kommunstyrelse Maria Rasmussen Ersättare V 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Hans Forsberg Ordförande M 2019-01-01 2020-06-16
Krisledningsnämnden Lisa Andersson Ordförande M 2020-06-17 2022-12-31
Krisledningsnämnden Fredrik Hansson Vice ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Lisa Andersson Ledamot M 2019-01-01 2020-06-16
Krisledningsnämnden Thure Sandén Ledamot M 2020-09-08 2022-12-31
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Krisledningsnämnden Ulrika Landergren Ledamot L 2019-01-01 2020-12-31
Krisledningsnämnden Eva Borg Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Thure Sandén Ersättare M 2019-01-01 2020-09-08
Krisledningsnämnden Maria Gathendahl Ersättare M 2020-09-08 2022-12-31
Krisledningsnämnden Marianne Pleijel Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Kristina Karlsson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Elin Hysén Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Johan Tolinsson Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Anders Ekström Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Niklas Mattsson 1:e vice ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Johan Tolinsson 2:e vice ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Axel Storckenfeldt Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Per-Axel Carlsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Berit Bergström Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Karin Green Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Jan Eric Knutas Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Susanne Andersson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Anna-Karin Granberg Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Jan Byvik Ledamot S 2019-12-11 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Mia Sundvall Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Andreas Johansson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Peter Lundin Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Olof Eriksson Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Helena Nyborg Ersättare KD 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Förskola & Grundskola Anna Lund Ersättare KD 2020-02-05 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Jens Ling Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Ann Louise Lundqvist Ersättare S 2019-12-10 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Anton Larsson Ersättare S 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Förskola & Grundskola Tanja Barrett Ersättare MP 2020-02-05 2020-09-08
Nämnden för Förskola & Grundskola Clas Rosander Ersättare MP 2020-09-09 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Ulrika Landergren Ordförande L 2019-01-01 2020-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Marianne Pleijel Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Jenny Nilsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Karin Fahlström Augustsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Emanuel Forsell Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Annika Hedman Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad My Clingston Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Carita Boulwén Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Roger Krantz Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Rickard Wäst Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad May-Louise Flyrin Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Morgan Johansson Ersättare M 2019-03-06 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Maria Svärd Wänt Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Charlotta Hedqvist Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Elin Hysén Ersättare L 2019-01-01 2020-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Fredrik Kollberg Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Hampus Jägnert Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Violet Dunér Ersättare V 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kalle Påsse Sundvall Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Daniel Kvist Vice ordförande KD 2019-01-01 2021-03-09
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Gunilla Apler Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Magnus Bodin Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Bo Dahlström Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Inga-Lill Kihlberg Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Elin Hysén Ledamot L 2019-01-01 2021-01-01
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Carita Boulwén Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Elisabeth Svensson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Elisabeth Lyckevall Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Thomas Johansson Ledamot S 2019-01-01 2020-04-14
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Sture Andreasson Ledamot S 2020-04-15 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Heidi Sjöstedt Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Agnes Karlsson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Marie Björsell Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Birgitta Grundell Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Mats Nyberg Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Martin Björk Ersättare SD 2019-10-08 2021-03-09
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Birgitta Tingdal Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Kristina Karlsson Ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Maria Gathendahl 1:e vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Marie Wadström 2:e vice ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Charlotte Wallenstein Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Filip Berndtsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Susanne Persson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Jan-Erik Nilsson Lind Ledamot C 2020-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Max Ramström Ledamot L 2019-01-01 2020-02-19
Nämnden för Kultur & Fritid Tord du Hane Ledamot L 2020-04-14 2020-12-24
Nämnden för Kultur & Fritid Roger Krantz Ledamot SD 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Kultur & Fritid Stefan Jägnert Ledamot SD 2020-02-05 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Torbjörn Andersson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Magdalena Sundqvist Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Gert Svensson Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Hans Webeck Ledamot V 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Carl Åke Ekvall Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Bengt Adolfsson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Jan-Erik Nilsson Lind Ersättare C 2019-04-10 2020-01-01
Nämnden för Kultur & Fritid Christian Johansson Ersättare C 2020-01-02 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Tord du Hane Ersättare L 2019-01-01 2020-04-14
Nämnden för Kultur & Fritid Agnetha Törnberg Ersättare L 2020-04-14 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Linus Bokerud Ersättare KD 2019-09-10 2020-12-08
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Nämnden för Kultur & Fritid Christian Düring Ersättare KD 2020-12-09 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Hampus Jägnert Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Ingela Hansson Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Honore Lulendo Ersättare S 2019-01-01 2020-06-16
Nämnden för Kultur & Fritid Per Gunnarsson Ersättare S 2020-09-08 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Peter Söderberg Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Peter Wesley Vice ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Henrik Gradén Ledamot M 2019-01-01 2020-05-05
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Linn Feldt Ledamot M 2020-05-06 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Lars Wånghed Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Henrik Arnesson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Marie-Louise Rolf Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Tobias Eriksson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kent Stenhammar Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Elisabeth Sahlsten Ledamot MP 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Carl-Johan Aurell Ersättare M 2019-01-01 2020-05-05
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Nicklas Lundahl Ersättare M 2020-05-06 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Linn Feldt Ersättare M 2019-01-01 2020-05-05
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Lars-Erik Hörmander Ersättare M 2020-05-06 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Charlotte Wennerberg Liljeblad Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Agnetha Törnberg Ersättare L 2019-10-08 2020-04-14
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Sadik Jusufi Ersättare L 2020-06-16 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Ingvar Henriksson Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Bengt Fransson Ersättare SD 2019-01-01 2021-02-02
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Elisabet Meyer Nordin Ersättare S 2019-06-11 2022-12-31
Nämnden för Service Fredrik Hansson Ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Stephan Philipson Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Lars Äng Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Kajsa Jureus Ledamot M 2019-01-01 2020-11-03
Nämnden för Service Leif Ytterström Ledamot M 2020-11-04 2022-12-31
Nämnden för Service Madelene Höök Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Stefan Jägnert Ledamot SD 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Service Roger Krantz Ledamot SD 2020-02-05 2022-12-31
Nämnden för Service Lars Eriksson Ledamot S 2019-01-01 2020-11-03
Nämnden för Service Susann Petrusson Ledamot S 2020-12-08 2022-12-31
Nämnden för Service Pär Sundgren Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Leif Ytterström Ersättare M 2019-01-01 2020-11-03
Nämnden för Service Pia Grapenstrand Kvarntun Ersättare M 2020-11-04 2022-12-31
Nämnden för Service Magnus Andreasson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Sadik Jusufi Ersättare L 2019-01-01 2020-06-16
Nämnden för Service Agnetha Törnberg Ersättare L 2020-06-17 2022-12-31
Nämnden för Service Roger Bäckstrand Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Susann Petrusson Ersättare S 2019-01-01 2020-12-08
Nämnden för Service Marie Bovin Ersättare S 2020-12-08 2022-12-31
Nämnden för Teknik Monica Neptun Ordförande L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Hravn Forsne Vice ordförande M 2019-01-01 2020-10-06
Nämnden för Teknik Annika Carlsson Vice ordförande M 2020-10-07 2022-12-31
Nämnden för Teknik Ann-Helene Reimertz Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Claes Hammer Ledamot M 2019-01-01 2021-02-02
Nämnden för Teknik Annika Carlsson Ledamot M 2019-01-01 2020-10-06
Nämnden för Teknik Jimmy Herrman Ledamot M 2020-10-07 2022-12-31
Nämnden för Teknik Anders Eriksson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Bengt Fransson Ledamot SD 2019-01-01 2021-02-02
Nämnden för Teknik Börje Börjesson Ledamot S 2019-11-06 2022-12-31
Nämnden för Teknik Britt Tönnberg Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Birger Svensson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Jimmy Herrman Ersättare M 2019-01-01 2020-10-06
Nämnden för Teknik Anders Billing Ersättare M 2020-11-03 2021-03-09
Nämnden för Teknik Pär Olsson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Birgitta Gustafsson Ersättare L 2019-03-05 2021-02-02
Nämnden för Teknik Marianne Kronbäck Ersättare KD 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Teknik Mikael Bokerud Ersättare KD 2020-02-05 2022-12-31
Nämnden för Teknik Tobias Eriksson Ersättare SD 2019-01-01 2021-03-09
Nämnden för Teknik Per-Axel Landström Ersättare S 2020-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Lothar Karnert Ersättare V 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Vakant Ersättare S 2020-01-01 2020-01-01
Nämnden för Vård & Omsorg Lisa Andersson Ordförande M 2019-08-23 2020-06-17
Nämnden för Vård & Omsorg Hravn Forsne Ordförande M 2020-09-08 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Bengt Alderin 1:e vice ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Maj-Britt Rane-Andersson 2:e vice ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Annika Hamberg Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Barbro Hjelström Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Bo Barknertz Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Gunilla Rivle Ledamot L 2019-01-01 2020-04-14
Nämnden för Vård & Omsorg Hanna Schölander Ledamot L 2020-04-15 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Ulrika Högstrand Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Tommy Bech Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Elisabeth Svensson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Christian Skogholm Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Marianne Hultén Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Jan Österdahl Ersättare M 2019-08-23 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Carry Kvarntun Ersättare M 2019-04-10 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Osama Mohamad Mesto Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Hanna Schölander Ersättare L 2019-01-01 2020-04-14
Nämnden för Vård & Omsorg Gunilla Rivle Ersättare L 2020-04-15 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Helene Engstrand Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Lars Gallon Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Susanne Tolinsson Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Överförmyndare i samverkan Christina Äng Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
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Nämnden för Överförmyndare i samverkan Astrid Börjesson Ersättare S 2019-02-06 2022-12-31
Patientnämnd Halland Bengt Adolfsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Patientnämnd Halland Bo Karlsing Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Alf Olofsson Ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Christian Johansson Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Christina Åkesson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Lennart Kollmats Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Peter Wesley Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Tommy Bech Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Christer Jorland Ledamot KB 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Kristina Rasmussen Ledamot V 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Emil Erdelius Ledamot MP 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Per Stenberg Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Kerstin Ohlsson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Jan Eric Knutas Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Helena Nyborg Ersättare KD 2019-12-11 2022-12-31
Valnämnden Stefan Jägnert Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Leif Gullvert Ersättare KB 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Helén Ung Le Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Maria Rasmussen Ersättare V 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Ingegärd Salmose Ersättare MP 2019-01-01 2022-12-31
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Nämnden för Service 
Fredrik Hansson 
Direkt 0300-83 46 56 
fredrik.hansson@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 51 

service@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-03-19 
 
  

  

 

Svar på interpellation om ekologisk mat från Maria Losman (MP) 
 
 

Maria Losman (MP) ställer i en interpellation till mig följande frågor om 
ekologisk mat:  
 

1. Hur kan Kungsbacka upprätthålla en enda uppföljningsdatabas 
på inköp som är kvalitetssäkrad?  
Kommunen har ett avtals- och uppföljningsprogram som heter 
”Hantera” där inköpen är direkt kopplade via våra leverantörer, 
och jag utgår från att uppgifterna i systemet stämmer. Att 
eventuellt arbeta med flera system samtidigt skulle vara alltför 
tidskrävande och innebära höga kostnader. I e-handelssystemet 
Proceedo kan ekologiska produkter endast följas upp om de 
konteras på ett avvikande konto. Detta arbetssätt fanns under 
flera år men uppgifterna blev väldigt osäkra eftersom många 
fakturor tyvärr inte konterades korrekt, då en stor mängd 
beställningar och fakturor hanteras varje dag. 
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2. Hur ser du på möjligheterna att Kungsbacka kan ta sig uppåt 
60% ekologiskt inom några år? 
Kommunfullmäktiges mål är 35% ekologiskt och det tycker jag är 
rätt nivå. Jag tycker det är viktigare att försöka få en ännu större 
andel svenska och närproducerade livsmedel än att höja målet 
om ekologiska livsmedel, då det svenska lantbruket har höga 
miljö- och djurskyddskrav jämfört med många andra länder. 
 

 
3. Hur ser du på möjligheterna att lyckas med att få upp andelen 

ekologiskt samtidigt som maten har låg klimatpåverkan? 
Jag ser inget motsatsförhållande vad det gäller ekologiskt och 
klimatsmart. Vi arbetar för att minska matens totala 
klimatpåverkan och förvaltningen för Service har kartlagt vilka 
livsmedel som bör köpas in som ekologiska för att uppnå minsta 
möjliga klimatpåverkan. Minsta klimatpåverkan uppnås generellt 
sett om man köper in livsmedel som producerats ekologiskt i 
andra länder, eftersom de har lägre miljö- och djurskyddskrav än 
vad Sverige har.   

 

 

 
 
 
 
           Fredrik Hansson (C) 
           Ordförande i nämnden för Service 
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§ 35 Dnr 2021-00281 
Anmälan av interpellation från Maria Losman (MP) till nämnden för 
Service ordförande Fredrik Hansson (C) om ekologisk mat i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson 
(C). 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till nämnden för Service 
ordförande Fredrik Hansson (C) om ekologisk mat i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Losman (MP), 2021-03-01 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om interpellationen får ställas och besvaras 
vid nästkommande sammanträde av nämnden för Service ordförande Fredrik 
Hansson (C), och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Fredrik Hansson (C) 
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Interpellation till Servicenämndens ordförande Fredrik Hansson (C ) 

Ekologisk mat i Kungsbacka 

 

 I debatten på fullmäktige i februari när kemikalieplanen skulle antas tog Miljöpartiet upp att frågan 

om ekologisk mat hör hemma där för att nå mål om giftfri miljö. Kommunfullmäktige antog 

samtidigt  dokumentet En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 

ohälsosamma kemikalier. Detta senare dokument är mycket viktigt eftersom barns och ungas 

utveckling är särskilt känslig för farliga kemikalier.   

 

Giftfri Miljö är ett av de miljömål som riksdagen antagit och som också ligger till grund för 

Kungsbackas miljöarbete. I definitionen av miljömålet kan vi läsa: Människor, djur och växter 

utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material tillverkas, används 

och blir till avfall. Forskning visar på allt starkare samband mellan folksjukdomar och påverkan 

från industrikemikalier som vi utsätts för i låga doser under lång tid. 

 

Det som hotar oss är alltså inte t ex naturligt förekommande gifter som solanin i potatis. Däremot 

flera kemiska bekämpningsmedel som används i så kallat ”konventionellt” jordbruk men inte i 

jordbruk som är certifierat i enlighet med EU:s förordning om ekologisk odling, i dagligt tal kallat 

för ”ekologiskt”. 

 

Kemikalieinspektionen konstaterade i sin senaste fördjupade utvärdering av miljömålet Giftfri miljö 

bland annat att 

 

·         Farliga kemikalier i vardagsprodukter är ett växande problem 

 

·         Vår mat och våra vatten behöver skyddas bättre 

 

·         Kommuner behöver ett fortsatt stöd för att ställa kemikaliekrav i upphandlingarna 

 

Frågan om ”närproducerat” som dök upp i debatten har med andra värden att göra, som att gynna 

lokal verksamhet. Närproducerat säger ingenting om hur produkterna har tillverkats eller odlats, 
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vilken sorts gödsel, foder eller bekämpningsmedel som använts. Ett livsmedel från en producent i 

geografisk närhet av Kungsbacka kan ha fått insatsvaror från olika håll i världen och kan ha odlats 

med både bekämpningsmedel och konstgödning. 

 

En tredje aspekt på livsmedel är klimat som inte har så mycket med transportavstånd att göra, men 

att olika livsmedel har olika förutsättningar att framställas med låg klimatpåverkan. En fjärde aspekt 

är djuretik, en femte biologisk mångfald. I mat-debatter blandar sig gärna argumenten med 

varandra, så därför gör vi en interpellation i ett försök att tydliggöra. 

 

I debatten på kf i februari nämnde vi att Kungsbackas inköp av ekologisk mat rasat ner 11% av 

totalt. Det visade sig att denna siffra var felaktig då den kom ifrån kommunens uppföljningssystem 

Intrendo som innehåller otillförlitliga siffor. Ett annat uppföljningssystem visar på 33% ekologiskt. 

 

Den nationella livsmedelsstrategin i Sverige är att 60 procent av den offentliga 

livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. 

 

Våra frågor till dig nu är: 

 

1.       Hur kan Kungsbacka upprätthålla en enda uppföljningsdatabas på inköp som är 

kvalitetssäkrad? 

 

2.       Hur ser du på möjligheterna att Kungsbacka kan ta sig uppåt 60% ekologiskt inom några år? 

 

3.       Hur ser du på möjligheterna att lyckas med att få upp andelen ekologiskt samtidigt som maten 

har låg klimatpåverkan? 

 

 

 Maria Losman och Elisabeth Sahlsten 

 

Miljöpartiet 

2021-03-01 
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§ 72 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena – genomförande samt inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka 
Arena samt lämnar uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten 
nedan. 

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget 
och lokalplan, enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska innehålla: 

− Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och 
evenemang med läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 
personer, om totalt 6 000-8 000 BTA. 

− Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till 
utökning till 3 000 läktarplatser 

− Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa 
ytor som till exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande  
ca 7 000-10 000 kvm 

− Skyddsrum för cirka 360 personer 

− Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds 
samt uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i 
lokalplanen. Innan startbesked ges skall driftoperatör vara upphandlad. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 
utformning, stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande funktioner som 
badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till flexibilitet i både höjdled 
och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 

− huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 
Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med 
rätt för kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga anpassningar av 
projektet som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

− projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena 
enligt kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs 
av projekt Kungsbacka Arena att: 

− samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka 
Arena,  
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− tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda 
verksamheter: 

− genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 

− upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de 
kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens 
behovsframställan och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & 
Fritid och övriga berörda verksamheter: 

− utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner 
i Kungsbacka Arena som krävs 

− genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid 
träffa erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande 
av projekt Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av 
den uppförda arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 
delarna till nämnden för Service. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra 
projekt Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse 
Lisa Andersson (kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för 
Service ordförande samt förste vice ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén (byggnadsnämndens 
ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), Ulrika Granfors 
(förvaltningschef Kultur & Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 
Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och Maria Brink (arkitekt MSA, 
Samhällsbyggnadskontoret). 

Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 
kronor, vilket finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till 
genomförande av upphandling av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka 
Arena 
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− med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första 
hand ska utföras inom den kommersiella verksamheten 

− med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband 
med tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

− med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med 
matcher och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till 
kommunstyrelsens godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Reservation 
Peter Söderberg (M), Niklas Mattsson (KD) och Maria Losman (MP) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny 
arenahall inom Kungsbacka sportcenter, samt att arenaprojektet ska genomföras med 
ytor för kommersiell verksamhet och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. 
Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och 
samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur kommundirektören att utreda 
genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till projektplan med 
kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 
utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med 
konsultstöd utrett genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. 
I utredningen finns ett antal frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell 
ställning samt lämna uppdrag till organisationen att genomföra arenaprojektets olika 
delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och 
därmed sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet 
enligt projektbeskrivning och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets 
kommunövergripande karaktär, där ett nära samarbete är en framgångsfaktor och kan 
sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens sätt att beskriva hur vi 
samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 106 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 
A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 
B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 
C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 
D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär 
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rapport från Evidens, 2020-09-09 
E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, 
Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 
F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business 
School, 2020-10-07 
G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun,  
2017-02-01 
G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 
H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, 
Kommunledningskontoret, 2020-10-20 
H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-29 
H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för 
Kultur och Fritid, 2020-10-07 
H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen 
för Kultur och Fritid, 2020-10-08 
H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 
kommun Samhällsbyggnadskontoret 
H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 
Fritid, 2020-12-18 
H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, 
analys samt rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 
2020-10-28 
H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret,  
2020-12-23 
H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens 
förvaltning, 2020-12-23 
H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, 
Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 
2021-03-02 
Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny 
arenahall inom Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Söderberg (M) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget på 
inriktning av koncept för Kungsbacka arena, med de förändringarna enligt nedan: 

− Att kommunen bygger en arena för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet för 3 000 personer. 

Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till 
utökning till 3 000 läktarplatser. 

Skyddsrum för cirka 360 personer, mottagningscentral för kärnkraftsolycka 
då detta sistnämnda är krav kommunen inte kan påverka. 

− Att i arenan inrättas kommersiella lokaler för föreningslivets behov av att 
bedriva kiosk, caféverksamhet men också serveringsverksamhet med caterad 
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mat, försäljning av klubbartiklar då dessa verksamheter betyder betydande 
intäkter till föreningslivet. 

− Att arenabygget får en s.k. takkostnad på 300 miljoner kronor. 

− Att byggnation av arena påbörjas tidigast år 2024, då det inom de närmaste 
åren, inte är ekonomiskt försvarbart att bygga arena då viktigare nödvändiga 
samhällsprojekt måste prioriteras. 

Niklas Mattsson (KD) yrkar bifall till Peter Söderbergs (M) första och andra att-sats. 

Lisa Andersson (M), Thure Sandén (M), Fredrik Hansson (C) och Carita Boulwén 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt 
avslag på Peter Söderbergs (M) yrkande. 

Maria Losman (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
förvaltning, med motiveringen: 

− Vår bedömning är att placering av arenan i ett område som svämmar över till 
följd av klimatförändringarna kommer att kräva ännu mer investeringar för 
att skydda byggnaden. Vi ifrågasätter också behovet av en stor arena med 
tanke på att det finns arenor i grannkommunerna, men är öppna för behov av 
en hall i stationsnära läge, t ex vid Hede. 

Monica Neptun (L) yrkar att följande tillägg görs:  
− Innan startbesked ges skall driftoperatör vara upphandlad. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Peter Söderbergs (M) yrkande, Niklas 
Mattssons (KD) yrkande, Maria Losmans (MP) återremissyrkande och Monica 
Neptuns (L) tilläggsyrkande. 

Ordföranden prövar först Maria Losmans (MP) återremissyrkande mot att ärendet 
ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i 
dag. 

Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Peter Söderbergs 
(M) yrkande och Niklas Mattssons (KD) yrkande mot varandra, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till huvudförslag i 
kommande huvudomröstning. 

Ordföranden ställer sedan Peter Söderbergs (M) yrkande och Niklas Mattssons (KD) 
yrkande mot varandra för att utse ett motförslag i huvudomröstningen, och finner att 
kommunstyrelsen utser Niklas Mattssons (KD) yrkande till motförslag. 

Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för huvudomröstningen 
som kommunstyrelsen godkänner: 
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Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Niklas Mattssons (KD) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 12 ja-röster mot 2 nej-röster och  
1 som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M)       X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) 

 
X  

Maria Gathendahl (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Monica Neptun (L)   X   
Niklas Mattsson (KD) 

 
X  

Eva Borg (S) X   
Johan Tolinsson (S) X   
Carita Boulwén (SD) X   
Susanne Andersson (SD)  X   
Maria Losman (MP)  

 
X 

Lisa Andersson (M)          X   
 

Ordföranden prövar sedan Monica Neptuns (L) tilläggsyrkande mot avslag, och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Neptuns (L) tilläggsyrkande. 

Protokollsanteckning 
Elin Hysén (L) stödjer Monica Neptuns (L) yrkande. 

Franklin Eck (M) stödjer Peter Söderbergs (M) yrkande. 

Maria Rasmussen (V) stödjer Maria Losmans (MP) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 106 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena - genomförande samt inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka 
Arena samt lämnar uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten 
nedan. 

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget 
och lokalplan, enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska innehålla: 

- Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och 
evenemang med läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 
personer, om totalt 6 000 – 8 000 BTA. 

- Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till 
utökning till 3 000 läktarplatser 

- Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor 
som till exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande ca 7 000 - 10 000 
kvm 

- Skyddsrum för cirka 360 personer 

- Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds 
samt uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i 
lokalplanen. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 
utformning, stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande funktioner som 
badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till flexibilitet i både höjdled 
och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 

- huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 
Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med rätt 
för kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga anpassningar av projektet som 
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,   

- projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs 
av projekt Kungsbacka Arena att: 
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- samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka 
Arena,  

- tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda 
verksamheter: 

- genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 

- upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de 
kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens 
behovsframställan och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & 
Fritid och övriga berörda verksamheter: 

- utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner i 
Kungsbacka Arena som krävs 

- genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid träffa 
erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande 
av projekt Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av 
den uppförda arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 
delarna till nämnden för Service. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 

Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra 
projekt Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse 
Lisa Andersson (kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för 
Service ordförande samt förste vice ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén (byggnadsnämndens 
ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), Ulrika Granfors 
(förvaltningschef Kultur & Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 
Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och Maria Brink (arkitekt MSA, 
Samhällsbyggnadskontoret). 
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Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 
kronor, vilket finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till 
genomförande av upphandling av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka 
Arena 

- med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första hand 
ska utföras inom den kommersiella verksamheten 

- med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband med 
tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

- med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med 
matcher och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till 
kommunstyrelsens godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny 
arenahall inom Kungsbacka sportcenter, samt att arenaprojektet ska genomföras med 
ytor för kommersiell verksamhet och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. 
Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och 
samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur kommundirektören att utreda 
genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till projektplan med 
kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 
utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med 
konsultstöd utrett genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. 
I utredningen finns ett antal frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell 
ställning samt lämna uppdrag till organisationen att genomföra arenaprojektets olika 
delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och 
därmed sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet 
enligt projektbeskrivning och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets 
kommunövergripande karaktär, där ett nära samarbete är en framgångsfaktor och kan 
sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens sätt att beskriva hur vi 
samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 

A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 
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B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 

C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 

D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär 
rapport från Evidens, 2020-09-09 

E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, 
Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 

F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business 
School, 2020-10-07 

G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun, 2017-02-
01 

G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 

H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, 
Kommunledningskontoret, 2020-10-20 

H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-29 

H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för 
Kultur och Fritid, 2020-10-07 

H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen 
för Kultur och Fritid, 2020-10-08 

H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 
kommun Samhällsbyggnadskontoret 

H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 
Fritid, 2020-12-18 

H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, 
analys samt rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 
2020-10-28 

H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-
12-23 

H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens 
förvaltning, 2020-12-23 

H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, 
Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 
2021-03-02 

Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny 
arenahall inom Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Kungsbacka Arena – genomförande samt inriktningsbeslut för uppförande och drift 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka Arena samt lämnar 
uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten nedan.  

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget och lokalplan, 
enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat 
ska innehålla: 

• Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 personer, om totalt 6 000 – 
8 000 BTA. 

• Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till utökning till 
3 000 läktarplatser 

• Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor som till 
exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande ca 7 000 - 10 000 kvm 

• Skyddsrum för cirka 360 personer 
• Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

 
Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds samt uppdrar åt 
kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt kommunens ekonomistyrprinciper för 
lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens utformning, stor vikt vid 
dels att området kopplas till angränsande funktioner som badhus, idrottsområde med mera, dels att 
möjligheten till flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt 
sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 
• huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka Arena enligt 

projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med rätt för kommunstyrelsen 
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att genomföra nödvändiga anpassningar av projektet som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt,   

• projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs av projekt 
Kungsbacka Arena att: 

• samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka Arena,  
• tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet    

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda verksamheter: 
• genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 
• upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de kommersiella 

delarna av Kungsbacka Arena  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens behovsframställan 
och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & Fritid och övriga berörda 
verksamheter: 

• utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner i 
Kungsbacka Arena som krävs 

• genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid träffa 
erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande av projekt 
Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av den uppförda 
arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella delarna till nämnden för Service 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra projekt 
Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, samt utser 
kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse Lisa Andersson 
(kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för Service ordförande samt förste vice 
ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg (kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén 
(byggnadsnämndens ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
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(samhällsbyggnadschef), Ulrika Granfors (förvaltningschef Kultur & Fritid), [tre personer med 
arkitektbakgrund varav en-två externa och övriga interna, med hänvisning till att minst en tredjedel i 
juryn ska ha sådan bakgrund]. 

Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 kronor, vilket 
finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till genomförande av upphandling 
av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

• med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första hand ska 
utföras inom den kommersiella verksamheten 

• med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband med 
tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

• med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med matcher 
och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till kommunstyrelsens 
godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny arenahall inom 
Kungsbacka sportcenter samt att arenaprojektet ska genomföras med ytor för kommersiell verksamhet 
och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till 
huvudansvarig samt att leda och samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur 
kommundirektören att utreda genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till 
projektplan med kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 
utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med konsultstöd utrett 
genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. I utredningen finns ett antal 
frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell ställning samt lämna uppdrag till organisationen att 
genomföra arenaprojektets olika delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och därmed 
sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet enligt projektbeskrivning 
och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets kommunövergripande karaktär, där ett nära 
samarbete är en framgångsfaktor och kan sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens 
sätt att beskriva hur vi samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 

• A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 
• B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 
• C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 
• D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär rapport från 

Evidens, 2020-09-09 
• E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, Kungsbacka 

kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 
• F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business School, 2020-

10-07 
• G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun, 2017-02-01 
• G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 
• H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret, 

2020-10-20 
• H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-

10-29 
• H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 

Fritid, 2020-10-07 
• H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen för Kultur 

och Fritid, 2020-10-08 
• H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 
• H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och Fritid, 

2020-12-18 
• H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, analys samt 

rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-28 
• H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-12-23 
• H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 2020-

12-23 
• H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, Kungsbacka 

kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 2021-03-02 
Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny arenahall inom 
Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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Beskrivning av ärendet 
1. Bakgrund 
En arena på Inlag har funnits med i kommunens planering under lång tid. 2010 konstaterades ett behov 
från föreningslivet och utifrån en aktörsdialog skissades ett förslag för hela Kungsbacka sportcenter 
(Inlag). I förstudien över placering av badhuset 2016 ingick även en arena, som placerades i ett läge 
söder om det nu uppförda badhuset. När idén om en skola på Inlag (Internationella Engelska skolan 
IES) presenterades så prövades möjligheten att ersätta de två befintliga idrottshallarna med en arena på 
den plats där B-hallen då låg. Platsen visade sig emellertid vara för liten och det byggdes istället en 
sporthall med två konventionella hallar. 
Kommunstyrelsen gav i april 2019 kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för en ny 
arenahall, inom Kungsbacka Sportcenter. Utredningen omfattade behovsanalys, finansiering och 
kostnader, tidplan, driftsform samt lokalprogram för arenahallen – innehåll och funktioner.  
Kommunfullmäktige godkände i april 2020 kommundirektörens utredning samt beslutade att 
kommunen ska äga arenan i sin helhet och att arenan ska förses med ytor för kommersiell verksamhet. 
Kommunstyrelsen gav inom ramen för detta beslut kommundirektören i uppdrag att utreda 
genomförandet samt återkomma med förslag på projektplan och budget för genomförandet. Vidare 
fick kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten för 200-300 arbetsplatser i arenan för 
kommunens eget behov. 
Den av fullmäktige 2020 godkända utredningen anger att arenan ska innehålla två fullmåttshallar där 
den ena ska kunna erbjuda matchspel på elitnivå för vissa bollsporter. Vidare ska arenan kunna 
användas för större evenemang med en publikkapacitet på upp till 3 500 personer. Direkt kopplat till 
arenan ska det finnas en fotbollsarena med inledningsvis läktarkapacitet för minst 800 personer och på 
sikt för 3000 personer. Ett krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att 
skyddsrum ska inrättas i eller intill arenan, eftersom befintliga skyddsrum i badhuset fick rivas med 
avsikt att ersätta dessa i ett arenabygge. 
2. Ställningstagande  
Kommunfullmäktige föreslås dels att ta slutlig ställning till att påbörja projektet Kungsbacka Arena, 
dels att besluta om de övergripande principiella vägvalen, om budgetfrågor samt om uppdragen för att 
genomföra projektet. 

Kommunstyrelsen föreslås att i sin tur fatta beslut, under förutsättning av fullmäktiges slutliga beslut, 
som en följd av att kommunfullmäktiges beslutar att genomföra projektet och då lämna uppdrag till 
kommundirektör med förvaltning för genomförandet.   
3. Genomförandebeslut  
Kungsbacka Arena är ett kommunövergripande och omfattande projekt, där kommunens verksamheter 
i större eller mindre omfattning kommer att delta för ett framgångsrikt genomförande. 

De uppdrag som ska lämnas syftar till att formellt beskriva och tydliggöra ansvarsfördelningen enligt 
projektbeskrivning och utredning. Ett nära samarbete under genomförandet är en framgångsfaktor som 
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kan sammanfattas med Ett Kungsbacka, ledordet för hur viktigt det är att vi samarbetar och nyttjar 
resurserna på bästa sätt inom kommunen. Ett Kungsbacka är vår förhållningsprincip i 
förändringsarbete och arbetssätt, där samarbete över formella gränser är en del i att kommunens 
resurser ska nyttjas på bästa sätt. 

I större kommunövergripande projekt med stor ekonomisk betydelse är det kommunstyrelsens uppgift 
att hålla i ”taktpinnen”, som ansvarig för att leda och samordna kommunens angelägenheter samt att 
verkställa fullmäktiges beslut (6 kap 1 § och 6 kap 13 § 3 punkt kommunallagen, KL). 

Ett annat syfte med besluten är att tydliggöra projektets kommunövergripande karaktär, med ett antal 
delprojekt där framförallt Kultur & Fritid och Service genom sina respektive verksamhetsområden har 
kompetensen som behövs för genomförandet. Service har dessutom en särställning som ansvarig för att 
tillhandahålla så kallade efterfrågade tjänster, det vill säga det som vanligen kallas beställar-
utförarsystem (6 kap 2 § 4 punkt KL).  

Även övriga nämnder i kommunen medverkar antingen direkt eller mer indirekt i projektet. Det 
föreslås därför att kommunfullmäktige särskilt uttalar att de nämnder som berörs av projektet 
samordnar sina verksamheter med projektet och planerar för eventuella behov av till exempel 
personella resurser. 

Ett genomförandeprojekt av denna omfattning och komplexitet skapar ett behov av tydlig 
ansvarsfördelning, och därmed möjlighet till uppföljning, Under ett långvarigt och komplext 
genomförandeprojekt uppkommer frågor av olika slag, där beslut behöver fattas av ansvarigt organ. 
Om frågor uppkommer under genomförandet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, ska de beslutas av kommunfullmäktige (5 kap 1 § kommunallagen). Detta förhållande tydliggörs 
genom att kommunstyrelsen får möjlighet att göra nödvändiga anpassningar av projektet som inte är 
sådana som fullmäktige ska besluta om.  

Det är även viktigt att projektet inte tyngs av onödigt formella beslutsvägar. När det i fullmäktiges 
beslut anges att åtgärder ska ske ”i samråd” så har det särskilt utformats så att det ska ske med 
verksamheter och inte med nämnd. Det ska med andra ord inte ske genom formella remisser mellan 
kommunstyrelsen och nämnder. I nämnders ansvar för att samordna verksamheten och projektet ligger 
därför också att beslut av nämnden och eventuella delegeringar måste förberedas och utformas inom 
den egna organisationen så att till exempel formella beslut i samrådsfrågor kan fattas ”på rätt nivå” och 
utan att förlänga projekttiden.  
4. Utredning om genomförande 
Utredningen har delats upp i ett antal delprojekt som tillsammans levererar ett förslag på lokalprogram 
med kommersiella delar. Delprojekten innehåller bland annat  

• marknadsanalys för de kommersiella ytorna,  
• dialog med invånare och föreningslivet,  
• behov utifrån ett evenemangsperspektiv,  
• drift av arenan,  
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• genomförandet av projektet,  
• utformning/gestaltning av arenan och dess kringytor,  
• kommunikation av projektet samt platsens betydelse för staden och invånarna. 

Utöver detta har detaljplanearbete för arenaområdet inletts.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats om resultatet av utredningen den 8 december 2020. 
Därefter har avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott skett vid fyra tillfällen. 
5. Utredningens resultat 
Slutsatsen är att arenan, med rätt innehåll och utformning, kan bli en destination och mötesplats för 
alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Platsen där arenan planeras är omgiven av kommunala 
faciliteter som exempelvis badhus, idrottshall, ishall och flera skolor som tillsammans med en 
kommande arena bidrar till att göra området till en levande del av staden och lockar till sig besökare 
från hela kommunen och regionen. arenan kan om den förses med ytor för möten och rörelser bidra till 
att skapa ett flöde av människor som också kan verka positivt för näringslivet i Kungsbacka.  
I utredningen konstateras att om kommunen bygger en arena bör arenan kunna erbjuda något extra och 
inte bara vara en ytterligare idrottshall med större publikkapacitet. Arenan och dess närområde behöver 
göras attraktivt för fler än utövare och publik till idrottsevenemang. En utbyggd eventdel samt de 
kommersiella ytorna i arenan är en förutsättning för att arenan ska bidra till att skapa fler målpunkter 
och locka till sig fler besökare med andra intressen än idrott. Investeringskostnaden är visserligen 
nästan dubbelt så hög med kommersiella ytor, men utredningen visar att driftskostnaden inklusive 
kommersiella ytor kan bli lägre än om dessa inte ingår.  
6. Koncept 
De kärnvärden som framkommit är att arenan ska vara en ikonbyggnad och området ska präglas av 
nyfikenhet, lekfullhet och spontanitet samt vara en attraktiv mötesplats för alla åldrar. Målgruppen för 
arenan är först och främst utövare, skolelever och invånare men också besökare utanför kommunen. 
Själva byggnaden ska vara flexibel och utvecklingsbar samt andas framtid och hållbarhet. 
Byggmaterialen ska vara långsiktigt hållbara samtidigt som byggnaden bör sträva efter noll- eller 
plusenergistandard. 
7. Ekonomi 
I utredningen föreslås att det så kallade Large-alternativet genomförs. En jämförelse mellan de tre 
alternativen – Large och Medium som innehåller kommersiella ytor och Small utan kommersiella ytor 
- visar på obetydliga skillnader för de årliga nettokostnaderna oberoende av vilket alternativ som väljs, 
vid en försiktig jämförelse. Skulle det visa sig att arenan blir fullt uthyrd till dagens marknadspriser 
eller högre blir alternativen med kommersiella delar minst 25 % billigare än ett alternativ utan 
kommersiella ytor. Utredningen innehåller projektbudget, vilken ska föras in i ordinarie budget och 
lokalplan.  
8. Lokalprogram 
Det föreslås, utifrån en sammanvägning av samtliga underlagsrapporter, invånardialog med mera 
följande övergripande inriktning för lokalprogrammet: 
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• Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 personer, om totalt 6 000 – 8 000 
BTA. 

• Fotbollsarena utomhus med 1000 läktarplatser med möjlighet till framtida utökning till 3000 
läktarplatser. 

• Skyddsrum för ca 360 personer. MSB har beslutat att skyddrumsfunktionen får vara begränsad 
fram till 2022-12-31. 

• Mottagningscentral för kärnkraftsolycka. 
• Kommersiella ytor motsvarande ca 7 000 till 10 000 BTA med följande förslag.  

o Lokalprogrammet inför projekttävlingen ska inte sätta en specifik yta för de 
kommersiella delarna utan i ett spann på mellan 7 000 och 10 000 kvm. Det ger 
deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den kreativa processen komma med 
intressanta förslag samt att processen tillsammans med driftentreprenören också får 
avgöra den slutliga dimensioneringen av de kommersiella ytorna. Ytorna bör vara 
flexibla för att över tid kunna utnyttjas för kontor, utbildning, konferens mm, allt utifrån 
behov. 

o Utformningen av arenan görs så att en 3-dimensionell fastighetsbildning i framtiden 
underlättas där kommersiella och offentliga ytor kan delas i olika fastigheter. 

o Arenan planeras för kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor som till exempel 
utbildning, konferens med mera, men inte i första hand för kommunens administrativa 
ytor. Det slutliga antalet och utformningen tas fram under processen där 
projekttävlingen, upphandling av driftentreprenören och efterföljande upphandling av 
byggentreprenör blir steg där marknadsoperatörer kan hjälpa kommunen att 
dimensionera de kommersiella ytorna – och därmed även de administrativa ytorna. 

9. Drift 
Utredningen föreslår att driften av verksamheterna i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till 
entreprenör i en så kallad tjänstekoncession, men under genomförandet kan även driftentreprenad 
komma att övervägas.  
Efter arenans färdigställande så kommer nämnden för Kultur & Fritid att ansvara för evenemangs- och 
idrottsverksamheten, enligt sitt huvuduppdrag från kommunfullmäktige. Nämnden för Kultur & Fritid 
ska även ha hand om uppföljning och avtalsförvaltning av den upphandlade driften. Nämnden för 
Service, som har hand om kommunens efterfrågade tjänster inom fastighetsförvaltning och 
fastighetsunderhåll, kommer även för denna byggnad ta hand om förvaltning och underhåll av arenan i 
sin helhet. 
10. Föreningslivet 
Inriktningen är att de kommersiella verksamheterna i första hand ska stå för café och 
serveringsverksamhet och motsvarande i arenan. Under genomförandet och upphandling av drift 
kommer möjligheter att hitta andra lösningar i samband med matcher och evenemang ses över. Oavsett 
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graden av direkt engagemang från föreningarna i den lösning som väljs, ska möjligheten till 
operatörsdrift av kiosker och servering med ekonomisk kompensation till föreningarna finnas med som 
ett alternativ. 
Reklamintäkter i samband med matcher och evenemang ska kunna tillfalla aktuell förening. 
11. Genomförande och tidplan 
I utredningen föreslås att upphandlingsförfarandet inleds med en projekttävling med syfte att hitta det 
arkitektkontor som samlat bedöms ha den bästa förmågan att utveckla projektet. En jury ska utses av 
kommunstyrelsen, där minst en tredjedel har arkitektbakgrund. Juryn utformar ett tävlingsprogram, 
som därefter godkänns av kommunstyrelsen. I ett första steg utses ett urval av inlämnade 
förslagsgivare att utveckla sina förslag. I ett andra steg utses en vinnare som i nära samarbete med 
kommunen, och där den upphandlade driftentreprenör beroende på tidsaspekten kan få möjlighet att 
påverka, tar fram en slutlig produkt som utgångspunkt för upphandling av byggentreprenaden.  
En tidplan som omfattar processerna lokalprogram, projekttävling, förstudie, upphandling av 
driftentreprenör, upphandling av byggentreprenör, detaljplan samt utbyggnad av allmän plats har 
upprättats. Under förutsättning att politiskt startbeslut kommer under våren 2021så planeras 
verksamhetsstart för arenan till senare delen av 2024. I ett komplext projekt som bland annat innehåller 
tre större upphandlingsförfarande kan tidplanen komma att förändras.   

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Projektbeskrivning för Ny arena på Kungsbacka sportcenter innehållande 
förslag på genomförande samt budget 

 

KF beslut § 30 2020-04-14. Godkännande av utredning och förutsättningar för 
ny arenahall inom Kungsbacka Sportcenter. Dnr 2019-00383. 

Beslutet i övrigt - KF beslut § 30 2020-04-14: 

Kommunfullmäktige godkänner utredningen Ny arenahall inom Kungsbacka 
sportcenter och bilagorna 1-3, daterad 2020-02-27. 

Kommunfullmäktige beslutar att arenaprojektet ska genomföras med ytor för 
kommersiell verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra projektet med kommunen som 
ägare av fastigheten i sin helhet. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda 
och samordna projektet Arenahall inom Kungsbacka sportcenter. 

 

Denna projektbeskrivning är återkoppling på uppdrag från KS (Dnr 2020-
00547) 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda genomförandet 
av arenaprojektet, bland annat utifrån frågor om upphandling och 
motsvarande, samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till 
projektplan med kostnader och budget för genomförandet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda 200-300 
aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenahallen för kommunens eget behov och 
återkomma till kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 

 

Läsanvisning: Utredningens förslag eller slutsatser markeras i texten med en pil ⇒ och en 
ram runt detta avsnitt. Sist i denna beskrivning finns hänvisning till utredningens underlag 
med fördjupningar av utredningens delmoment.  
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Utredningens resultat - sammanfattning 
Utredningens slutsats är att arenan, med rätt innehåll och utformning, skulle kunna bli en destination 
och mötesplats för alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Platsen där arenan planeras är omgiven av 
kommunala faciliteter som exempelvis badhus, idrottshall, ishall och flertalet skolor som alla 
tillsammans med en kommande arena bidrar till att göra området till en levande del av staden och 
locka till sig besökare från hela kommunen och regionen. Arenan kan om den förses med ytor för 
möten och rörelser bidra till att skapa ett flöde av människor som också kan verka positivt för 
näringslivet i Kungsbacka. Utredningen konstaterar att när kommunen bygger en arena bör den 
kunna erbjuda något extra och inte bara vara en ytterligare idrottshall med större publikkapacitet. 
Arenan och dess närområde behöver göras attraktivt för fler än utövare och publik till 
idrottsevenemang. En utbyggd eventdel samt de kommersiella ytorna i arenan är en förutsättning för 
att arenan ska kunna bidra till att skapa fler målpunkter och locka till sig fler besökare med andra 
intressen än idrott. Utredningen konstaterar att driftkostnaden för arenan – även med en viss 
vakansgrad – blir mindre med kommersiella ytor jämfört med en arena utan kommersiella ytor. 
Vidare konstaterar utredningen att området runt omkring behöver tas om hand så att 
tillgängligheten till arenan utvecklas och förbättras. Figuren nedan beskriver utredningens 
delmoment och sammanfattas under respektive rubrik. Varje delmoment beskrivs i denna 
projektbeskrivning men också utförligare längre i bilagorna till utredningen. 

 

Figuren visar värden och innehåll kopplat till utredningsförslag för arenan. 
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Bakgrund 
En arena på Inlag har funnits med i kommunens planering under lång tid. Det konstaterades 2010 att 
det fanns ett behov från föreningslivet och utifrån en aktörsdialog skissades det på ett förslag för 
hela Kungsbacka sportcenter (Inlag). När badhuset blev aktuellt gjordes en förstudie 2016 över 
placering av badhuset men även för en arena. Utgående från den placerades badhuset där det nu 
ligger och i förstudien föreslogs arenan placeras i det läge söder om badhuset. När Nystad 
Stadsutveckling AB tillsammans med Internationella Engelska skolan (IES) presenterade idén om en 
skola på Inlag prövades möjligheten att ersätta de två befintliga idrottshallarna med en arena på den 
plats där B-hallen då låg. Platsen visade sig emellertid var för liten och idag ligger där istället två 
konventionella hallar. 

I april 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för en ny 
arenahall, söder om Kungsbacka Sportcenter. Utredningen omfattade behovsanalys, finansiering och 
kostnader, tidplan, driftsform samt lokalprogram för arenahallen – innehåll och funktioner. I april 
2020 godkände kommunfullmäktige kommundirektörens utredning och beslutade att kommunen ska 
äga arenan i sin helhet och att arenan ska förses med ytor för kommersiell verksamhet. Inom ramen 
för detta beslut ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda genomförandet samt 
återkomma med förslag på projektplan och budget för genomförandet. Vidare fick 
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten för 200-300 arbetsplatser i arenan för 
kommunens eget behov. 

Den godkända utredningen i ärendet (27 februari 2020) anger att arenan ska innehålla två 
fullmåttshallar där en kan erbjuda matchspel på elitnivå för vissa bollsporter. Vidare ska arenan 
kunna användas för större evenemang med en publikkapacitet på upp till 3 500 personer. Direkt 
kopplat till arenan ska det finnas en fotbollsarena med läktar under tak, enligt fotbollsförbundets 
krav för herrfotboll i den näst högsta elitnivån – superettan, med inledningsvis läktarkapacitet för 
1 000 personer och på sikt för 3 000 personer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
har kravställt att skyddsrum ska upprättas senast 2022-12-31 i/intill arenan då skyddsrum i Inlag då 
tidigare tagits ur bruk utan att ersättas. 

Utredningens metod 
Denna utredning har delats upp i ett antal delprojekt som tillsammans levererat ett förslag på 
lokalprogram som innehåller kommersiella delar. Leveranserna från delprojekten har bland annat 
varit: marknadsanalys för de kommersiella ytorna, dialog med invånare och föreningslivet, behov 
utifrån ett evenemangsperspektiv, drift av arenan, genomförandet av projektet, 
utformning/gestaltning av arenan och dess kringytor, kommunikation av projektet samt platsens 
betydelse för staden och invånarna. Utöver dessa delar pågår samtidigt ett detaljplanearbete för 
arenaområdet. 

Konceptet 
Utredningen konstaterar att konceptet och profilen för arenan och platsen är mycket avgörande för 
att skapa ett attraktivt område som kompletterar stadskärnan. Syftet med arenan bör styra all 
planering av både arkitektur, ritningar, byggprocess och innehåll.  

Med en tydlig platsidentitet, profil och koncept på innehåll i arenan skapar vi stolthet, engagemang 
och det blir enklare att hitta rätt hyresgäster, värva rätt evenemang till arenan och locka besökare till 
platsen. Med underlag från både invånare, näringsliv och föreningar är slutsatsen som kan dras från 
underlaget att arenan ska vara multifunktionell för idrott, evenemang, musik och upplevelser.  
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För att slutligt kunna forma ett koncept och profil förslår utredningen att det tävlande i 
projekttävlingen ges ett uppdrag om att tävlingsbidragen även ska innehålla ett koncept, dvs 
arkitekten får koppla till sig en aktör så att förslagen på utformningen och innehållet även har ett 
tydligt koncept. 

⇒ Inriktning koncept 
Kärnvärden som framkommit är att arenan ska vara en ikonbyggnad och området ska präglas av 
nyfikenhet, lekfullhet och spontanitet samt vara en attraktiv mötesplats för alla åldrar. Målgruppen 
för arenan är först och främst utövare, skolelever och invånare men också besökare utanför 
kommunen. 

Själva byggnaden ska vara flexibel och utvecklingsbar samt andas framtid och hållbarhet. 
Byggmaterialen ska vara långsiktigt hållbara samtidigt som byggnaden bör sträva efter noll- eller 
plusenergistandard. 

Marknadsanalys 
För att bedöma omfattningen av de kommersiella ytorna samt vilken typ av verksamheter arenan bör 
planeras för har utredningen låtit ett konsultföretag genomföra en marknadsanalys.  

Rapporten innehåller en målgruppsanalys, där den mest strategiskt viktiga – behöver inte vara den 
numerärt största - målgruppen för arenans kommersiella verksamheter skall anges. Därtill visar 
rapporten vilka företag som skapar det största mervärdet för kommuninnevånarna, under hela 
dygnet. Rapporten ger också svar på vilka ytbehov olika aktörer har, utifrån en analys av marknaden, 
och ger en intäktsprognos för de kommersiella hyresgästerna för en horisont på minst tio år. 

Marknadsanalysen noterar att alla aktörer och personer de intervjuat har poängterat vikten av att 
arenan planeras med fokus på upplevelse, den spännande och tillgängliga mötesplatsen som även 
lockar spontanbesökare. I marknadsanalysen lyfts också fram att det finns en stor potential i att 
utnyttja arenans tak för olika ändamål. Stadens enda mötesplats med havsutsikt? 

RSD som utfört marknadsanalysen bedömer sammanfattningsvis att det kommer att finnas 
efterfrågan på några mindre restaurangenheter samt en upplevelserestaurang i Kungsbacka Arena. 
Handelsefterfrågan är mycket begränsad, på sällanköpsvarusidan nära noll, och fångas lämpligen upp 
av en kiosk kopplad till ett café eller en 
restaurang.  

Målgruppsanalysen visar föredelning vardagar 
respektive helg/kväller. För att näringsidkare ska 
ha ett ekonomiskt underlag för sina 
verksamheter behöver det finna en balans 
mellan helger/kvällar och vardagar dagtid och 
figuren visar på vilka målgrupper som skulle 
kunna skapa detta flöde över dygnet. 

Utredningen bedömer att det till år 2025 
kommer finnas god efterfrågan på 200 à 300 
moderna och flexibla kontorsplatser i arenan, ca 
3 500 kvm som motsvarar ca ett års 
kontorsefterfrågetillväxt på kontor i Kungsbacka 
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stad. Därtill gemensamma ytor (ca 300 kvm) för de föreningskanslier som idag huserar i separata 
byggnader i området.  

⇒ Marknadsanalysen resultat 
Udredningen bedömer att det finns ett marknadsmässigt underlag för kommersiella ytor i arenan 
motsvarande ca 7 000 - 10 000 BTA. Utredningen rekommenderar också att detaljplanen medger en 
högre höjd och att byggnaden förbereds för att kunna expandera med ett eller flera plan uppåt, om 
efterfrågan på framförallt kontor och utbildningslokaler skulle visa sig än större i framtiden. 

IHM Business school 
Utredningen har fått ett mycket intressant underlag från fem studenter på IHM Business school. 
Studenterna ser i sin marknadsanalys att kommunen saknar en mötesplats som täcker bredare 
intressen, en mötesplats som kompletterar det som kulturhuset Fyren gör, som lockar alla åldrar och 
även kan locka turister. 

IHM lyfter taket som en möjlighet där man kan anlägga en aktiv gräspark med café och sittgrupper 
men också en boulebana, små fotbollsmål, kanske ett jätteschack. Aktiviteter som skapar möten 
mellan generationerna och med utsikt över stad och hav. 

IHM har identifierat ett behov av spelhall som skulle kunna passa i arenans källare. Utöver 
traditionella spelkonsoler kan det kompletteras med en rullskridskobana, ett pizzahak och en VR-
station. Ett annat förslag är att ha en plan där ljus avgränsar spelplanen modulärt. Genom att inte ha 
utritade linjer för spelplanen kan den därför anpassas efter diverse sporter och gör därför ytan mer 
flexibel. Genom den marknadsundersökning som IHM genomfört identifierades ett behov av öppen 
arbetsplats där både studenter och egenföretagare kan vara produktiva och inspireras av. En 
kompletterande del i arenan kan vara en separat avdelning där ungdomar kan hjälpa äldre med 
digitala lösningar, detta ger ungdomarna en chans att sitta och spendera tid med de äldre 

Studenterna konstaterar vidare att Kungsbacka är någorlunda gammaldags och har inte växt eller 
moderniserats riktigt ännu och därmed tror man att med hjälp av denna arena har de en chans att 
både göra nåt fint för dess invånare samt ta ett steg åt rätt håll i utvecklingen… Möjligheterna med 
denna byggnation är att tillit och förtroendet för staden ökar ännu mer som sedan skulle kunna dra 
kreativa entreprenörer till staden. 

Målet med alla förslag från IHM är att arenan och dess aktiviteter ska länka samman hela Kungsbacka 
och bilda en enhetlig kommun. 

Omvärldsbevakning 
Under utredningens gång har vi lyssnat på erfarenheter från många olika aktörer. Vi har intervjuat 
företrädare för bland andra Serneke Arena och tidigare även besökt ett antal arenor (se utredning 
2020-02-27). Vi har haft dialog med Göteborg & Company, företrädare för det lokala näringslivet 
men även de som jobbat med arenor på riksnivå.  

En utblick - Framtidens idrottshall – White Arkitekter 
White arkitekter har tillsammans med ett antal idrottsförbund (Gymnastikförbundet, 
Basketbollförbundet, Volleybollförbundet, Innebandyförbundet, Handbollförbundet) sammanställ en 
rapport över framtidens idrottshall. I rapporten konstaterar man att den moderna idrottshallen för 
idrott och skola ska kännetecknas av yteffektivitet och multifunktionalitet. Idrottshallen ska också 
sträva också efter flerfunktionalitet, att så många ytor som möjligt i anläggningen med fördel skall ha 
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flera olika funktioner. Även rörelseförståelse och rörelseglädje skall prägla hela anläggningen, inte 
bara idrottsytan i hallrummet. Det är något som skall triggas redan när man gör entré i hallen eller 
uppehåller sig utanför. Rapporten sammanfattar nedan de viktigaste funktionerna för en idrottshall 
vilka samtliga går att applicera på en framtida arena. 

En värdefull mötesplats  
Framtidens idrottshall är en mötesplats i vardagen, oavsett var den uppförs genom att erbjuda ett 
brett, gränsöverskridande innehåll där idrott och rörelse är i fokus. 

Tillgänglig rörelse 
Framtidens idrottshall är inkluderande, tillgänglig och tilltalar en bred målgrupp oavsett kön, ålder, 
bostadsort eller funktionsvariation. I en tid med mer stillasittande och polariserad tillgång till idrott 
och hälsa verkar framtidens idrottshall för ett jämlikt idrottande genom låga trösklar och genom att 
fokusera på lusten till idrott, rörelse och det som finns runt omkring. 

Stödja föreningar 
Framtidens idrottshall skapar förutsättningar för livslång rörelseförståelse/rörelseglädje och stödjer 
en föreningsgemenskap som ger trygghet och sammanhang för fler.  

Stärka skolan  
Framtidens idrottshall stärker skolans hälsofrämjande uppdrag och tillgängliggör den viktiga 
vardagsrörelsen för fler.  

Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav, 
skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen. 

Värdeskapande lösningar 
Framtidens idrottshall har kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar där volymeffektivitet och 
flerfunktionalitet skapar värde för kommun, brukare och byggaktör. 

Invånardialog 
Inom utredningen har det genomförts en invånardialog som visar att invånarna vill att arenan ska bli 
en attraktiv mötesplats. Den ska vara trygg och välkomnande. Alla åldrarna är ganska samstämmiga i 
både arenans funktion och användning.  

⇒ Invånarnas synpunkter 
Det samlade omdömet från invånarna är: 

• Arenan ska vara en mötesplats för alla och som är välkomnande, trygg och tillgänglig 

• En plats för att titta på sport och evenemang. Kulturen får ta plats 

• Man vill ha och se något extra 

• Mycket av stoltheten ligger i arkitektur, design och utformning av arenan. Den ska passa ihop med omgivningen 

• Det ska vara en hållbar byggnad över tid, med bra material 

• Det ska finnas möjligheter att äta 

• Det ska finnas en hög ambition med arenan 

• Man vill ha ett gott rykte kring arenan och att det gör att fler besöker Kungsbacka 

• Man ska ha råd att gå dit 

• Nämnt i alla åldrar: Klättervägg, sport, musik, evenemang, café, gott om omklädningsrum.  
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Föreningslivet 
Kommunen har fattat beslut om att ingen yta i arenan ska vara exklusiv för bara en förening eller ett 
enda behov. Föreningarna har erbjudits inflytande i planeringsskedet av arenan men valt att 
medverka senare i den konkreta utformningen av ytorna i arenan. Viktiga frågor för föreningslivet är 
möjlighet till intäkter från försäljning av lättare förtäring/enklare fika samt att kunna tillfredsställa 
sponsorer genom till exempel attraktiva VIP-event. 

Vidare konstaterar utredningen att arenan och området omkring behöver göras attraktivt för fler än 
utövare och publik till sporterna som pågår i arenan. Det gör området mer attraktivt för fler, det 
befolkas av fler vilket gör att området tryggare och mer naturligt ses som en del av innerstaden. 

En annan mycket viktig fråga för föreningarna är hyresnivån. Idag hyr kommunen ut till 
subventionerad taxa och föreningarna förutsätter att den inriktningen ska gälla även framgent. 

⇒ Föreningslivets möjlighet till försäljning 
Inriktningen är att det är de kommersiella verksamheterna som i första hand ska stå för försäljningen 
av livsmedel i arenan. Möjligheter att hitta andra lösningar i samband med matcher och evenemang 
ses över inför upphandling av driftoperatör. Oavsett graden av direkt engagemang från föreningarna 
i den lösning som väljs, ska möjligheten till operatörsdrift av kiosker och servering med ekonomisk 
kompensation till föreningarna finnas med som ett alternativ. 

Reklamintäkter i samband med matcher och evenemang ska kunna tillfalla aktuell förening. 

Evenemang 
Arenan förslås ha en bredd av evenemang utöver idrott- och föreningsevenemang. Utredningen 
föreslår att arenan byggs för att klara ca 35 större evenemang per år som inte är idrottsevenemang. 
Utredningen bedömer att det finns en potential både lokalt och regionalt för evenemang med publik 
i intervallet 500 – 3 500 personer. Kommunen kan då ta emot evenemang som vi idag får tacka nej till 
då teatern endast rymmer 500 platser. Vidare bedöms att ca 70 % av evenemangen utgörs av 
externa inhyrningar (större produktionsbolag) och 30 % består av att kommunen själv köper in ett 
kompletterande utbud. 

Arenan bör förses med en scenkonstruktion som minskar riggningstiden mellan olika arrangemang i 
arenan. Den bör redan i byggskedet förses med tekniska anpassningar som medger att man snabbt 
kan växla mellan attraktiva evenemang t ex idrottsarrangemang, artistframträdanden, större 
familjeföreställningar. 

⇒ Evenemang 
Arenan förses redan i byggskedet förses med scenkonstruktion och tekniska anpassningar som 
medger ca 35 större evenemang och artistframträdande. Budget finns med i föreslagen 
projektbudget. 

Platsen betydelse 
Analysen har utmynnat i rekommendationer dels för utformningen av själva arenan dels för platsen - 
alltså arenans omgivningar. I samband med att arenan byggs bör vi utveckla och skapa en tydlig profil 
för hela området samtidigt som arenan får en profil – som en del av området. Det är av stor vikt att 
koppla ihop området med arena, ishall, badhus och idrottsparken och göra platsen attraktiv och 
intressant att vistas i. 
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Platsens identitet bör sikta på framtiden, utmana, överraska och göra folk nyfikna. Arenan och 
platsen runt om ska bidra till utveckling av staden utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge 
invånare i alla åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av dygnets timmar och 
veckans dagar. När arenan blir en tillgång för alla Kungsbackabor, bidrar den och stärker folkhälsan i 
kommunen. 

Byggnaderna behöver kopplas samman genom naturliga mötesplatser. Byggnaderna behöver 
”komma närmare varandra”. Utformningen på entrén till ishallen skulle behöva anpassas till platsens 
uttryck. Mötesplatsen behöver redan från början förses med förutsättningar för att erbjuda tillfälliga 
ofta evenemangsknutna verksamheter typ foodtrucks mm. Exempelvis genom att förbereda med el i 
marken. 
 
Arenan behöver både visuellt och via stråk med belysning knytas ihop med exempelvis Lindens torg 
och årummet. Platsen runt arenan behöver förstärkas med exempelvis växtlighet som skapar 
rumskänsla. Platsen skulle också behöva kopplas ihop i öst-västlig riktning med bostadsområdet Kolla 
och med södra delen av Inlag öster om järnvägen. 
Vidare behöver konsten ta plats – gärna som en del av byggprocessen – och som därmed skapar 
nyfikenhet för platsen. Konsten bör vara ett besöksskäl i sig själv för att hjälpa till att ”bygga platsen” 
och skapa puls.  

Årumment som är en tillgång för staden bör utvecklas och länka till platsen både visuellt och fysiskt. 
Om vi skapar en plats vid ån som gör det mysigt, trevlig en minioas förstärker det hela platsen – det 
blir en levande atmosfär framförallt på sommaren. Vi behöver knyta an aktörer så tidigt som möjligt i 
processen. 

Vi behöver möta våra besökare tidigt genom att ha välkomnade miljöer utanför arenan och sedan 
fortsatt in i entrén. Vi behöver kunna dela och samsas kring ytorna mellan kommunala och 
kommersiella aktörer och tillåta lek, möten och häng. Alla evenemang och ytor behöver inte ge 
intäkter – det räcker att dom skapar möten och puls på platsen. Taket kan utnyttjas för att göra 
platsen unik – kanske till och med njuta av utsikten mot Fjorden. 

⇒ Platsen 
Platsens identitet bör sikta på framtiden, utmana, överraska och göra folk nyfikna. När arenan blir en 
tillgång för alla Kungsbackabor, bidrar den och stärker folkhälsan i kommunen. 

Näringsliv 
Platsanalysen, IHM’s marknadsanalys och invånardialogen identifierar funktioner och aktiviteter i och 
omkring arenan som på ett eller annat sätt kan stärka näringslivet i staden och specifikt i området 
runt arenan. Har vi en attraktiv arena som stärker elitsporter och med ett i övrigt intressant innehåll 
skulle detta kunna påverka näringslivet i Kungsbacka positivt. Har vi intressanta evenemang i arenan 
fungerar dessa på samma sätt.  

En annan viktig aspekt – som oftast inte syns är att matcher/evenemang blir en mötesplats för de 
lokala företagen genom att de är sponsorer – och företagen blir inbjudna av sponsorer. Dessa kan 
tillsammans med en i övrigt attraktiv arena med omgivning också gör det intressant för att ha sitt 
kontor i arenan. 

Kontor 
Marknadsanalys visar på liten men ökande efterfrågan av kontor och då framförallt i centrum – nära 
stationen. Platsen där arenan placeras upplevs idag inte som central men i takt med utbyggnaden av 
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staden i dessa delar och med ett attraktivt arenaområde bedöms arenaområdet över tid kunna 
betraktas som central. Vidare har analysen konstaterat att arenans kommersiella värde stärks av 
kontor genom att skapa rörelse dagtid. Även platsens värde genom fler rörelser och aktivitet dagtid 
stärks av kontor. En större mängd kontor i arenan kan inledningsvis upplevas som att kontor sprids 
över för stor del av centrum. En effekt som över tid bedöms minska i takt med att vi får fler 
kontorsarbetsplatser i centrum och att staden och centrum växer. 

För att arenan ska vara attraktiv för andra kontorsanvändare än kommunen själv så måste området 
och därmed arenan vara attraktiv och skapa tillräckligt med flöde av människor för att andra 
kommersiella verksamheter ska funka som i sin tur gör det attraktivt för kontor. Det finns sannolikt 
en brytpunkt när kommersiella kontorshyresgäster inte är intresserade på grund av att platsen inte 
är tillräckligt attraktiv med tillräckligt utbud och arenans kontorslokaler därför endast kan användas 
av kommunen själv. Slutsatsen blir att för att arenan ska vara attraktiv för andra kontorsanvändare 
än kommunen själv så måste området och därmed arenan vara tillräckligt attraktiv och skapa 
tillräckligt med flöde av människor för att andra kommersiella verksamheter ska funka som i sin tur 
gör det attraktivt för kontor.  

Service har konstaterat att både ekonomiskt och möjligheten att ha effektiv lokalutnyttjande gynnas 
av att kommunen har kontor på fler lokaliseringar. 

⇒ Kontor 
Utredningen föreslår att arenan planeras för kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor som 
till exempel utbildning, konferens med mera, men inte i första hand för kommunens administrativa 
ytor. Slutligt antalet och utformning av kontorsarbetsplatserna tas fram under processen där 
projekttävlingen, upphandling av driftentreprenören och sedan upphandling av byggentreprenör blir 
steg där driftoperatörer kan hjälpa kommunen att dimensionera de kommersiella ytorna – och 
därmed även de eventuella kontorsytorna. 

Alternativ för drift 
Vid en sammanvägning av de konsekvenser de olika alternativen för drift av ny arena har 
utredningen kommit fram till att det alternativ som bäst uppfyller krav och målsättningar är att 
kombinera aktörer på detta sätt: 

• verksamheten i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till upphandlade externa operatörer, 
eventuellt med en huvudentreprenör 

• förvaltningen för Kultur & Fritid står för driften av evenemang och idrott 
• förvaltningen för Service tar hand om den tekniska driften 

Denna modell ger mycket goda förutsättningarna för att uppnå en hållbar ekonomisk driftslösning för 
kommunen, samtidigt som ett gott och varierat utbud kan ges olika definierade målgrupper. 

Konsekvenser av förslaget för kommunen 
• Goda möjligheter för inkomster från kommersiella evenemang,  
• Ekonomisk riskspridning  
• Visst inflytande över de kommersiella delarna, stort inflytande över utformningen av all övrig 

verksamhet 
• Goda möjligheter att tillgodose alla målgruppers behov 
• Goda möjligheter att integrera verksamheterna vid arenan med övrig verksamhet i 

kommunen/stadsdelen, samt ta tillvara den erfarenhet och kompetens som redan finns i 
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organisationen. Befintlig kompetens i förvaltningarna måste kartläggas inför eventuell 
kompetensutveckling/rekrytering 

• Goda möjligheter för att samordna idrottsevenemangen på arenan med övrig 
idrottsverksamhet i kommunen 

• Goda möjligheter för att samordna evenemang vid teatern och arenan, ha en bredare, 
samlad portfölj av spelplatser att erbjuda produktionsbolag 

• Verksamheten kan få inflöde av innovativa idéer från annat håll än den egna organisationen 

 

⇒ Drift av arenan  
Utredningen föreslår att driften av verksamheterna i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till 
upphandlade externa operatörer, eventuellt med en huvudentreprenör i en så kallad 
tjänstekoncession. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för driften av evenemang och idrott. 
Nämnden för Service tar hand om den tekniska driften av arenan. 

Lokalprogram och inriktning för detaljplanen 
Utredningens stora knäckfråga har varit de kommersiella ytorna –till innehåll och storlek. 
Marknadsanalysen visar att med rätt satsningar på utformningen av arenan och platsen finns en 
marknad för mellan 7 000 och 10 000 kvm varav drygt hälften för kontor. Marknadsanalysens 
bedömning och slutsatser är gjorda i september och oktober 2020 alltså mitt under rådande 
Coronapandemi med dess effekter på efterfrågan på kontorsarbetsplatser.  

Utredningen har även tagit del av analyser som bland annat White arkitekter gjort som visar att vi i 
framtiden gärna vill jobba hemmavid men tillsammans med andra och samtidigt ha kontors-service. 
Utredningen tror därför att om kommunen ska satsa på kontor så ska dessa lokaler vara så pass 
flexibla att dom kan användas till allt ifrån ”fasta” kontor till kontor för ”hemmajobbare” och 
föreningsaktiva. Utredningen föreslår att den slutliga dimensioneringen av kontorsytorna och också 
övriga kommersiella ytor görs först när kommunen slutit avtal med en driftentreprenör. Det är viktigt 
att den som ska ansvara för de kommersiella ytorna får vara med och påverka utformningen. 
Kommunen bör också ha en beredskap för att kontorslokalerna inledningsvis inte bemannas fullt ut 
men i takt med att staden växer och behovet ökar så ökar också efterfrågan. Marknadsanalysen 
pekar till och med på att det efter 2035 kan det finnas ytterligare efterfrågan på kontor som gör att 
dom föreslår att arenan ska kunna byggas ut med fler kontor men också för att kunna användas som 
utbildningslokal. I det sammanhanget ser utredningen att vuxenutbildning och 
snabbspår/uppdragsutbildningar i första hand skulle vara aktuellt för arenan. 

Utredningen föreslår därför att lokalprogrammet inför projekttävlingen inte sätter en specifik yta för 
de kommersiella delarna utan i stället ett spann på mellan 7 000 och 10 000 kvm. Detta ger 
deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den kreativa processen komma med intressanta 
förslag, samt att processen tillsammans med driftentreprenören också får avgöra den slutliga 
dimensioneringen av de kommersiella ytorna.  

Även om vi inledningsvis inte valt ett alternativ med 3-Dimentionell fastighetsbildning ser 
utredningen det som en fördel om utformningen av arenan kan göras så att en fastighetsbildning i 
framtiden underlättas där en privat aktör kan ta över de delar av fastigheten som hyser kommersiella 
verksamheter. 
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⇒ Lokalprogram 
Utifrån en sammanvägning av samtliga underlagsrapporter, invånardialog med mera föreslår 
utredningen följande innehåll i lokalprogrammet: 

• Arena, med A-hall och separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och evenemang och med 
läktarkapacitet på 2 500 respektive 3 500 om totalt 6 000 – 8 000 BTA. 

• Fotbollsarena utomhus med 1000 läktarplatser med möjlighet till 3000. 
• Skyddsrum för ca 360 personer. Nuvarande tillstånd löper ut 221231. 
• Mottagningscentral för kärnkraftsolycka. 
• Kommersiella ytor motsvarande ca 7 000 till 10 000 BTA. 

o Utredningen föreslår att lokalprogrammet inför projekttävlingen inte sätter en 
specifik yta för de kommersiella delarna utan i stället ett spann på mellan 7 000 
och 10 000 kvm. Detta ger deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den 
kreativa processen komma med intressanta förslag, samt att processen 
tillsammans med driftentreprenören också får avgöra den slutliga 
dimensioneringen av de kommersiella ytorna. Ytorna bör vara flexibla för att över 
tid kunna utnyttjas konto, utbildning, konferens mm allt utifrån behov. 

o Utredningen föreslår att utformningen av arenan görs så att en 3-Dimentionell 
fastighetsbildning i framtiden underlättas där kommersiella och offentliga ytor kan 
delas i olika fastigheter. 

o Utredningen föreslår att arenan planeras för kontorsarbetsplatser men inte i 
första hand för kommunens administrativa kontor. Slutligt antalet och utformning 
av kontorsarbetsplatserna tas fram under processen där projekttävlingen, 
upphandling av driftentreprenören och sedan upphandling av byggentreprenör 
blir steg där marknadsoperatörer kan hjälpa kommunen att dimensionera de 
kommersiella ytorna – och därmed även kontorsytorna. 

 
 

Genomförande och tidplan 
Utredningen föreslår att upphandlingsförfarandet inleds med en projekttävling med syfte att hitta de 
arkitektkontor som samlat bedöms ha den bästa förmågan att utveckla projektet. Under 
projekttävlingen råder upphandlingssekretess. En jury utses som godkänner tävlingsprogram och 
utvärderingsmatris. Ett krav på juryn är den till 1/3 minst ska bestå av personer med 
arkitektbakgrund. Kommunstyrelsen beslutar om program och matris som därmed blir politikens 
slutliga beställning av arenan. I ett första steg uppdras åt ett urval av inlämnade förlagsgivare att 
utveckla sina förslag. I ett andra steg får vinnande förslaget i projekttävlingen i uppdrag att i nära 
samarbete med kommunen ta fram en slutlig produkt som vi kan gå vidare med och bygga. I de olika 
stegen i urvalsprocessen poängsätter jurymedlemmarna enskilt varje bidrag som därmed också 
rangordnas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få delegation för att besluta om tilldelning. 

En tidplan som omfattar processerna lokalprogram, projekttävling, förstudie, upphandling av 
driftsoperatör, upphandling av byggentreprenör, detaljplan samt utbyggnad av allmän plats har 
upprättats (se nedan). Under förutsättning att politiskt startbeslut tas under våren 2021 planeras 
verksamhetsstart för arenan till senare delen av 2024.  

För själva uppförande av arenan bedöms i nuläget en entreprenad i samverkan vara ett av de bästa 
alternativen för att kunna optimera marknadsinflytandet på de kommersiella ytorna. Inte 
nödvändigtvis det mest ekonomiskt fördelaktiga då vi minskar konkurrensutsättandet men 
erfarenhetsmässigt dock en rationell process tidsmässigt. Slutlig upphandlingsform avgörs längre 
fram i processen. Upphandling av samverkanspartner kan med fördel göras tidigt i processen så att 
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entreprenören är med och projekterar samt tar fram bygglovshandlingar. För att skapa en så bra och 
flexibel detaljplan som möjligt bedöms att både driftsoperatör och byggentreprenör bör vara 
upphandlade innan detaljplanen antas för att i detaljplanens slutskede dessa ska kunna komma med 
input till utformningen. Det behöver finns tidsmässigt beredskap att avbryta en entreprenad i 
samverkan om vi inte kommer överens och i stället genomföra en traditionell upphandling. 

 

 

Övriga genomförandefrågor 
Parkering – angöring 

Enligt genomförd parkeringsutredning beräknas teoretiskt de parkeringsanläggningar som finns och 
planeras i området kunna möta behovet av parkering för besökare till arenan. Utredning utesluter 
dock inte att det på sikt kan bli en större efterfrågan på parkeringsplatser. Detta kan då tillgodoses 
antingen genom att bygga fler parkeringar eller genom att reglera befintliga parkeringar med tid eller 
avgift. Den slutliga utformningen av arenan påverkar också bedömningen av parkeringsbehovet och 
eventuella möjliga ytor för ny parkering utreds också vidare i detaljplaneprocessen. 
Parkeringsutredningen bygger på ett samutnyttjande av parkeringsanläggningarna inom hela Aranäs 
stadsdel vilket också innebär att man som parkör får räkna med ett visst avstånd mellan parkeringen 
och besöksanläggningen. 

Beskrivning av kompletteringar i omgivningen 

Under utredningens gång har ett antal förslag redovisats som kan förstärka platsen samt gör arenan 
och området attraktivare. Under avsnittet ekonomi redovisas de åtgärder och deras kostnader som 
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behöver göras när arenan byggs. De som följer i detta avsnitt redovisas mer som en ”vision” för att 
göra platsen attraktiv och kan allt utifrån ekonomi och möjlighet tillföras området allt eftersom.  

Tidigare var Inlagsområdet ett område i utkanten av stan, obebyggt och i vissa delar ruffigt. Nu på 
väg att bli ett modernt, påkostat och publikt område och en del av centrum. Arenan och gräsytorna 
blir den sista pusselbiten. I arbetet med arenan framstår det allt mer tydligt att det finns både 
potential och behov av fortsatt utveckling av resten av området. 

Fortsatt utveckling av området 

Tillskapande av nya kopplingar för gång- och cykel både i öst och i väst. Järnvägen och Kungsbacka ån 
ligger just nu som barriärer för att området ska vara tillgängligt för dessa trafikanter. Vi behöver 
skapa nya mötesplatser och stråk. Det finns en stor potential att skapa ett attraktivt område både för 
besökare till arenan och förbipasserande. Kungsbacka Båtsällskap har idag bryggor i ån och båtupplag 
på stranden. Förändring av båtupplaget måste ske på grund av geotekniken i området och bättre 
lösning för båtarna gynnar även området i stort. Å-rummet har en stor potential som vi vill ta tillvara 
(från norr till söder). Båtliv och bryggor i ån skapar liv och rörelse och kan tillsammans med 
motionsspår vara en del av rekreationen. I samband med att arenan kommer på plats kan även 
entrén till ishallen ses över för att skapa ett helhetsintryck av området. 

 

Kommunikation 
Syftet med kommunikationen kring arena är förståelse, engagemang och delaktighet. Målet är att 
stärka medvetenhet om arenan, stärka förståelsen för varför en arena behövs, öka delaktigheten hos 
invånare, föreningar, företag och andra intressenter samt öka dialogen om arena och dess betydelse 
i en växande stad. Kommunikationen och dialogen behöver ske både internt men framförallt externt 
med våra invånare och verksamma i kommunen 

När väl arenan är byggd behöver vi fortsätta kommunicera innehåll, utbud och funktion såväl i 
kommunen men också i regionen. Fortlöpande marknadsföring av arenan bedöms vara nödvändig för 
att skapa och underhålla efterfrågan på arenas utbud.  

⇒ Förslag kommunikation 
Både ekonomiska såväl som personella resurser är avsatta i förslaget för marknadsföring och för att 
kontinuerligt kunna jobba med kommunikation och marknadsföring av arenan. 

Budget 
I en total projektbudget för arenan bedöms anskaffningsutgiften landa på ca 550 MSEK inklusive 
exploateringskostnader motsvarande 29 MSEK och engångsdriftkostnader motsvarande 4 MSEK. 
Exploateringskostnaderna består bland annat av flytt och dränering av konstgräsplan samt utbyggnad 
av allmän plats. Engångsdriftkostnaderna består av plankostnad, projekttävling och rivning av 
klubbstugor. Även om anskaffningskostnaderna är nästa dubbelt så stora med kommersiella ytor 
visar utredningen att driftkostnaden med kommersiella ytor kan bli lägre än om vi bygger utan. 

Utgående från anskaffningsutgiften beräknas internhyran till ca 32,5 MSEK per år. Tillkommer drift på 
ca 3,8 MSEK alltså totalt 36,3 MSEK. I marknadsanalysen har RSD (konsulten) angett ett troligt spann 
på intäktshyran – från 16,7 - 18,9 MSEK. Intäkter från uthyrning, evenemang och övriga intäkter från 
hallhyra beräknas då motsvara intäkter på ca 20,5 – 22,7 MSEK. Omvandlat till årlig nettokostnad blir 
det 13,6 – 15,8 MSEK. 
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För att veta vilken risk kommunen tar genom att bygga kommersiella lokaler har utredningen 
genomfört en känslighetsanalys där olika scenarier för hyresnivå och vakansgrad prövats. 
Känslighetsanalysen visar på två alternativ som utgår från att 70 % respektive 85 % av ytan är uthyrd. 
Utredningen har med dessa vakansnivåer och utgående från konsultens ovanstående beräkningar 
gjort en försiktigare analys där intäktshyran istället antagits till 13,2 – 14,2 MSEK (istället för 16,7 - 
18,9 MSEK). Med dessa försiktigare ingångsvärden hamnar den årliga nettokostnaden på 18,3 – 19,3 
MSEK. 

Samma beräkning för arena med något mindre kommersiella ytor – konsultens alternativ Medium 
visar på en årlig nettokostnad på 19,2 – 19,9 MSEK. Den årliga nettokostnaden för en arena utan 
kommersiella delar beräknas på samma sätt till 18,3 MSEK. Jämförelserna visar på obetydliga 
skillnader för de årliga nettokostnaderna oberoende av vilket alternativ som väljs. Skulle det visa sig 
att arenan blir fullt uthyrd till dagens marknadspriser eller högre blir ett alternativ med kommersiella 
delar minst 25 % billigare än ett alternativ utan kommersiella ytor. 

Riskanalysen visar att dålig marknadsföring, svagt varumärkesbyggande och svag uthyrning är 
faktorer som påverkar intäktsnivån. Övriga risker är sådan som uppkommer oavsett vi bygger med 
eller utan kommersiella ytor. 

En större byggnad med ca 9 000 kvm kommersiella ytor beräknas ha ca dubbelt så stor investering 
med nästan samma årliga nettokostnad som en byggnad med endast kommunens verksamhetsytor. 
Detta gäller även om vi kalkylerar med ett tänkt hyresbortfall motsvarande 30 % (se tabell nedan).  

Alternativgranskning, Large, Medium och Small (utan kommersiella ytor). 

 

 

 

 

Malin Aronsson                                              Emma Kjernald  
Kommundirektör                                           Samhällsbyggnadschef  
 

 

  

Storlek Yta Investering Intäkt Ovrlp Total 
externa hyror lntlkter Nettokostnad 

Larp 17000kvm 517 milj kr 13,2 -14,2 3,8 milj kr 18,3 - 19,3 milj kr 
milj kr 

Medium 15000kvm 477 milj kr 9,8-10,5 milj 3,8milj 19,2-19,9 milj kr 
kr 

Small 8500kvm 270 milj kr 3 milj kr 18,3 milj kr 
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Förord 

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för 

en ny arenahall inom Kungsbacka Sportcenter. 

Utredningen har genomförts i samarbete mellan Samhällsbyggnadskontoret, 

Kommunledningskontoret, Service och Kultur & Fritid.  

Utredningen omfattar behovsanalys, driftsform, finansiering och kostnader, tidplan 

och ger kommunen underlag att välja inriktning för arenans ägande, driftsform och 

finansiering.  

 





Ny arena inom Kungsbacka sportcenter Kungsbacka kommun 
 

5 
 

Innehåll 

1 Utredningen 7 
1.1 Uppdraget – Kommunstyrelsens beslut ....................................................................... 7 
1.2 Behov och omfattning .................................................................................................. 7 

2 Stadsbyggnadsmässiga behov för en växande stad i en växande 
region 9 

3 Marknads- och samhällsanalys arena – sammanfattning WSP-rapport
 12 

4 Omvärld 15 
4.1 Erfarenheter från studiebesök ................................................................................... 15 
4.2 Äga eller hyra verksamhetslokaler - SKR 2019, sammanfattning .............................. 16 
4.3 Reformen god och nära vård ..................................................................................... 17 
4.4 Timbros rapport “Arenakrasch” .................................................................................. 17 

5 Alternativ för ägande och drift - granskning med konsekvensanalys 18 

6 Analys och slutsatser 21 





Ny arena inom Kungsbacka sportcenter Kungsbacka kommun 
 

7 
 

1 Utredningen 

1.1 Uppdraget – Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen gav den 23 april §104, kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningar för en ny arenahall söder om Kungsbacka Sportcenter, fastighet 

Kungsbacka 4:65.  
 

Samhällsbyggnadskontoret har fått ärendet för handläggning. Utredningen omfattar 

behovsanalys, driftsform, finansiering och kostnader samt tidplan.  

  

Inriktningen för utredningen är att arenahallen står klar hösten 2022. Arbete med 

detaljplan (PL/2019:20) för området pågår parallellt med utredningen, med 

målsättningen att detaljplanen antas under kvartal 4 2020.   

    

Under utredningstiden har behov av skyddsrum, innehåll och ytor för evenemang och 

utomhusläktare för fotboll kommit som tillägg till projektet.  

   

Utredningen ger kommunen underlag att välja inriktning för arenans ägande, 

driftsform och finansiering.   

 

 

1.2 Behov och omfattning 

 

Kommunen har tidigare utrett behovet av idrottshallar i Kungsbacka centrum. 

Vid årsskiftet 2020/2021 ska två nya sporthallar som kommunen hyr in vara färdiga 

att tas i bruk i Kungsbacka sportområde. En av dessa har en publikkapacitet om 1000 

platser. Hallarna kommer främst att vara inriktade på skolidrott men också 

fungera för träning och matcher i olika inomhussporter.    

  

Utöver de nya sporthallarna behövs ytterligare 1,5 hallar i området för att täcka 

det samlade behovet för skolidrotten för Aranäsgymnasiet, Hålabäckskolan och 

Internationella engelska skolan (som kommer att hyra in sig i de nya sport-

hallarna). Därtill finns behov av en arena för föreningar som bedriver idrott på 

elitserienivå. Ett av de stora behoven finns inom handbollssporten eftersom det i 

kommunen finns lag på elitnivå, som innebär fastställda krav från riksförbunden på 

hallens utformning. Kultur & Fritidsförvaltningen har också beskrivit behov av att ha 

en hall för större kultur- och mötesevenemang.  
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Att bygga en arena prövades initialt i sporthallsprojektet men aktuell yta var för liten 

vilket innebar negativa effekter ur ett stadsbyggnadsperspektiv samt för 

funktionerna i arenan. Dessutom bedömdes tidsplanen svår att hålla.Arenan 

lyftes därför ur sporthallsprojektet och fick en egen utredning.  

   

Genom att de två fullmåttshallar som byggs i arenan kan omdisponeras till en 

matcharena kan denna tillsammans med sporthallarna bilda en helhetslösning 

som förväntas täcka behovet av idrottshallar i området.  

  

Mer detaljerad information om behoven finns i Service underlag “Behov och 

omfattning”, upprättad 2020-02-25  

  

Fastigheten som anvisats för arenan innehåller idag ytor för fotboll. Arenan kommer 

att placeras så att några av dessa behöver ersättas. Dessutom kommer det att byggas 

läktarkapacitet under tak, enligt fotbollsförbundets krav för herrfotboll i den näst 

högsta elitnivån - superettan. Vi möjliggör samtidigt i detaljplanen för utbyggnad 

av publikkapaciteten till högsta elitnivå.   

  

Skyddsrum har funnits i lokaler som nu rivs för att ge plats för en ny skola. 

Kommunen har beslutat att ersätta de som rivs, med skyddsrum i arenan. Det innebär 

att kommunen också kan planera för en bra fredstidsanvändning av skyddsrummen 

och därmed optimera samhällsnyttan. Ärendet har hanterats i Kommunstyrelsen. 

 

  



Ny arena inom Kungsbacka sportcenter Kungsbacka kommun 
 

9 
 

2 Stadsbyggnadsmässiga behov för en 
växande stad i en växande region 

Kungsbacka kommun bildades vid kommunreformen 1971 då Kungsbacka stad och 

Särö lands-kommun slogs samman. År 1974 införlivades kommunerna Fjärås, 

Löftadalen och Onsala som nu är delområden i kommunen. Sammanslagningen, 

tillsammans med kommunens tillhörighet i Göteborgsregionen, är bakgrund till 

kommunens stabila tillväxt och befolkningsutveckling över tid. Kungsbacka tillhör 

förortskommunerna och är landets 26:e största kommun.   

 

Redan i 2006 års översiktsplan (ÖP) prioriterades utbyggnaden av Kungsbacka 

stad/centrum där invånarantalet var förhållandevis litet i relation till kommunens 

totala folkmängd. Ett stort antal bostäder i olika upplåtelseformer 

har byggts i centralorten sedan dess. Nu finns nya stora bostadsområden i 

staden (Tölö, Björkris, Kolla), och fler är under planering. I dagarna läggs en ny 

översiktsplan ut på samråd och även i denna prioriteras centralorten för fortsatt 

utbyggnad av staden.   

 

Idag bor det drygt 24 000 invånare i centralorten och i befolkningsprognosen 

beräknas dessa öka med 23 000 personer mellan åren 2025 till 2050. Vi rör oss från 

en liten centralort till en större stad som också kräver stadsmässiga kvaliteter.  

 

 

Fördjupad översiktsplan, Kungsbacka stad 2009  
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Prognostiserad befolkningstillväxt Kungsbacka stad 

   

Arenan kommer att ha en central placering när staden växer och stråket mellan 

Lindens torg och Kungsbacka sportcenter utvecklas vidare, Aranäs stadsdel byggs ut 

med bostäder i etapper och ett nytt parkeringshus om ca 1 000 parkeringsplatser 

tillkommer. Kollaområdet fortsätter att växa, kvarteren Ejdern, Gjutaren/Liljan och 

Valand kommer till, likaså Sydöstra Centrum och Södra porten som är nya centrala 

utvecklingsområden där bland annat fler bostäder ska byggas.   

  

Vi har goda kommunikationer, vilket är en förutsättning för att kunna attrahera 

besökare till arenans olika verksamheter. Det finns väl utbyggda gång och cykelstråk 

i centralorten vilket gör det möjligt att nyttja hållbara transportmedel med relativt 

enkla medel. En ny busshållplats ska etableras intill badhuset vilket skapar goda 

förutsättningar för att även nå arenan. Från Göteborg och Varberg är det endast 18 

minuters restid med tåg till Kungsbacka. Det är gångavstånd mellan Kungsbacka 

station och platsen för arenan.  

  

Fastigheten som anvisats för arenan förstärker det redan tidigare utvecklade 

sambandet stad, rörelse och idrott. Utöver det nya badhuset, som tas i bruk 2020, 

byggs Idrottsparken i direkt anslutning till både badhus och arena, med 

utomhusaktiviteter för alla åldrar. Dessa delar lyftes fram för området redan vid 

invånardialogerna som hölls 2011. Dessutom tillkommer två nya sporthallar och en 

grundskola 2021.    

  

Arenan kan, tillsammans med förslagna kommersiella ytor, bli en modern och central 

mötesplats för invånare och besökare med olika intressen - för alla åldrar under 

veckans alla dagar - och under en stor del av dygnet. Den kan bidra till att stärka 



Ny arena inom Kungsbacka sportcenter Kungsbacka kommun 
 

11 
 

Kungsbacka kommuns identitet som en upplevelserik, levande och trygg stad som 

invånare vill fortsätta bo i och flytta till.   

  

I Kungsbacka växer framtiden är huvudrubrik till kommunens Vision 2030.  Arenan 

kan hjälpa oss att komma ett steg närmare visionen genom att den positivt förstärker 

framväxten av det centrala Kungsbacka med funktioner som idag saknas i området. 

Den kan lyfta fram Kungsbackas identitet som stad, med kulturutbud, utbildning, 

sport- och idrott, men framförallt vara en plats för möten och upplevelser för och 

mellan människor. Känslan för platsen är en väsentlig faktor, inte enbart 

byggnaden. Allt detta sammantaget bidrar till att stadsrummet utvecklas.  

 

 

”Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets.   

Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar   

hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och öppenhet   

spirar i nätverk och föreningar. Vi är delaktiga i samhällets utveckling   

och får spännande saker att hända”  

                                                                                        

Ur kommunens vision 2030  
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3 Marknads- och samhällsanalys arena – 
sammanfattning WSP-rapport   

  

Under den senaste tiden har utvecklingen gått mot att idrottsarenor ska erbjuda mer 

än bara idrott. Från att ha varit platser som primärt syftat till att stärka folkhälsan och 

skapa ett aktivt och starkt föreningsliv inom olika idrottsgrenar har de kommit att 

omfatta betydligt mer och fler aktiviteter. De ska idag även vara platser för 

upplevelser och möten, och det så kallade upplevelsesamhället präglas av en 

evenemangskultur. En betydande del av det som konsumeras idag och i framtiden 

bedöms bestå av så kallade multiupplevelser. Att besöka ett idrottsevenemang är inte 

längre endast ett passivt åskådande utan inkluderar mer i form av att umgås och 

träffa andra, äta och dricka och att konsumera såväl fysiska varor (handel) som 

tjänster. Exempel på detta är Escape room, E-sport/Gaming eller Laserdome.  

  

Den övergripande analysen i rapporten från WSP visar att det finns potential för 

arenan att attrahera evenemang på regional nivå. Det finns få konkurrentarenor, med 

så många publikplatser, inom en radie på 6 mil från Kungsbacka.   

  

WSP bedömer att kommunen bör sträva efter att arenan får kommersiella ytor. De 

kommersiella ytor som WSP bedömer ha potential i Kungsbacka arena är; 

kontor, Coworking spaces, utbildning, restaurang och café, upplevelser, möten 

(endagars) och service (speciellt den som är kopplad till arenan). Ju fler stödjande 

verksamheter som finns i arenan, desto bättre blir förutsättningarna för 

verksamheterna och anledningar till besök.   

  

Betydelsen för de regionalekonomiska effekterna, ekonomin (Bruttoregionprodukten, 

BRP), sysselsättningen och skatteintäkterna, visar att en arena med kommersiella 

delar ger betydande mervärden i arbetsmarknadsregionen (FA-regionen), se tabell.  

  

  

  

  

WSP:s analys visar vidare att positiva primära och sekundära effekter uppstår för 

stadskvalitet, handel och besöksnäring när en arena byggs med kommersiella ytor.  



Ny arena inom Kungsbacka sportcenter Kungsbacka kommun 
 

13 
 

  

  

Fördelar och risker med olika alternativ för ägande  

WSP har i sin rapport valt att definiera arenor med kommersiella ytor som arenor 

som tillhandahåller ytterligare service förutom de basfunktioner som kan ses som 

standard, exempelvis yta för kiosk och restaurang. Ett kommunalt ägande av både 

arena och kommersiella ytor säkerställer att kommunen får en arena i staden och 

kommunen kan via kommunalt bolag eller förvaltning styra innehållet i den 

kommersiella delen. Risker med kommunalt ägande av de kommersiella delarna är 

att kommunen är oerfaren som kommersiell aktör och kan därför ha svårt att hitta rätt 

hyresgäster.  Kommunen bör heller inte konkurrera med det privata. Dessutom 

är projektet ett sällanprojekt som kommunen saknar organisation och erfarenhet av.  

    

Ägandealternativet med privat aktör utgår från att kommunen i avtal garanterar en 

hyra under 20 - 30 år för de lokaler som hör till själva arenan. Den privata aktören 

har då möjlighet att med denna hyresintäkt som bas fylla de kommersiella ytorna 

med verksamheter som den kan göra affär av. Avkastningen som normalt läggs på en 

hyra utöver drift- och underhållskostnader kan i delar fördelas på andra verksamheter 

vilket innebär att kommunens hyra av arenan kan minskas. Vid privat ägande av 

arena och kommersiella ytor behöver inte kommunen ta risker för outhyrda 

lokaler. Kommunen behöver genomföra en bred marknadsprövning för att se om det 

finns privata aktörer som är beredda att äga arenan och bedriva verksamheter i 

kommersiella ytor.     

  

Förvaltningens kommentarer      

 Ett alternativ där kommunen fortfarande äger arenan kan vara en 3D-fastighets-

bildning med kommunalt ägande av lokaler för skolidrott och föreningsliv med 

mera, medan de kommersiella ytorna ägs och drivs i privat regi. 3D-fastighets- 

bildning innebär att en fastighet avgränsas horisontellt och vertikalt och ger  

möjlighet till att olika utrymmen, som kan avgränsas inom samma byggnad, kan ägas 

av olika fastighetsägare. Skillnaden mellan det helprivata alternativet och 3D-

fastighetsbildning kan enklast beskrivas som att i det helprivata alternativet avtalar 

kommunen om en hyra under ett stort antal år medan alternativet med 3D-

fastighetsbildning innebär att kommunen själv äger motsvarande yta. Det finns olika 

sätt att genomföra alternativet med 3D-fastighetsbildning. Antingen kan kommunen 

handla upp en gemensam entreprenad med en privat samarbetspartner, alternativt 

kan kommunen handla upp hela entreprenaden själv och därefter sälja avstyckad  

3D-fastighet.    

 

I 3D-fastighetsalternativet innebär det att vissa ytor inom byggnaden kan vara 

gemensamma såsom tex trapphus, hisschakt, entréhall, fläktrum osv. Förvaltningen 

av dessa gemensamma ytor regleras genom en gemensamhetsanläggning. 3D-

alternativet kräver att man i skiss och projekteringsskedet noga planerar för att 

utforma byggnaden så att de olika fastigheterna kan avgränsas på ett tydligt sätt.  En 

fördel är att driften av lokalerna kan samnyttjas och på så vis bli effektivare.  
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Eventuell kommersialisering innebär förutom viss subventionering av kostnaden för 

arenan också ökade stadskvaliteter. Viktigt att poängtera är också de positiva 

regionalekonomiska effekterna som kan förväntas samt de positiva effekterna för 

handel och besöksnäring som en kommersialisering av arenaområdet innebär. Om 

ingen privat aktör är beredd att äga arena och kommersiella ytor kan kommunen 

övergå till ett kommunalt ägaralternativ för arenan.  
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4 Omvärld   

4.1  Erfarenheter från studiebesök  

I syfte att lära mer om arenor och olika drifts- och ägandeformer har vi besökt:  

  

Arena  Ägande- och driftsform  Kommersialisering?  

Ystad Arena  Kommunalt ägd fastighet och 

byggnad  

Nej (enbart kioskverksamhet)  

Serneke Arena i 

Kviberg, 

Göteborg  

Privatägd byggnad. Fastighet 

med långt tomträttsavtal med 

Göteborgs stad  

Ja  

Arena Skövde  Kommunalägd fastighet, Drift i 

kommunalägt bolag  

Ja. Genom Kommunalt bolag  

Estrad Arena, 

Alingsås  

Privatägd fastighet och byggnad, 

två företag och en stiftelse   

Ja, för 

restaurant, Coworking area, och 

event  

Partille Arena  Fastighet och byggnad ägda av 

kommunalt bolag  

Ja, med ansvar inom Partille 

kultur och fritid för evenemang 

och kommun och genom 

kommunalt bolag som 

hyresvärdar för kommersiella 

verksamheter.  

  

Vi har även studerat Linköpings arenor, Växjö arenastad och Kristianstad arena.  

  

Förvaltningens slutsatser utifrån studiebesöken är:  

-  Arenor kan med framgång drivas i både privat och kommunal regi.   

-  En arena i sig är ingen god affär för en privat entreprenör. Arenan behöver 

   innehålla fler funktioner och fler användningsområden för att gå ihop ekonomiskt 

   och vara attraktiv att driva.  

-  Oavsett drifts- och ägandeform är samnyttjande och samordning av ytor nödvän- 

   digt för att få ner kostnader för såväl kommun som andra tänkbara hyresgäster.  

-  Kontorsytor i arenor efterfrågas. Coworking-platser ger mervärden för både 

   arenabrukare och företagare.  

-  Restaurant finns i alla arenor vi besökt och gym finns i de flesta.        

-  Organisering av regelbundna möten mellan alla hyresgäster/användare ovärderlig 

   och nödvändig för samverkan och samordning. I dessa möten uppstår också  

   nytänkande och innovation. 
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4.2 Äga eller hyra verksamhetslokaler - SKR 2019, sammanfattning  

De mest väsentliga skillnaderna mellan att kommuner direkt äger eller hyr 

verksamhetslokaler är kopplade till flexibilitet och kontroll. I de fall kommuner 

väljer att hyra av egna fastighetsbolag bibehålls flexibiliteten i kommunkoncernen.  

Att frånhända sig kontrollen över långsiktigt strategiska lägen kan komplicera 

kommunens förhandlingsposition i de fall verksamheterna ska bedrivas även efter 

den inledande hyresperioden. Fördelen med ett tidsbestämt åtagande kan därmed bli 

en nackdel.  

   

Förvaltningens kommentarer  

En arena är en så specifik byggnad och därmed svår att hyra ut för andra ändamål 

och till andra än kommunen så risken för att arenafunktionen i framtiden inte ska 

vara disponibel för kommunen är mycket liten.  

   

Kommunens förhandlingsposition är bland annat beroende av vilka alternativ som 

finns för verksamheterna vid omförhandlingstidpunkten. Kommunens 

förhandlingsstyrka beror till en del av hur väl användningen är preciserad i gällande 

detaljplan. Kommunen kan också överväga att upplåta verksamhetslokalerna med 

tomträtt för att ytterligare stärka skyddet för den speciella användningen via 

tomträttsavtal.  

   

För- och nackdelar med att en extern part svarar för investeringen (+/-)  

+  -  
Kan innebära att kommunen inte  

behöver ta ansvar för framtida  

underhåll och behov av specialist-

kompetens. Beror på hur avtalets  

villkor är tecknade.  

 Kommunens fördelaktiga     

finansieringsvillkor nyttjas inte. 

Vinstmarginal till extern part.  

  

Villkoren är kända och kostnaderna  

är förutsägbara enligt avtalet. En  

koppling till index kan dock innebära  

en viss osäkerhet.  

  

De direkta finansiella kostnaderna är ofta 

högre vid förhyrning än vid ägande, varför 

vinsterna måste kunna inhämtas på andra 

områden.  

  

Flexibilitet vid kortsiktiga lokalbehov,  

exempelvis vid tillfälliga demogra- 

fiska svängningar.  

  

Beroendeförhållande till extern part. 

Kommunens handlingsalternativ och 

flexibilitet minskar vid långa avtal.  

  

Kommunen kan få ta del av nyttan av  

en extern samhällsfastighetsägares  

erfarenheter.  
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4.3 Reformen god och nära vård   

Huvudbetänkandet för reformen ”God och nära vård” beräknas komma i mars 

2020. Det övergripande målet för reformen är att främja hälsa och motverka 

ohälsa. Två delar i den handlar om utveckling av den nära vården med fokus på ökad 

tillgänglighet till primärvård och barnhälsovård och att stärka samverkan med andra 

aktörer. Socialdepartementet och Sveriges kommuner och regioner, SKR har träffat 

en överenskommelse om genomförandet som bland annat innehåller att regionerna 

särskilt ska göra insatser inom områdena samverkan mellan region och kommun, 

proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt, ändamålsenligt resursutnyttjande samt att 

säkerställa privata aktörers medverkan.   

  

Reformen kan komma att påverka kommunens framtida nyttjande av arenan men det 

är i dagsläget inte möjligt att överblicka på vilket sätt den påverkar detta.   

4.4 Timbros rapport “Arenakrasch”  

Tankesmedjan Timbro publicerade i december 2019 rapporten “Arenakrasch” som är 

en uppföljande rapport till två tidigare rapporter 2010 och 2011. Rapportens 

övergripande slutsatser handlar om att de flesta kommuner inte gjort tillräckligt bra 

kostnadskalkyler, att arenabyggena blivit mycket dyrare än vad som beräknats och 

att arenadriften konkurrerar med välfärdens kostnader. Svag projektledning beskrivs 

också som en risk.   
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5 Alternativ för ägande och drift - 
granskning med konsekvensanalys  

 

  

Vi har utrett fem olika alternativ för ägande och drift av arenan. A-alternativen 

beskriver kommunalt ägande av fastighet och byggnad, utan eller med kommersiella 

ytor. B-alternativen beskriver privat ägande utan eller med kommersiella ytor och C-

alternativet beskriver 3D-fastighetsbildning som innebär att kommersiella ytor byggs 

i arenan som sedan styckas av som egna fastigheter och säljs till privat aktör.  
 

Alternativ A1 - Egenägd arena  

I detta alternativ är kommunen byggherre och fastighetsägare till arenan. Arenans 

tekniska livslängd bedöms till 34 år och kommunen kommer under den perioden att 

ansvara för arenans förvaltning, mediaförsörjning, lokalvård och verksamhetsnära 

service.  

   

• Indikativ investeringskostnad uppgår till 235 miljoner kronor ± 10 %.    

• Ackumulerade kostnader under livslängden på 34 år uppgår indikativt till  

      660 miljoner kronor   ± 10 %. I detta ingår avskrivning, kapitalkostnader, 

      fastighetsförvaltning, lokalvård och verksamhetsnära service (cirka 3,5 

      årsarbetskrafter).  

• Färdigställande beräknas till januari 2023 om projektstart sker i maj 2020. 

  

Alternativ B1 – Inhyrd Arena  

I detta alternativ är kommunen hyresgäst med ett hyresavtal som sträcker sig långt 

fram i tiden. Andemeningen är att kommunen ska hyra lokalen i 34 år som motsvarar 

den tekniska livslängden för byggnaden. Hyresvärden kommer under hyresperioden 
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att ha långtgående ansvar för arenans förvaltning, mediaförsörjning, lokalvård och 

verksamhetsnära service.  

  

• Ackumulerade hyreskostnader under en inhyrningstid på 34 år uppgår 

indikativt till 940 miljoner kronor  ± 10 %. Den externa hyran innehåller 

då; fastighetsförvaltning (inklusive all media), lokalvård och verksamhetsnära 

service (cirka 3,5 årsarbetskrafter).   

• Färdigställande beräknas till maj 2023 om projektstart sker i maj 2020. 

  

Alternativ A2 - Egenägd arena + kommersiella ytor  

I detta alternativ är kommunen byggherre och fastighetsägare till arenan som utöver 

ytor för kommunala behov också har kommersiella ytor. Detta innebär att det skapas 

positiva synergieffekter med bland annat lokaleffektivitet, bygg- och eventuella 

förvaltningskostnader som gör att kommunens investeringsutgift per kvadrat minskar 

men den totala investeringsutgiften ökar. Då kommunen blir hyresvärd för 

kommersiella ytor är det förväntat att kommunen också får en hyresintäkt. I denna 

utredning har det inte varit möjligt att uppskatta en total investeringsutgift eftersom 

den är korrelerad till hur stor yta med kommersiella lokaler som tillkommer och 

vilken hyresintäkt de väntas inbringa. För att kunna beskriva detta alternativ 

ekonomiskt bör en fördjupad marknadsanalys genomföras för att säkerställa vilka 

kommersiella verksamheter som är ekonomiskt gångbara i en arena och därefter 

uppskatta en ytstorlek utefter dessa.  

  

• Indikativ investeringskostnad går ej att uppskattas. De kommersiella 

      ytorna måste fastställas genom en marknadsanalys.   

• Färdigställande beräknas till maj 2023 om projektstart sker i maj 2020. 

  

Alternativ B2 – Inhyrd arena + kommersiella ytor  

I detta alternativ är det en privat byggherre/aktör som äger och kommunen hyr in en 

begränsad del av en större byggnad för kommunens behov. De övriga ytorna i 

byggnaden är kommersiella ytor. Detta innebär att det skapas positiva synergieffekter 

med bland annat lokaleffektivitet, bygg- och förvaltningskostnader som gör att 

hyresvärdens totala investeringsutgift per kvadrat minskar och kommunens behov av 

inhyrda kvadratmeter minskar också. Hyresvärdens åtagande gentemot kommunen 

som hyresgäst är fortfarande långtgående likt alternativ 2 dvs hyresvärden ska 

tillhandahålla en lokal med media och ansvara för all fastighetsförvaltning, lokalvård 

och verksamhetsnära service. 

  

• Genom att samnyttja ytor med kommersiell verksamhet och bygga en större 

byggnad kan både ytan och kostnad per kvadratmeter reduceras och därmed 

hela investeringsutgiften för en extern aktör.  

• Ackumulerade hyreskostnader under en inhyrningstid på 34 år uppgår 

indikativt till 750 miljoner kronor ± 10 %. Den externa hyran innehåller då; 

fastighetsförvaltning (inklusive all media), lokalvård och verksamhetsnära 

service (cirka 3,5 årsarbetskrafter).  
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• Färdigställande beräknas till sept 2023 om projektstart sker i maj 2020.  

 

Alternativ C – Egenägd arena + kommersiella ytor avstyckade genom 3D-

fastighetsbildning  

 

I detta alternativ avstyckas en del av “arenafastigheten” till en 3D-fastighet. Det ger 

en möjlighet att kommunen kan äga ”arenan” (tex spelplan, läktare och 

omklädningsrum) medan kommersiella ytor avstyckas och ägs av en privat aktör. 

Ytor och konstruktion som betjänar alla fastighetsägare tex entréer, fläktrum, 

hisschakt, trapphus, stomme, grundläggning osv förvaltas gemensamt genom en 

gemensamhetsanläggning. 

  

• Indikativ investeringskostnad går ej att uppskatta. Omfattning av 

kommersiella ytor samt val av alternativt genomförande måste först utredas och 

fastslås.   
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6 Analys och slutsatser  

Utredningen utgår från tre perspektiv,   

a) Arenan ska täcka definierat behov av verksamhetslokaler för skolidrott,  

    föreningsliv och bollsporter i centralorten. Dessutom ska arenan kunna fungera för 

    olika typer av evenemang. Skyddsrum ska finnas.  

  

b) Med god ekonomi och med minimering av risk få en så bra anläggning det är  

    möjligt för de skattemedel som avsätts för projektet.    

  

c) Bidra till utveckling av centralorten utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge  

    invånare i alla åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av 

    dygnets timmar och veckans dagar. När arenan blir en tillgång för alla 

    Kungsbackabor, kan den också bidra positivt till folkhälsan i kommunen.  

  

Med detta som bakgrund och med delarna i utredningsuppdraget har 

förvaltningen dragit följande slutsatser som underlag till förslaget till beslut:  

  

Kommersialisering  

Förvaltningen föreslår ett alternativ där arenan kompletteras med ytor för 

kommersiella verksamheter eftersom det ger mervärden till invånare, näringsliv och 

till utveckling av staden. Platsen kan med en multifunktionell arena bli upplevelserik, 

trygg och levande.  

 

Marknadsanalysen som genomfördes av WSP visar att det finns förutsättningar för 

kommersiell verksamhet i och kring en arena i Kungsbacka. Kommersialisering ger 

samhällsnytta genom ökad sysselsättning, skatteintäkter och stadskvaliteter. 

Planbestämmelserna i detaljplanen bör därför säkerställa att det finns möjlighet 

för etablering av olika verksamheter och funktioner.  

 

En risk för kommunen är att om det inte finns någon kommersiell aktör som vill 

verka i de kommersiella ytorna behöver kommunen övergå till alternativet med bara 

arenafunktion vilket kan fördröja projektet.  

  

Ägande   

Förvaltningen föreslår privat ägande av fastighet och byggnad 

där kommunen långsiktigt förbinder sig att hyra ytor motsvarande de behov 

kommunen har för skolidrott, föreningsliv, evenemang med mera. Kommunen 

avtalar en hyra för 20 - 30 år fram i tiden. Den privata aktören ansvarar för att 

de kommersiella ytorna över tid har de verksamheter som våra invånare mest 

efterfrågar. Förslaget minimerar kommunens risk utifrån investerings- och 

driftskostnader samtidigt som det optimerar innehållet för våra invånare.  

Kommunen slipper bygga upp en organisation som svarar för uthyrning och 
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förvaltning av de kommersiella ytorna. 

     

Risken med privat ägande är att kommunen tappar rådigheten över byggnaden. Vi 

avyttrar dessutom mark i centrala delar av Kungsbacka stad. En arena är dock en så 

specifik byggnad och därmed svår att hyra ut för andra ändamål och till andra än 

kommunen så risken för att arenafunktionen i framtiden inte är disponibel för 

kommunen är mycket liten.  
 

Samma risk uppstår som för de kommersiella ytorna, om ingen privat aktör vill äga 

de kommersiella ytorna. Då behöver kommunen övergå till alternativet med bara 

arenafunktion vilket kan fördröja projektet. Kommunen behöver genomföra en bred 

marknadsprövning för att se om det finns privata aktörer som är beredda att äga 

arenan och bedriva verksamheter i kommersiella ytor.   

 

En kombination av kommunalt och privat ägande av byggnaden är att låta de 

kommersiella ytorna genom en 3D-fastighetsbildning bilda en egen 

fastighet. Kommunen och privat aktör äger i detta alternativ olika delar av 

byggnaden, där privat aktör äger de kommersiella ytorna. Förvaltningen av 

gemensamma ytor regleras genom en gemensamhetsanläggning. En fördel är att 

driften av lokalerna kan samnyttjas och på så vis bli effektivare.  

 

Satsningen på arenan innebär långa ekonomiska åtaganden för kommunen. 

Kommersialisering innebär, förutom viss subventionering av kostnaden för 

arenan, också ökade kvaliteter för staden och dess identitet. Viktigt att poängtera är 

de positiva regionalekonomiska effekterna som kan förväntas samt de positiva 

effekterna för handel och besöksnäring som en kommersialisering av arenaområdet 

innebär.  

 

Om ingen privat aktör är beredd att äga arena och kommersiella ytor kan kommunen 

övergå till ett kommunalt ägaralternativ för arenan.   

  

Inriktningen i utredningsuppdraget är att arenan ska vara klar att ta i drift är hösten 

2022. Med de beräkningar som gjorts under utredningstiden är det är mer rimligt att 

anta att byggnaden är färdig våren 2023. 

  

  

  

Malin Aronsson                                              Emma Kjernald  

Kommundirektör                                           Samhällsbyggnadschef  
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag

Hede
• Det bedömda marknadsområdet för detaljhandel sträcker sig utanför kommunens gränser,

framförallt åt söder och öster då Göteborg står för upptagningsområdet norrut. Kungsbacka
ligger i en stark region med en kraftig befolkningstillväxt. Kommunen har bra utbyggd
infrastruktur med flera tågstationer och goda pendlingsmöjligheter, dock är kommunen
fortsatt bilburen.

• Kungsbacka har en fragmenterad struktur med flera handelsområden som konkurrerar
sinsemellan. Merparten av handeln finns samlad i Kungsbacka tätort. De största
handelsplatserna är Kungsmässan (halvexternt), Hede, Inlag (externt) och Innerstaden.

• Dagligvaror är en viktig bransch som utgör grunden i strukturen. Den externa handeln i
Hede och Inlag har utökas över tid men utan ett helhetsgrepp vilket har lett till områden som
saknar en sammanhållen struktur. Sett till omsättningen är Hede kommunens största
samlade handelsplats följt av Kungsmässan. Innerstaden har sett till omsättning en liten roll.

• Kartläggningen av omsättning mellan åren 2017 och 2018 visar att det framförallt är de
externa handelsplatserna Hede och Inlag som stärks/bibehåller sin position medan Centrum
(Kungsmässan och Innerstaden) tappar i omsättning.

I 

f 

I 

TYRENS 

l 

Kung mässan · 8 
1tung59atan 

Kolla 

VALLOA-TINGSBERGET 

9 

1 

l 

EJ 
Tökilf'dt'fl 

Hede 

TÖLÖ 

e 
lnlag Idrottsplats 

Voxlöv 

l 
I 

HANHAl 



©TYRÉNS 20165

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

• Förutom dessa begränsningar finns ett antal trender som förväntas påverka vårt konsumtionsbeteende, den främsta kanske
digitaliseringen. Digitaliseringen innebär både utmaningar i form av ökad konkurrens från nya försäljningskanaler och minskade
ytbehov men också en potential för nya koncept och lösningar inom handel.

• En utmaning för Kungsbacka kommun är också en förhållandevis svag omsättningsutveckling för detaljhandeln i tätorten och
kommunen.

• Positivt för Kungsbacka kommun är att det finns ett antal pågående och planerade utvecklingsprojekt (Kungsmässan och kv
Valand mm) med förutsättning att stärka handeln i kommunen.

• Analysen visar också på en positiv befolkningsutveckling i hela upptagningsområdet, vilket tillsammans med en positiv framtida
prognos för detaljhandeln innebär ett växande marknadsunderlag.

• Nuläget och den framtida potentialen visar sammantaget att Kungsbacka kommun har en potential att växa med ytterligare ca 21
000 kvm detaljhandel. Tillkommer gör ca 13 000 kvm ytor för restaurang och kafé. Av den potentialen kommer planerade projekt
(totalt ca 20 000 kvm detaljhandel planeras i Kungsbacka) att ta en stor andel. Förutsättningar begränsas framförallt av en
förhållandevis litet marknadsområde och en stark konkurrenssituation från kringliggande handelsplatser.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

• Kommersiella förutsättningar i rapporten utgår från parametrarna läge/tillgänglighet, marknadsunderlag MSEK samt

konkurrenssituation. För att vara en fungerande handelsplats krävs - förutom ett tillräckligt intressant innehåll & utbud – att läge &

tillgänglighet är god, en tillräckligt stor marknad i MSEK, samt att konkurrenssituationen är hanterbar.

• Det finns många åtgärder som kan stärka Innerstadens attraktivitet, en av dem är att jobba med platsens själ/identitet. Till exempel

genom att identifiera vad som är unikt/utmärkande med Innerstaden och lyfta fram Kungsbackas historia som en handelsstad. En

stark identitet kan dessutom ha positiv påverkan på människors trivsel och trygghet.

• Tyréns rekommenderar en fortsatt koncentration av handelsytor till Kungsbacka tätort samt klustring med andra verksamheter,

service, kultur och restaurangytor. Vidare rekommenderar Tyréns att jobba vidare med att stärka Centrums samtliga handelsplatser

samt att koncentrera volymhandel till Hede och Inlag. Samtliga stationslägens potential för handel bör också utnyttjas. Övriga tätorter

i kommunen bör ha profil av dagligvaruutbud och service.

• Strategiska åtgärder som kan bidra till att stärka Kungsbacka som handelsstad är att välja EN långsiktig strategi som håller över

mandatperioder, förankra strategin bland handelns intressenter, att tydliggöra olika handelsplatsers roll samt samverkan och dialog

med handeln och övriga intressenter.
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UPPDRAGET
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UPPDRAGET

Bakgrund Kungsbacka kommun utförde en handelsutredning för ett antal år sedan (2011) vilken är underlaget till nu gällande
handelsstrategi. Med bakgrund av kraftig utveckling i kommunen samt omvärldsförändringar finns behov av att utföra en ny
handelsutredning samt att arbeta fram en ny och uppdaterad handelsstrategi som ser till konsumtion i bred bemärkelse och hur det
avspeglas i utbudet i framtidens stad.

Mål Handelsutredningen ska bidra till att utveckla och stärka Kungsbacka som handelsstad

Syfte, utredningen ska ge svar på följande frågor

• Hur är status för handelssektorn i Kungsbacka idag?

• Omvärldsbevakning och framtidsstudier - hur går handelstrenderna i Sverige (t ex digitalt)? Hur påverkar det Kungsbacka och hur
ta höjd för det i Kungsbackas planering?

• Vilken inriktning/innehåll bör befintliga och nya stadsdelar ha när det gäller verksamheter/gatuplanslokaler?

Vidare ska utredningen

• utgöra underlag för uppdaterad handelsstrategi

• utgöra underlag till ny översiktsplan

• innebära internt kunskapsbyggande
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Tyréns metod utgår från att bedöma nuläge och framtida potential för läge/tillgänglighet, marknadsunderlag och
konkurrenssituationen. Att säkerställa nuläget ger en stark grund för att bedöma prognosen.

För att få en fast bas för att anta möjlig utveckling har ett geografiskt marknadsområde tagits fram och nuvarande marknadsandelar
för detaljhandeln (dagligvaror och sällanköpsvaror) och restaurang har kalibrerats.

Möjliga framtida marknadsandelar och omsättning har därefter bedömts för prognosåren 2023 och 2028.

Utredningen syftar till att bedöma kommersiella förutsättningar för detaljhandel, inklusive kafé/restaurang och kommersiell service.

Begrepp som läge, tillgänglighet, marknad och konkurrens resoneras utifrån detaljhandelns, restaurang och kommersiella
serviceverksamheters synvinkel.

METOD OCH AVGRÄNSNING

9
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Varuhus/stormarknader/diversehandel

Dagligvaror Sällanköpsvaror

Livsmedel Övriga
dagligvaror

Beklädnad Hemutrustning Fritidsvaror Hemelektronik Byggvaror

Parfym
Blommor,
Trädgårds-
växter,
Kemteknisk
artiklar
Receptfria
läkemedel,
Tobak
Tidningar
Djurmat

Kläder
Skor
Modetyger
Garn
Päls/skinn
Handskar
Väskor
Accessoarer

Möbler
Hemtextil
Glas och porslin
Husgeråd
Belysning/
elartiklar
Hushållsmaskiner
(mindre
apparater)

Sportartiklar
Cyklar
Musikinstrument
Hobby
Reservdelar och
tillbehör till fordon
Smycken
Leksaker
Djur
Böcker
Guld
Ur
Optik

Radio/tv Skivor
Foto
Teleutrustning

Bygg- och
underhållsmaterial
Verktyg,
utrustning
Mattor
Större
hushållsapparater

10

BEGREPP HANDEL
Detaljhandeln definieras som dagligvaror eller sällanköpsvaror. Indelningen följer Konsumtionsprognosgruppens (KPG:s) definition.
Tillkommer gör även restaurang, café, kommersiell service.

I en studie av befintligt och framtida detaljhandelsutbud är det centralt att inte bara se till yta detaljhandel utan också till typ av
butikskoncept inom respektive bransch – att det finns butiker med varor inom olika prisklasser och bredd/djup i sortiment. Handeln
inom samma bransch både kompletterar och konkurrerar med varandra.

Restaurang/kafé Kommersiell Service Övrig service

Restaurang
kafé
Bar
Gatukök

Systembolaget
Bank
Resebyrå
Kemtvätt
Skomakeri
Frisör
Gym
Bowling
Hotell

Arbetsförmedling
Försäkringskassan
Bibliotek
Tandläkare
Vårdcentral och övrig vård
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Följande underlag har varit tillgängligt och har studerats:

Befolkningsprognos Kungsbacka 2050
Planerat-bostadsbyggande_2018-2022
Kungsbacka-i-siffror-barn_2017
DP Mariedals handelsplats
Trafikutredning-for-kungsbacka-sodra-centrum
Gång-och-cykelstrategi
Regionalt-trafikforsorjningsprogram-for-Halland-2016-2019
Plankarta_kungsmassans-utbyggnad-etapp-1
ÖP 2006 och aktualisering 2013
Planprogram-asa-centrum
Handelsutredning HUI 2011
Hede-station-masterplan
Naringslivspolitisktprogram2016-2018
Vision stadskärna
Slutrapport-projekt-vaster-om-an-skede-1
Kundundersökning Kungsmässan
Resvaneundersokning Kungsbacka 2017

11
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NULÄGE
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1. LÄGE OCH TILLGÄNGLIGHET
I följande del presenteras de fysiska förutsättningarna idag och hur de kan komma att förändras. Syftet med denna del är att få
en bild av befintliga strukturer och flöden och möjlig attraktionskraft.

13
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Kungsbacka ligger i två regioner. Över tid har region Halland
fått en starkare roll och är en mer uttalad region med egna mål
avseende utveckling. I Göteborgsregionen har ingående
kommuner genom Strukturbild för Göteborgsregionen (2008)
enats om hur den regionala strukturen ska utvecklas. För handel
och tjänsteföretag betyder det bland annat att ingående
kommuner bör tänka på att…

... i stationsnära lägen etablera handel, arbetsintensiva företag
eller serviceinrättningar som har ett större upptagningsområde
än den egna orten (eller kommundelen) vilket ger tillgänglighet
för alla, ökar valmöjligheterna för resande och därmed stärker
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar regional utveckling.

Handelsstrategi för Göteborgsregionen 2010 utgår från
Strukturbildens intentioner med bl a att vara restriktiva mot
externhandel, undvika utspridning av handel i industriområden.
Däremot lokalisera tillkommande handel i befintliga stråk med
stationsnära lägen och god kollektivtrafikförsörjning.

14

REGIONALT SAMMANHANG

Källa: Aktualisering ÖP 2013, Strukturbild för Göteborgsregionen, Handelsstrategi för
Göteborgsregionen 2010
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TILLGÄNGLIGHET

Kungsbacka består av flera mindre orter. En
tillgänglighetsanalys mellan orter som har något form av
centrum med handel och handelsplatserna Kungsmässan, Inlag,
Hede Fashion Outlet samt Innerstaden har utförts.

Utbudet mellan orterna varierar men gemensamt är att alla
utom Anneberg har en livsmedelsbutik samt pizzeria/gatukök.
Orterna Åsa, Frillesås, Onsala och Särö har störst utbud av
verksamheter.

Att Kungsbacka är en bilberoende kommun syns tydligt. Från
flertalet orter är det väsentligt enklare att välja bilen som
transportmedel framför kollektivtrafik eller cykel.

Hede Fashion Outlet ligger minst tillgängligt via kollektivtrafik,
framförallt från tätorterna Frillesås, Åsa station och Kullavik.

Där tar det mer än dubbelt så lång tid att åka buss jämfört
med bil, från Åsa station och Kullavik krävs också ett byte.

Studier har visat att människor är mindre benägna att välja
cykeln vid resor längre än fem kilometer. Detta betyder för
Kungsbackas del att det endast är platser inom centralorten
som ligger inom cykelavstånd till handelsplatserna, med
undantag för Anneberg som ligger inom cykelavstånd till
Hede.

Tillgången på parkeringsplatser är också god, särskilt i
anslutning till Åsa station och i Särö centrum. För mer
detaljerad information se bilaga på sid. 104.
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Kungsbacka tätort ligger i anslutning till Kungsbackaleden som
är ett avsnitt av E20/E6 som sträcker sig från Tingstadstunneln
och Gullbergsmotet i norr till trafikplats Kungsbacka Norr i
söder (avfart 61). E20 löper genom kommunen.

Årsmedelsdygntrafiken är särskilt hög på E20 i höjd med
Kungsbacka tätort >16 000 fordon per vardagsmedeldyn.
Kartan till höger visar flödet på de nationella vägarna kring
Kungsbacka tätort.

Säröleden, v 153 och har en ÅMDT på 12-16 000 fordon,
liksom Onsalavägen strax söder om E20 i höjd med Forsbäck.
Övriga uppmätta vägsträckor i kartan till höger visar på lägre
flöden.

Planering pågår från Trafikverkets sida avseende ny Onsalaväg.
Trafikförhållandena i Onsala har diskuterats sedan mitten av
1950-talet.

På nästa sida presenteras kartor lokala trafikflöden inom
Kungsbacka tätort.

16

TILLGÄNGLIGHET OCH TRAFIKFLÖDEN

Källa: Trafikverket
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TRAFIKFLÖDEN KUNGSBACKA TÄTORT

Källa: Kungsbacka kommun

Trafikmängder (ÅDT) - "Stadssnittet" 
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TRAFIKFLÖDEN KUNGSBACKA TÄTORT

Trafikflöden över Kungsbacka tätort i tre utsnitt med utfall 2005 och 2015 samt prognos för år 2020 visar på en total ökning mellan
2005-2015 och även prognosen, i alla tre mätningarna. Det gäller särskilt bild 3 ”tvärsnittet”, med vägarna strax norr och öster ut
om Kungsmässan.

Lägen med högt trafikflöde innebär goda kommersiella förutsättningar  - så länge vägkapaciteten (och parkeringen) klarar av höga
volymer.

Onsalamotet, rondellen vid Säröleden och avfart vid Arendalsdelen (väster om tätorten) har alla flöden >12 000 fordon/dygn, vilket
är i nivå med flödena på E6:an.

I tabellen till höger presenteras största hållplatserna i Kungsbacka med antal resor per år
(tåg, buss). Antal resor som berör Kungsbacka station uppgår till mer än en miljon per år,
vilket visar på betydelsen av stationen för Innerstaden och angränsande områden. Åsa
station är inte med i listan eftersom den inte trafikeras av Västtrafik.

18

Hållplats
Antal resor per

år
Kungsbacka station 1 030 112
Hede station 142 189
Anneberg station 69 306
Kungsmässan 52 283
Särögården 50 725
Åsaskolan 49 572
Hålabäck södra 34 533
Onsala kyrka 29 192
Bolsheden 28 772
Varlaskolan 26 324
Inlag 21 888
Källa: Kungsbacka kommun
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TILLGÄNGLIGHET OCH FLÖDEN
KOLLEKTIVTRAFIK

Kungsbacka är en knutpunkt med kollektivtrafik norrut mot Göteborg och Mölndal i
form av station med pendeltåg, fjärrtåg och expressbuss. Söderut mot Varberg,
Falkenberg och Halmstad går tåg varje halvtimma i högtrafik. Stationslägen i
kommunen är förutom Kungsbacka Centrum; Hede, Anneberg och Åsa.

Kungsbacka är en boendekommun och där planerad utveckling sker utmed
befintliga stråk och infrastruktur. Befintlig infrastruktur är därför starkt belastad och
väl utnyttjad. Förändringar utöver redovisade trender i översiktsplanen som skett de
senaste åren är i första hand att inpendlingen till Kungsbacka har ökat. Anledningen
kan vara att Kungsbacka har tagit del av en större arbetsmarknadsregion med en
större rörlighet.

Gällande ÖP anger att i väster ska utvecklingsområden anpassas till
kollektivtrafikstråk. I öster förordas att bebyggelseutveckling koncentreras till orter
med kollektivtrafikförsörjning, så kallade serviceorter.

Förstudie pågår om det är tekniskt möjligt att sänka ner järnvägsspåren genom
Kungsbacka. Berörd sträcka är från Hede och söderut. I diskussionen ingår flytt av
nuvarande resecentrum. Nuvarande stationslägen
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Läge och tillgängligheten med bil samt kollektivtrafik är starkt
påverkande på handelns förutsättningar. Cyklister och
fotgängare bidrar också till ett flöde för handeln. Men till
skillnad från lägen i större städer (Stockholm, Göteborg och
Malmö) är flöden av cyklister och fotgängare för små för att vara
avgörande för handelns framgång i Kungsbacka.

Följaktligen är en trend att knutpunkter i städer ger allt mer
utrymme för att utveckla handelsplatser och kravet på god
tillgänglighet med flera trafikslag fortsätter att öka
(stationslägen, resecentrum, cykelparkeringar vid
handelsplatser, p-anslutningar, gångstråk etc.)

Resmönster i Kungsbacka kommun. En kommunal
resvaneundersökning gjordes i kommunen oktober 2017 och
färdmedelsfördelningen visar att bilen används till 69 procent av
alla resor, kollektivtrafik (buss och tåg) 15 procent.

20

TILLGÄNGLIGHET OCH FLÖDEN

Källa: Kungsbacka kommun

Resevaneundersökningen anger också att i Kungsbacka och i
Onsala sker mindre andel av förflyttningarna med bil än för
kommunen som helhet. Andelen cykelresor är störst i
Kungsbacka tätort men i centrum är den lägre än för kommunen
i helhet, andelen resor till fots är dock väsentligt större än i alla
andra kommundelar. Fjärås är den kommundel som har störst
andel bilresor. Den kommundel där man har högst andel
kollektivresor är Kungsbacka Kolla.
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2. HANDELN I KUNGSBACKA
I följande del presenteras handelns struktur, omsättning och utbud i tätorten i kommunen. En jämförelse av omsättningen för
kommunens större handelsplatser har gjorts för år 2017 och 2018 med syfte att kartlägga utvecklingen. Syftet med denna del är att
få en bild av styrkan och storleken av den befintliga handeln i kommunen och i Kungsbacka tätort.

21
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HANDELSSTRUKTUR I KUNGSBACKA KOMMUN

I kartan till höger presenteras handeln i Kungsbacka kommun
fördelat per branschgrupp och omsättning. Ju större cirkel desto
högre omsättning per butik. Cirklarnas färger definierar vilken
branschgrupp respektive enhet tillhör. Källa till underlaget för
omsättning är SCB.

Merparten av handeln finns samlad i kommunens huvudort
Kungsbacka. De största handelsplatserna är Kungsmässan
(halvexternt), Hede och Inlag (externt) och Innerstaden. Därtill
finns bostadsnära handel i flera orter.

Kungsbackas handel finns främst i Hede inkl. outleten samt
Kungsmässan. Det gäller också dagligvaror, där kommunens
största livsmedelsbutiker finns i Hede, Kungsmässan och Inlag.

Någon stor enhet på mindre orter i västra kommundelen
(Hemköp Billdal ca 170 MSEK, halvstor/mindre i Kullavik, Vallda,
Onsala). Mindre livsmedelsenheter finns i Frillesås, Åsa och
Fjärås (<75 MSEK inkl. moms).
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I tabellerna till höger presenteras strukturen i tätorten med
omsättningsnivåer per bransch. För Innerstadens del är
Hemköp, mindre livs och apotek viktigt för Innerstaden. Endast
sju enheter inom beklädnad finns i Innerstaden, Cassels, Lidri
och kedjor. Det finns restauranger i Innerstaden, men också på
Kungsmässan och Hede.

Omsättningen i Innerstaden uppgick till ca 471 mkr varav 170
mkr för dagligvaror och 62 mkr för sällanköpsvaror. Restaurang
och café uppgår till ca 139 mkr. Innerstaden präglas framförallt
av lokala butiker samt ett fåtal kedjor. Förhållandevis liten
omfattning sett till kommunens storlek.
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OMSÄTTNING 2017
Hede inkl outlet

antal
enheter

Oms MSEK
inkl moms år

2017
Dagligvaror 10 1 078
Beklädnad 20 286
Hemutrustning 7 301
Fritidsvaror 8 267
Varuhus/storm
Byggvaror 4 84
Restaurang 5 21
Systembolag 1 100
Summa 55 2 138

Kungsmässan mm
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 10 533
Beklädnad 28 482
Hemutrustning 6 46
Fritidsvaror 21 294
Varuhus/storm 1 75
Byggvaror
Restaurang 9 85
Systembolag
Summa 75 1 515

Innerstaden
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 8 170
Beklädnad 7 31

Hemutrustning 5 6
Fritidsvaror 4 25
Byggvaror
Restaurang 28 139
Systembolag 1 100
Summa 53 471

Inlag
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 5 463
Beklädnad
Hemutrustn
ing 1 3
Fritidsvaror 3 16
Byggvaror 2 29
Restaurang 1 3
Summa 12 514

Hede

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag

~-: TYRENS 

• Dagligvaror 

0 Beklädnad 

• Hemutrustning 

' 0 Hemelektronik 

• Fritidsvaror 

0 Byggvaror 

• Restaurang/cafe 

• Systembolag 



©TYRÉNS 2016

Omsättningen för Kungsmässan ca 1,5 mdkr fördelat på ca 530
mkr för dagligvaror och 980 mkr för sällanköpsvaror.
Restaurang och café uppgår till ca 85 mkr. Dagligvaror,
beklädnad och fritidsvaror är största grupper sett till
omsättning. Dominerar gör kedjebutiker.

Omsättningen för Hede är ca 2,1 mdkr fördelat på ca 1,1 mdkr
för dagligvaror och 1 mdkr för sällanköpsvaror. Restaurang och
café uppgår till ca 21 mkr. Dagligvaror, beklädnad,
hemutrustning och fritidsvaror är de största grupperna sett till
omsättning. Dominerar gör kedjebutiker. Omsättningen för
Inlag är ca 515 mkr fördelat på ca 460 mkr för dagligvaror och
50 mkr för sällanköpsvaror. Restaurang och café uppgår till ca 3
mkr. Dominerar gör bilhandel småindustri och viss detaljhandel,
framförallt dagligvaror.
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OMSÄTTNING 2017 FORTS.
Hede inkl outlet

antal
enheter

Oms MSEK
inkl moms år

2017
Dagligvaror 10 1 078
Beklädnad 20 286
Hemutrustning 7 301
Fritidsvaror 8 267
Varuhus/storm
Byggvaror 4 84
Restaurang 5 21
Systembolag 1 100
Summa 55 2 138

Kungsmässan mm
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 10 533
Beklädnad 28 482
Hemutrustning 6 46
Fritidsvaror 21 294
Varuhus/storm 1 75
Byggvaror
Restaurang 9 85
Systembolag
Summa 75 1 515

Innerstaden
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 8 170
Beklädnad 7 31

Hemutrustning 5 6
Fritidsvaror 4 25
Byggvaror
Restaurang 28 139
Systembolag 1 100
Summa 53 471

Inlag
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2017
Dagligvaror 5 463
Beklädnad
Hemutrustn
ing 1 3
Fritidsvaror 3 16
Byggvaror 2 29
Restaurang 1 3
Summa 12 514

Hede

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag
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Omsättningen för Innerstaden uppgick år 2018 till ca 406 mkr,
vilket är ca 70 mkr mindre jämfört med år 2017, varav 124 mkr
för dagligvaror och 61 mkr för sällanköpsvaror. Restaurang och
café uppgår till ca 121 mkr. Det är dagligvaruhandeln samt
restaurang och café som står för den största förändringen i
omsättning jämfört med år 2017.

Omsättningen för Kungsmässan är ca 1,4 mdkr, 1 mkr mindre
än år 2017, fördelat på ca 500 mkr för dagligvaror och 820 mkr
för sällanköpsvaror. Restaurang och café uppgår till ca 83 mkr.

Omsättningen för Hede hamnar på ca 2,2 mdkr, 1 mkr mer än
år 2017, fördelat på ca 1,1 mdkr för dagligvaror och 1 mdkr för
sällanköpsvaror. Restaurang och café uppgår till ca 30 mkr.
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OMSÄTTNING 2018
Hede inkl outlet

antal
enheter

Oms MSEK
inkl moms år

2018
Dagligvaror 10 1 123
Beklädnad 20 281
Hemutrustning 7 340
Fritidsvaror 7 255
Varuhus/storm
Byggvaror 4 83
Restaurang 5 30
Systembolag 1 100
Summa 54 2 212

Kungsmässan mm
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 10 496
Beklädnad 28 444
Hemutrustning 6 43
Fritidsvaror 19 261
Varuhus/storm 1 75
Byggvaror
Restaurang 9 83
Systembolag
Summa 73 1 402

Innerstaden
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 7 124
Beklädnad 7 27
Hemutrustning 3 8
Fritidsvaror 4 26
Byggvaror
Restaurang 29 121
Systembolag 1 100
Summa 51 406

Inlag
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 5 490
Beklädnad
Hemutrustn
ing 1 3

Fritidsvaror 3 21
Byggvaror 2 29
Restaurang 2 4
Summa 13 547

Hede

Kungsmässan

Innerstaden

Inlag
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Omsättningen för Inlag hamnar på ca 550 mkr, ca 30 mkr mer
jämfört med år 2017, fördelat på ca 490 mkr för dagligvaror och
50 mkr för sällanköpsvaror. Det är dagligvaruhandeln som står
för ökningen. Restaurang och café uppgår till ca 4 mkr..

Noterbart är att det största tappet i omsättningen mellan år
2017 och år 2018 sker i Innerstaden, framförallt inom
branschgrupperna dagligvaror och restaurang. Även
Kungsmässan finns noterat ett omsättningstapp för dagligvaror
och beklädnad.
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OMSÄTTNING 2018 FORTS.
Hede inkl outlet

antal
enheter

Oms MSEK
inkl moms år

2018
Dagligvaror 10 1 123
Beklädnad 20 281
Hemutrustning 7 340
Fritidsvaror 7 255
Varuhus/storm
Byggvaror 4 83
Restaurang 5 30
Systembolag 1 100
Summa 54 2 212

Kungsmässan mm
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
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Hemutrustning 6 43
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Varuhus/storm 1 75
Byggvaror
Restaurang 9 83
Systembolag
Summa 73 1 402

Innerstaden
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 7 124
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Hemutrustning 3 8
Fritidsvaror 4 26
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Restaurang 29 121
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Inlag
antal

enheter

Oms MSEK
inkl moms

år 2018
Dagligvaror 5 490
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Tyréns har tittat särskilt på de kommersiella förutsättningarna
för Innerstaden. Med Innerstaden avses den historiska
stadskärnan, med Centrum ett större område som omfattar
Innerstaden, stationen, kv Valand/Ejdern och Kungsmässan.

Utmaningen för Innerstaden är att befintlig handelsstruktur är
utspridd, förenklat ”allt finns överallt”. Vidare saknas en
stadsmässighet som binder ihop Centrums olika delar.
Utvecklingen av kv. Valand/Ejdern har här stor betydelse.

Tydligt ur handelns perspektiv är också att strukturen stöder ett
stort bilbehov. Dessa två förutsättningar påverkar möjligheterna
för Innerstaden på ett övergripande plan.

Mer specifikt för Innerstaden har noterats att det saknas givna
starka stråk med målpunkter som kan styra flöden. Storgatan är
idag det enda stråk med en sammanhållen handel. På övriga
gator kan det vara relativt stora (för en stad i Kungsbackas
storlek) avstånd mellan handel och andra målpunkter.

När det kommer till Innerstadens entréer saknas visuell
koppling och en rekommendation är att tydliggöra entréerna. En
annan brist är kopplingen till/läget vid ån och de potentiella
sollägen som finns där.

Slutligen är Innerstaden sett till utbud en av de mindre
handelsplatserna och för att stärka attraktiviteten behöver
utbudet förbättras. Det behöver inte nödvändigtvis vara med
handel utan kan även vara offentlig/privat service, nöjen, kafé,
restaurang, gym med mera.
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KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
INNERSTADEN

:i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 201628

UTBUD TÄTORTEN

Tabellen till höger visar vilket utbud
som återfinns på respektive
handelsplats i Kungsbacka tätort.
Sammanfattningsvis kan konstateras
att det finns ett brett och djup utbud
inom kommunen med samtliga
branschgrupper representerade.

Tillkommer gör Hemköp Hålavik,
Granngården, ÖoB i tätorten.

Handelsplats/
Bransch

Hede inkl
outleten

Kungsmässan Innerstaden Inlag

Dagligvaror Maxi ICA
Stormarknad,
Willy:s, Lidl,
Plantagen,
Apotektet Hjärtat

ICA Kvantum,
Apoteket,
Nespresso

Hemköp, Kronans
Droghandel,
Hemmakväll

Coop, Willy:s,
Blomsterlandet,
Kronans
Droghandel,
Potatiskällaren

Beklädnad Adidas, Acne,
Gant mfl

H&M, Zara,
Kappahl, Lindex mfl

Cassels, Lindri,
Clothing Company

Röda korset
second hand

Hem/bygg Byggmax, Rusta,
Flügger Färg,
Colorama, Jysk,
Mio, Sova

Clas Ohlson,
Hemtex

Mindre profilerade
butiker t ex COSA
Home

Bolist, Nordsjö
idé & design, VVS,
Jannes färg &
tapet

Fritid/
hemelektronik

Toys R Us,
Intersport,
arkenZoo

Stadium, Kjell&Co,
Elgiganten

Synsam, ca sju
frisörsalonger

Team Sportia,
Cykelbutik,
Zoofamiljen

Restaurang Ca fem
serveringar

Ca 10 serveringar,
McDonalds,
Espresso house

30-tal serveringar En
lunchrestaurang

Övrigt/
kommentar

Systembolaget
Totalt ca 65
butiker i Hede
Outlet

Totalt 90 butiker,
brett och djupt
utbud, särskilt
inom beklädnad

Systembolag Flertalet
verksamheter
inom bilservice
samt tre gym
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Handel finns i övriga kommunen, i huvudsak livsmedel men
även mindre serveringar och enstaka enheter sällanköpsvaror. I
Billdal är handeln koncentrerad till Kungsporten medan handeln
i Fjärås och Åsa finns i två lägen (Centrum eller i anslutning till
station).
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UTANFÖR TÄTORTEN

Fjärås Torg

Handelsplats
/Bransch

Onsala Vallda Billdal/
Kullaviks C/
Särö C

Frillesås Åsa Fjärås

Dagligvaror Hemköp,
Apotek,
2 st

ICA
Super-
market

Hemköp 3 st,
Kronans
Droghandel

Konsum ICA
Supermarket

Tempo,
Apoteket
(Centrum),
7eleven
(stationen, end
buss)

Övrigt Fåtal
server-
ingar

Fåtal enheter
inom
beklädnad,
serveringar

Fåtal
serveringar

Fåtal
serveringar

Möbler
(stationen, end
buss), fåtal
serveringar
(centrum)
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Bilderna visar exempel på handelsplatser i mindre tätorter i
Kungsbacka kommun. I de här tätorterna fyller utbudet av
livsmedelsbutiker (och annan eventuell service inkl. serveringar)
en viktigt funktion som plats för t.ex.  kompletteringshandel
och utgör en del orternas attraktivitet för boende.

Butikerna har god tillgänglighet med bil och ibland även
kollektivtrafik. Några platser, t ex Särö Centrum och
Kungsporten (intill v 158) har särskilt hög tillgänglighet med bil.
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UTANFÖR TÄTORTEN

Onsala

Vallda

Kullaviks Centrum
Särö Centrum Kungsporten, Billdal
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Kungsmässan och Hede Outlet tillsammans med Innerstaden är
tydliga destinationer inom besöksnäringen.

Besöksmål, anläggningar för idrott och kultur utgör
destinationer i sig och innebär också ett besökstillskott för
detaljhandeln. Simhall finns i Kungsbacka och Fjärås. Biograf
Facklan och Kungsbacka teater finns i Innerstaden.

I kommunen finns också Tjolöholms slott och Onsala
rymdobservatorium. Det finns planer på att utveckla
rymdobservatoriumet.

Andra viktiga platser för kommunens besöksnäring består av
närheten till hav och natur.
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ÖVRIGA BESÖKSMÅL OCH NÖJEN
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BESÖKSMÅL OCH  NÖJEN

Tjolöholms slott. Bildkälla: Mynewsdesk

Kungsbacka teater. Bildkälla: Kungsbacka.se
Hanhals holme. Bildkälla: Visit Halland

Gäddeviks naturreservat. Bildkälla: Wikipedia Planerad: Onsala rymdobservatorium. Bildkälla: Chalmers Kulturhuset Fyren. Bildkälla: Ung i Kungsbacka
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TRENDER
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1. TRENDER
I denna del har ett urval av trender inom handel gjorts. Syftet med denna del är att kartlägga samhällsförändringar samt teknologisk
utveckling som kan påverka handelsutvecklingen i Kungsbacka tätort.

34
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Källa: Svensk Handel – den fysiska handelsplatsen i en digital värld

Konsumentbeteendet förändras och individen ställer högre krav
på sin handelsplats. Generation och bostadsort påverkar men
även en mängd andra beteende.

Framtidens konsument förväntas vara ännu mer bekväm och
tidspressad. Att stå i kö eller att besöka olika butiker och
jämföra varor och priser lockar färre och färre.

Bekvämlighet kommer att fortsätta driva digitala köpkanaler
men också locka konsumenter till fysiska butiker som ligger
nära vardagens transportvägar, tex mindre livsmedelsbutiker
nära hemmet.

Digitaliseringen kommer att växa. Konsumenten blir allt mer
välinformerad gällande såväl pris som produktegenskaper,
vilket leder till prispress.

Inspiration för att handla blir viktigt och många söker nischade
alternativ, ofta med en värdegrund och identitet som stämmer
med den egna.
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Källa: Svensk handel – det stora detaljhandelsskiftet, Tyréns, HUI

E-handeln utgör idag 9 procent (80 mdkr) av den totala
försäljningen i detaljhandeln. 2017 var tillväxten inom
detaljhandeln för första gången större för e-handeln (+9 mdkr
alt 16%) jämfört med den fysiska handeln (+ 7 mdkr alt 1%).
Framöver väntas e-handeln fortsätta växa och ta i princip allt
utrymme för tillväxt. Troligtvis blir logistik en av de största
drivkrafterna för utvecklingen. Hur snabbt går det att få hem
varor? Hur enkelt blir det att skicka returer? Hur flexibla är
leveransalternativen? Lösningar för utlämningsställen,
hemleveranser, boxleveranser eller annat blir en viktig faktor.

Den digitala livsmedelshandeln är fortfarande liten och står för
ca 2 procent av branschens omsättning. När livsmedel i större
utsträckning sker genom e-handel påverkas de fysiska
handelsplatserna där livsmedel ofta agerar som dragaren. Vad
händer när maten migrerar till nätet?
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DIGITALISERING/E-HANDEL
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svensk konsumtion och 
detalj handel 
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Källa: KPG
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MARKNADSANDELAR: FYSISK- OCH E-HANDEL

Marknadsandelar: Dagligvaror Marknadsandelar: Sällanköp 
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PROGNOSER FÖR NÄTANDELAR
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DIGITALISERING/E-HANDEL

Diagrammen på föregående sidor visar att den fysiska handeln
fortfarande kommer ha en stor andel av marknaden undre en tid
framöver.

Hemelektronik är den kategori där e-handeln har störst andel av
marknaden jämfört med den fysiska handeln både idag och i framtiden.
E-handeln inom byggvaror väntas också få en ökad andel av marknaden.

Den största förändringen inom e-handelns tillväxt kommer att ske inom
de närmaste åren, för att sedan stanna av något.
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Källa: Stora guiden till retail 2018, Dagens Handel, Market

40

EXEMPEL E-HANDEL

• Livsmedel: e-handel i form av matkassar och lösplock. Nätkunder
kompletteringshandlar i butik nära bostaden istället för att åka till
en större butik.

• Distribution/logistiklösningar. Swipbox, system för uthämtning av
paket. Skåp där paket avlämnas, de kan sedan hämtas upp med
hjälp av en kod när det passar kunden bäst. Pressbyrån och
7eleven blir postombud, vilket öppnar för en stor mängd nya
utlämningsställen. ICA öppnar darkstore-plocklager i Mälardalen
2018.

• Apotek en av de hetaste branscherna i handeln - tränings och
hälsotrend, fler nyfödda, äldre osv. Breddat sortiment och
försäljning via e-handel med parfymer, egenvårdsprodukter och
liknande. Swip-box Gränby Center, källa Dagens Handel
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Källa: Svensk handel – det stora detaljhandelsskiftet, Tyréns, HUI

Handeln behöver fortsätta koncentrera utbudet för att bli attraktivt och för att inte få en allt för fragmenterad struktur där kunder måste
flytta långa sträckor för att uppfylla sina inköpsbehov. Planering av handelsytor fortsätter att vara viktig där kommunen har en möjlighet
att samordna mellan bostads-, kontors-, nöjes- och detaljhandelsprojekt mfl.

Externhandeln behöver bygga stad för att skapa starkare upptagningsområden och högre flöden. Oattraktiva områden blir förlorarna men
kan få ny funktion som logistiklager eller darkstores. Lågpris är ett segment som går bra och har behov av stora ytor och låga hyror, vilket
skapar möjlighet till utveckling av externhandeln.

Butiksytorna inom såväl dagligvaruhandel som sällanköpshandeln kommer under det kommande tiden minska på många håll.
Detaljisternas behov av lönsamhet kommer att kräva högre lönsamhet per kvadratmeter. Inom dagligvaror går trenden mot mindre
koncept närmare konsumenten. Kedjebutiker inom sällanköpsvaror minskar butiksytor och antalet butiker. Nya aktörer flyttar in till
stadskärnan när traditionell volymhandel flyttar (tillbaka) till stadskärnan. Läget blir ännu viktigare, att finnas där flödena är som störst.
Ytor frigörs som kan fyllas med restauranger, kaféer, offentlig- och kommersiell service, nöjen och annat som skapar besöksanledning.
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STADSKÄRNAN OMFORMAS

– Den upplevelsebaserade konsumtionen har ökat och stadskärnan

har blivit vårt nya vardagsrum. Med ökad konkurrens från

externhandel och e-handel har strukturen och butiksmixen förändrats.

Men det innebär inte att antalet verksamheter blivit färre eller att

stadskärnorna utarmats. Tvärtom har både omsättningen och antal

verksamheter ökat vilket pekar på en förtätning i befintliga

stadskärnor, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef hos

Fastighetsägarna GFR
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Cityklimatet som årligen granskar utvecklingen för kommersen i 
stadskärnorna. 



©TYRÉNS 2016

Källa: Svensk Handel – den fysiska handelsplatsen i en digital värld

Den fysiska butiken kommer att fylla en betydande funktion
även i framtiden. De digitala kanalernas tillväxt kommer ge
upphov till nya butiksformat, nya konsumentbeteende och ny
konkurrens men den fysiska butiken förblir en viktig
försäljningskanal. Den fysiska butiken kommer dock att
behövda hävda sin relevans mot kunderna. Konsumenterna
måste tycka det är värt att ta sig dit handeln finns. Framtidens
framgångsrika fysiska handelsplatser, stadskärnor såväl som
externhandel, kommer därför att behöva erbjuda mer än handel
för att locka besökare. Genom att klustra handel med nöjen och
service skapas platser som kan erbjuda upplevelse för de som
önskar och tidseffektivitet för andra. Den fysiska handelsplatsen
behöver även dra nytta av ett stark primärområde av kunder
med bostäder och kontor.

Dynamiska och innovativa platser blir vinnare. Platser som
erbjuder enbart handel kommer att få det tuffare. Framtidens
fysiska handelsplats kommer i hög grad att kombinera
detaljhandel med restauranger, nöjen, kultur, idrott samt
kommersiell och offentlig service.
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Källa: Svensk Handel – den fysiska handelsplatsen i en digital värld, Tyréns

Trenden för handeln att kommunicera i flera kanaler fortsätter. Fler och fler handlare (och entreprenörer) inser vikten av att
kombinera fysisk och digital handel. Även att bredda erbjudandet i den fysiska butiken och branschglidning mellan olika format och
verksamheter.

Till exempel kombination av närbutik, utlämningsställe, ombud som systembolag och apotek. Kaféet som rostar eget kaffe, fungerar
som traditionellt kafé men som säljer kaffe och varor samt levererar till kaféer och restauranger. Heminredningsbutiken på gågatan
som även har försäljning på nätet och rådgivningstjänst. Torghandlaren som vid sidan av torghandel säljer utgången frukt och grönt
till restauranger och levererar fruktkorgar.

Kombinationen e-handel och fysisk butik blir viktigt. Clas Ohlson har t ex vitnat om att e-handeln gick ner i samband med att de
stängde fysiska butiker men upp igen när nya fysiska butiker i mindre format öppnade på samma marknad. Butiker som skapar en
relation till en lokal kundbas kommer ha bäst förutsättningar.

Det behöver finnas korta beslutsvägar och flexibilitet för att möte dessa handlare och entreprenörer. Det måste finnas möjlighet att
testa nya idéer och koncept för att möta nya konsumentbeteende.
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Intresse för hållbarhet, ekologiskt, återbruk och grön livsstil återfinns i alla åldrar,
en ökad medvetenhet och miljöfokus bland konsumenterna ställer krav på handeln
och framtidens handelsplatser. För nästa generation kommer hållbarheten att vara
en naturlig del av vardagen och är på väg att bli en hygienfaktor. En allt större andel
konsumenter väljer hälsosamma, ekologiska och vegetariska alternativ. Drivkraften
till detta ligger i en större medvetenhet kring matens betydelse för välmåendet –
både individens och samhällets.

Begreppet delningsekonomi handlar om att göra vilande resurser tillgängliga för
delning. Delningsekonomi innefattar hyra, dela eller låna saker istället för att äga
dem. Det kan även omfatta att ta del av tjänster, byta eller ge bort saker. Har delvis
drivits fram av finanskrisen och delvis ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tid och tillit är de nya tillgångarna i delningsekonomin. Digital mognad och
minskade kostnader för att ta fram digitala plattformar är en del av framgången.

Exempel: Uber, bilpooler, ReTuren, Instawork, Grannsaker

Med en allt starkare debatt om klimat och miljömål blir det viktigt att bevaka hur till
exempel regleringar och miljömål kan påverka handelsstrukturen.
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KLIMAT OCH HÅLLBARHET

Källa: Swedbank, Handelshögskolan, Alexander Bard, Uber
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HANDELSTURISM
Handelsturismen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren.

Tillväxten har varit starkare än både den totala turismkonsumtionen

och detaljhandeln, mellan år 2000 och 2016 ökade

handelsturismen i Sverige med 136%. År 2018 omsatte

handelsturismen 100 miljarder kronor. I en undersökning gjord av

Visit Sweden är utländska turister i Sverige mest intresserade av

shopping, storstadsliv och upplevelser på landsbygden,

undersökningar har också visat att den utländska turisten lägger

47% av reskassan på sällanköpsvaror.

Klimatdebatten och flyget roll spelar stor roll för hur framtidens

handelsturism kommer se ut. Fler och fler väljer att undvika

flygresor, kanske är shoppingresor till europeiska storstäder snart

utbytta mot shoppingresor närmare hemmaplan?

BILDKÄLLOR: SVENSK HANDEL
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WORKSHOPS
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1. WORKSHOP 1 –FRAMTIDA
HANDLSSTRUKTUR I KUNGSBACKA
Inom ramen för uppdraget har två stycken workshops genomförts. Den första handlade om den framtida handelsstrukturen i
Kungsbacka. Resultatet från workshop 1 presenteras i kommande avsnitt och här även varit ett underlag i det fortsatta arbetet.
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Grupp 1

• Elinor Filipsson

• Agneta Nordström

• Jenny Olsson

• Lisa Andersson

49

WORKSHOP 1

Workshop 1 genomfördes den 6/11 2018 med syfte kunskapsöverföring, marknadspotential och forma en framtida målbild kring
frågorna och förväntningar. Under workshopen presenterades marknadsförutsättningar för nuläge och framtid. För Kungsbacka
kommun finns flera riktningar att gå och en gemensam syn kring detta ger möjlighet att ge mer precisa svar i utredningen och ger
möjlighet att tydliggöra och förankra strategin i ett tidigt skede.

Deltagare och gruppindelning enligt nedan

Grupp 2

• Emma Kjernald

• Fredrik Hansson

• Magnus Björned

• Andrea Ericsson

• Lennart Dahlberg

Grupp 3

• Jessica Blume

• Thure Sanden

• Hans Forsberg

• Maria Malone

• Susanne Calming
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ÖVNINGAR

1. Välja områden (kartor)

• Vilka handelsplatser bedömer ni är viktigast för Kungsbacka? Markera på karta och motivera varför.

• Det kan vara en, ett fåtal eller flera.

• Presenteras därefter i hela gruppen

2.    Innehåll (samma kartor)

• Vad ska dessa områden innehålla som kan stärka handeln? Beskriv utbud och innehåll

• Vilka styrkor och svagheter finns med de olika områdena?

• Presenteras för hela gruppen

=i;-: TYRENS 
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NOTERINGAR GRUPPARBETE

2018-11-23 51

• Strukturera upp handeln, Balans i delarna, satsa på centrum, värna om de
mindre orternas behov, Onsalamotet, vägen ut till Onsala

• Längs motorvägen – visa på staden, skyltning och ”framsidan” av
Kungsbacka

• Centrum=Kungsmässan+Innerstaden. Kopplingar i alla stråken. Innehåll:
Café/restaurang, hotell, bra tillgänglighet, handel, kultur, något som sticker
ut ”Big Ben”

• Hede- strukturera upp handeln. Volymhandel - tydligare handel

• Inlag – Utveckla området, stödja boende i södra kommundelen. Innehåll:
Utveckla handeln, bowling, kopplingar

=h-= TYRENS 
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• Utveckla gångstråk Hede

• Kopplingar öst-västlig riktning. Göteborgsvägen, Storgatan.
Kopplingar Inlag till Aranässkolan, ishall

NOTERINGAR GRUPPARBETE =i;-: TYRENS 
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• Hede/Bolsheden utveckla och förstärka för att behålla attraktiviteteten för området. Behöver bland annat anpassa området
till den handel som nu blivit med cykelbanor och trottoarer. Öka tillgängligheten.

• Centrum är viktigast. När ytterområdena växer måste vi också satsa på centrum där stråken är viktiga att utveckla. Framför
allt stråket från Kungsmässan genom Valand–Ejdern, Innerstaden, Söderstaden med badhuset. Stråket från Stationen till
Kungsmässan och stråket från stationen till Badhuset är också viktiga. Centrum behöver fokus på mer än ren handel.
Upplevelse måste få stort fokus och fler arbetsplatser för att skapa ett attraktivt centrum.

• Vi behöver också tydliggöra centrums kvalitéer samtidigt som vi förtätar. ”Gamla Kungsbacka”
erbjuder en unik miljö som vi ska vara rädda om. Bygg högre och modernt runt omkring för att förtäta.

• Inlag behöver också förstärkas med ytterligare handel för att få till ett attraktivt handelsområde som drar besökare-

• Nya områden kan vara området kring Onsalamotet. Både norr över med skyltläge mot E6:an. Tomten Som Biltema äger t ex
men också in mot Kungsbacka. På sikt kan området byggas ihop med Klovsten som också kommer innehålla viss handel
inom sällanköp.

• Mer kunskapsintensiv verksamhet i Centrum för att förstärka platsen.

NOTERINGAR GRUPPARBETE =i;-: TYRENS 
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• Handelsområden som finns idag (rött)

• Handelsområden i framtiden (blått)

NOTERINGAR GRUPPARBETE =i;-: TYRENS 
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ÖVNING 1

• Kungsmässan m dagligvaror

• Innerstaden

• Hede, Hede Fashion Outlet

• Inlag

• Vallda

• Onsala

• Fjärås

• Åsa

• Frillesås

• Särö C

Stråket, för en levande Innerstaden,
utveckla med upplevelser och handel

Dagligvaruhandel
Två nav i Kungsbacka

Stärker tätorterna

} 

} 
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ÖVNING 1

• Handelsområden i framtiden (blått)

• Kolla Parkstad. Handelstomt som kommer förstärka Kolla Parkstad

• Sydöstra Centrum. Nytt utvecklingsområde. Kommer att förstärka stationsområdet
och förtäta Innerstaden

• Onsalamotet. Biltema

• Anneberg Centrum. En viktig stationspunkt. Förstärka med dagligvaruhandel.
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ÖVNING 2

• Kungsmässanstråket

• Innerstaden, utveckling av Hamntorget

• Kungsbacka saknar (Hede eller Inlag)
• Jula – Byggvaruhandel
• Elektronikaffärer
• Åhléns->stor dragningskraft
• Volymhandel

• Inlag och Hede: svaghet: bilberoende, tråkiga områden, otrygga
platser, styrkor: större volymhandel, parkeringsytor

• Kungsmässan och Innerstaden: styrkor: nära kollektivtrafiken,
parkeringsmöjligheterna, svagheter: butiker stänge rigen

Upplevelser, arbetsplatser.
Inte bara handel.
Restauranger, caféer.
Bowling, biljard, sportbar
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2. WORKSHOP KUNGSBACKAS SJÄL
Den andra workshopen som genomfördes handlade om Kungsbackas själ, både i form av ett inspirationsseminarium och en övning.
Resultatet presenteras på kommande sidor.
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Inom ramen för detta uppdrag diskuterades Kungsbackas själ i
en workshop den 20/8 2019. Deltagarna var representanter för
kommun (både tjänstepersoner och politiker), fastighetsägare
och handlare. Följande personer deltog:

Jessica Blume

Emma Kjernald

Elinor Filipsson

Simon Jakobsson

Viktoria Fagerlund

Sofia Larsson

Ida Lenneratsson

Maria Malone

Andera Ericsson

Malin Jarl

Magnus Persson

Susanne Calming

Hans Forsberg

Fredrik Hansson

Ulrika Landergren

Lisa Andersson

Eva Borg

Johan Gerremo

Eva Kjellgren
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WORKSHOP 2

Joacim Lövgren

Monica Hamrin

Per Wallentin

Henrik Ekelund

Mats Hedlund

Erik Lavehall

Susann Haggren

Pär Karlsson

Daniel Petersson
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UTVECKLING AV KUNGSBACKAS SJÄL SKAPAR
EN ATTRAKTIV STAD OCH KOMMUN

Mycket pekar på att platsers unika eller särskiljande
egenskaper får allt större betydelse för förmågan att
attrahera invånare, besökare och näringsliv. Städer i Sverige
och världen blir allt mer lika varandra när det gäller
kommersiellt utbud, modern arkitektur etc.
Samtidigt ökar möjligheten för oss människor att välja
bostadsort utifrån fler faktorer än enbart jobb och/eller
utbildningsmöjligheter.

Eftersom vi kan pendla allt längre till en lägre kostnad och
arbeta/studera på distans kan vi i större utsträckning välja
en bostadsort som är trevlig att vistas i, som möjliggör ett
tryggt familjeliv eller som erbjuder spännande upplevelser
på fritiden.

Genom att arbeta strategiskt med stadens själ kan
Kungsbacka kommun, fastighetsägare, bostadsbolag och
näringsliv tillsammans påverka och stärka platsens
attraktivitet och konkurrenskraft.

En stark identitet/själ har dessutom positiv
påverkan på människors trivsel. Trivseln bidrar till
att människor engagerar sig i sitt område och den
upplevda tryggheten ökar. Sammantaget innebär
detta att platser och byggnader blir bättre
omhändertagna och mer värda, vilket gynnar både
fastighetsägare och kommunen.

Kunskap om platsens själ är ett bra komplement
till ett visionsarbete, som vägledning vid
utvärdering av olika alternativa exploateringar och
som underlag för konkret utveckling av platsers
fysiska och funktionella kvaliteter. Det handlar bl.a.
om att kartlägga människors relation till och
uppfattning om platsens kvaliteter och utifrån
detta förstå vad som skapar platsens attraktivitet
och själ/identitet.
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EN WORKSHOP OM KUNGSBACKAS SJÄL

Vad är egentligen platsens själ? Vad är betydelsefullt att bevara
när man bygger om och vad är viktigt att ta med när man bygger
nytt?

Mia Wahlström, Tekn. Dr i samhällsplanering och rådgivare inom
strategisk stadsutveckling, har i sin avhandling forskat i dessa
frågor. Om man definierar platsens själ (även kallad identitet) som
det som särskiljer en plats från en annan, liknande plats, visar
hennes forskning att platsens själ har två viktiga byggstenar. Den
viktigaste komponenten är människans relation till platsen, ofta
kopplat till stolthet, tillhörighet och hemmakänsla. Den andra
komponenten är människans uppfattning om platsens fysiska och
funktionella kvaliteter – dvs hur man uppfattar fysiska element och
miljöer samt serviceutbudet.

Inom ramen för detta uppdrag diskuterades Kungsbackas själ i en
workshop den 20/8 2019. Deltagarna var representanter för
kommun (både tjänstepersoner och politiker), fastighetsägare och
handlare.

Workshopen inleddes med en presentation av hittills genomförda
moment i uppdraget (resultat från -

handelsutredning och framtagna visionsbilder) samt en
föreläsning av Mia Wahlström i ämnen ”Vad är platsens själ?”.
Deltagarna delades sedan in i fem mindre grupper, och varje
grupp fick följande uppgifter att arbeta med:

1. Fundera individuellt: Hur skulle du beskriva Kungsbackas
själ med dina egna ord?

2. Diskutera svaren på uppgift 1. inom grupper och utveckla:
hur kan detta ”manifesteras” och synas för att locka
invånare, besökare och näringsliv/aktörer?

3. Diskutera i gruppen: Vad bör a)bevaras b)förändras och
utvecklas i kommunen mot bakgrund av ovanstående.

Mot slutet av workshopen redovisade grupperna sina svar, som
då även kommenterades av övriga deltagare.
Tyréns har sammanställt resultatet från grupparbetet och
redovisar detta med hjälp av tre olika ordmoln. Ett ordmoln
skapas genom att alla svar från deltagarna i workshopen läggs
samman och sedan räknas hur många gånger varje ord
förekommer. Ju oftare ett ord förekommer, desto större blir det
presenterat i ordmolnet.
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RESULTAT FRÅN WORKSHOP

Vad är Kungsbackas själ?
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RESULTAT FRÅN WORKSHOP

Vad bör bevaras? Vad bör utvecklas?
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kopplin till havet 
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Handel bi t ria 
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TYRÉNS KOMMENTARER

Workshopen visar på att det finns en otydlig bild om vad
som är Kungsbackas själ. Stadens kvaliteter stämmer in på
många mindre städer; nära till allt, mysigt, tryggt, bekvämt,
enkelt etc. Men, många nämner också t.ex. Innerstaden,
torgen, trähusen, småskaligheten, handelshistoriken, ån,
kopplingen till havet och den genuina känslan, vilket känns
mer unikt för Kungsbacka och därmed bättre att bygga
vidare på. Detta förstärks ytterligare på frågan om vad som
bör bevaras, där flera av grupperna tar upp dessa. Relativt
sett är det färre ord i ordmolnet för bevara, men det beror
troligtvis på att uppgiften inte prioriterades av grupperna
och därför inte riktigt hanns med.

Enligt deltagarna kan det mesta av det som nämndes som
deltagarnas själ utvecklas vidare, framförallt å-rummet,
Innerstaden och kopplingen till havet. Under ”utveckla”
nämns också konsten, pulsen, innergårdarna, berättelserna
och marknadsföringen. Det tycks finnas en brist på att lyfta
de berättelser som redan finns. Även specifika platser i
staden respektive kommunen bör utvecklas, såsom:
Kungsmässan, Vattentornet, Gamla realskolan, Gottskär,
Fjärås och Fyren.

Mia Wahlströms forskning indikerar att det finns vissa kvaliteter som
har starkt samband med att en stad har en stark identitet/själ –
oberoende av vilken stad som studeras. Dessa kvaliteter är: förekomst
av konst, statyer och symboler på offentliga platser samt att det finns
historier om platsen som man gärna berättar för andra. Även estetik (att
det är en vacker stad), mysiga gång-/cykelstråk samt trygghet och ett
gott rykte påverkar själ/identitet positivt.

Forskningen visar således att användande av berättelser, via t.ex. konst
och symboler, är ett sätt att lyfta fram en stads själ. Att skapa mysiga
platser och stråk längs Kungsbackaån ligger också i linje med
forskningsresultaten. Det är ån som står för den tydligaste kopplingen
till havet, kopplingen är en viktigt del av Kungsbackas historia som
handelsstad och en stark del av Kungsbackas själ. Trähusbebyggelsen i
Innerstaden står för estetiken, men det är viktigt att ny bebyggelse
harmonierar med befintlig samt att den håller hög arkitektonisk kvalitet.
Vilken typ av arkitektur som passar bäst är dock svårt att säga. I vissa
fall kan ny modern arkitektur lyfta fram den bevarade äldre bebyggelsen
på ett fint sätt, medan det i andra fall passar bättre när den nya
bebyggelse när så lik den äldre som möjligt.
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SLUTSATSER - STADENS SJÄL

Workshopen visar tydligt att det finns stor potential i att
arbeta med Kungsbackas själ – både utvecklande och
bevarande. Innerstaden, med sina torg, sin småskalighet och
sin genuina, fina trähusbebyggelse är en viktigt bärare av
stadens själ. Denna miljö bevaras, men kan samtidigt
utvecklas. Ett sätt är att lyfta fram olika berättelser från
Kungsbackas historia (både äldre och modern) via konst,
statyer och andra symboler. Stadens innergårdar är kanske
inte unika, men en viktigt del av Innerstadens trähuskaraktär
och de skulle därför kunna utvecklas mer. Det finns en önskan
att Innerstaden ska bli mer full av liv och rörelse –
workshopdeltagarna föreslog bl.a. fler boende och
arbetsplatser i staden. Den typen av åtgärder tar tyvärr oftast
lång tid att få till stånd, men däremot kan olika evenemang
och aktiviteter skapa folkliv på kortare sikt och till en lägre
investeringskostnad.

En annan viktig del av själen utgörs av Kungsbackaån och
kopplingen till havet, vilka tillsammans har haft en avgörande
betydelse för Kungsbackas historia som handelsstad.

Här skulle å-rummet kunna utvecklas ytterligare, med ännu fler
trivsamma platser och mysiga stråk för både gång och cykel. Det
är idag möjligt att färdas med mindre båtar hela vägen ut till
havet, vilket skulle vara en tillgång både för boende och turister.

De resultat som nämnts och kommenterats här, bygger på
uttalanden från representanter från kommunen, fastighetsägare
och handlare i Kungsbacka. För att kunna göra en mer komplett
analys av Kungsbackas själ och hur den kan utvecklas är det
dock vår starka rekommendation att man också tar reda på vad
invånarna tycker.
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FRAMTIDA POTENTIAL
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1. MARKNADSUNDERLAG
I följande del presenteras det förväntade marknadsunderlaget för Kungsbacka kommun. Syftet med denna del är att studera
marknadstillväxten för detaljhandeln totalt samt utvecklingen för respektive branschgrupp.
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Källa: Tyréns, SCB, Kungsbacka kommun

Kungsbacka som handelsplats med dess kommersiella utbud och
kommersiella attraktionskraft samvarierar med läge och tillgänglighet,
antalet boende som underlag samt i hög grad hur stark
konkurrenssituationen är. Kungsbacka drar nytta av att vara beläget i
Göteborgsregionen men är också konkurrensutsatt av det väsentligt
bredare och djupare utbudet i främst Göteborg men också Mölndal.
Ovanstående faktorer begränsar Kungsbackas egna upptagningsområdets
geografiska storlek.

Kungsbackas primärområde bedöms geografiskt sträcka sig knappt över
den egna kommunen. I de nordvästra delarna är avståndet mycket kort till
Göteborgs utbud, bland annat Frölunda Torg. I Mölndal finns IKEA och
ytterligare handel, vilket begränsar Kungsbackas primärområde. Handeln i
Marks och Varbergs kommuner är väsentligt mindre. Boende i Mark har
dessutom kortare avstånd till utbudet i Borås än Kungsbacka tätort.

Handeln i Kungsbacka bedöms ha ett sekundärområde som sträcker sig
över delar av dessa kommuner. I sammanhanget bör nämnas Ullared, med
avstånd 1 tim 15 min en av Sveriges största handelsplatser i regionen.

Befolknings- och marknadsunderlag för marknadsområdet till höger i
bilden presenteras på s. 70 och 72 i rapporten.
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KUNGSBACKA I REGIONEN OCH
MARKNADSOMRÅDE
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Tyréns har tagit del av kundundersökning för
Kungsmässan som är gjord i syfte att visa på
varifrån besökarna kommer. Det visar i sin tur
dragningskraften som handeln i kommunen har
gentemot övriga delar av regionen.

Tabellen till höger visar på andelen besökare från
respektive del i regionen. Summeras andelarna
för respektive delområde innebär det en andel på
ca 76% för Kungsbacka kommun, resterande del
är besökare utifrån kommunen (år 2017).
Kundundersökningen bekräftar Tyréns val av
marknadsområdet för handen i Kungsbacka som
sträcker sig något utanför den egna
kommungränsen.

69

KUNDUNDERSÖKNING KUNGSMÄSSAN

Källa: HKL Research
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BEFOLKNING OCH PROGNOS

Ovanstående tabell visar befolkningsunderlag utifrån bedömt marknadsområde (bilden till höger),
där Kungsbacka kommun står för den största delen av befolkningsunderlaget - primärområdet.
Kungsbacka kommun har en ambition om nybyggnad av 800 bostäder/år till år 2022 och år 2030
antas hela kommunen ha en befolkning som uppgår till strax under 100 000 invånare. Det är en
ökningstakt på ca 17% år 2018-2028, motsvarande ca 21 700 personer.

Det finns en befolkningsprognos för Kungsbacka kommun till år 2050 då befolkningen antas
uppgå till strax över 130 000 invånare. Det motsvarar en ökning per år om ca 1 500 personer
(2%/år).

Källa: Kungsbacka kommun

Bedömt
marknadsområde 2018 2023 2028

Förändring Förändring

Primärområde,
knappt hela
Kungsbacka kommun 80 450 87 266 94 659 14 209 18%
Sekundärområde,
resterande
Kungsbacka kn, del
Varberg, Mark,
Mölndal kn 46 688 50 296 54 183 7 495 16%

Summa
marknadsområde 127 138 137 562 148 842 21 704 17%
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Källa: Planerat bostadsbyggande 2018-2022
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PLANERADE BOSTÄDER
Planerat bostadsbyggande (antal bostäder) i kommunen
finns sammanställt i tabellen nedan och på kartor intill.
Merparten av de planerade bostäderna finns i Kungsbacka
tätort, därefter följer Särö och Åsa.
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Kungsbacka tätorter 

Ort Antal summa 
Kullavik 35 
Särö 200 

Onsala 50 
Valida 15 

Anneberg 125 
Hjälm 15 

Fiärås 150 
Gäll inge 20 

Åsa 194 
Frill esås 45 

Summa 849 
Kungsbacka 

(1) Björkris Il 370 

(2) Voxlöv 250 

(3) Tölö änoar 140 

(4) Tölö 5:38 12 

(5) Tölö 8:14 15 

(6) Kungsgärdet 100 

(7) Tingberget 135 

(8) Valand/St Gertrud 365 

(9) Kvarteret Banken/Söderbro 1 0 70 

(1 0) Sydöstra cen trum 50 

(11 ) Ara näs stadsdel 360 

(12) Kolla parkstad 418 

(13) Södra porten 75 

summa 2360 

Utöver ordinarie plan 750 
Totalt ci rka 4000 
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Delområde 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utveckling 2017-2023

antal %

Kungsbacka 22 607 23 189 23 525 24 132 24 882 25 215 25 871 3 264 14%

Släp 11 980 12 278 12 656 12 874 13 070 13 296 13 312 1 312 11%

Vallda 8 649 8 717 8 815 8 962 9 016 9 060 9 064 415 5%

Onsala 14 274 14 322 14 463 14 547 14 541 14 494 14 526 255 2%

Fjärås 6 188 6 317 6 398 6 492 6 630 6 779 6 902 714 12%

Åsa/Frillesås 10 241 10 397 10 476 10 545 10 676 10 849 10 862 621 6%

Gällinge 2 193 2 251 2 292 2 337 2 401 2 457 2 512 319 15%

Älvsåker 5 780 5 807 5 985 6 075 6 126 6 502 6 936 1 156 20%

Övrigt 74 74 71 71 71 71 71 0 0%

Totalt 81 986 83 348 84 681 86 035 87 413 88 723 90 056 8 056 10%
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BEFOLKNING OCH PROGNOS MINDRE
DELOMRÅDEN I KUNGSBACKA KOMMUN

Källa: Kungsbacka kommun
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ÅLDERSFÖRDELNING

Skillnaderna mellan

befolkningssammansättningen i

kommunen och Kungsbacka tätort skiljer

sig inte nämnvärt åt. Generellt kan man

säga att kommunen har en relativt hög

andel unga (<20år), vilket kan betyda att

det bor många barnfamiljer i kommunen.

27%

53%

15%

5%

Åldersfördelning Kungsbacka kommun

0-19 år

20-64 år

65-79 år

80+ år
Källa: Kungsbacka kommun
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MARKNADSUNDERLAG 2018-2028

Marknadsunderlaget för handel i Kungsbacka är bedömt i
tabellen intill i MSEK inklusive moms utifrån
befolkningsunderlaget för respektive delområde i
marknadsområdet. Totalt för primär- och sekundärområdet är
underlaget för detaljhandel 7 919 MSEK inkl moms, som växer
med ca 1 miljard , motsvarande 14 % till år 2028. Turister och
tillfälliga besökare (arbetande dagbefolkning i närområdet och
”turister”) från områden utanför marknadsområdet tillkommer
också.

Konsumtionsprognosgruppens (KPG:s) statistik om per
capitakonsumtion och prognos utgör underlag för
beräkningarna om nuvarande och framtida marknadsunderlag
för dagligvaror, sällanköpsvaror (beklädnad, hem, fritid,
hemelektronik, byggvaror) och café/restaurang. Beräkningarna
har tagit hänsyn till olika köpkraftsnivåer för de ingående
kommunerna i marknadsområdet och avser den fysiska handeln.
Tillkommer gör e-handel. E-handeln har en varierande
marknadsandel beroende på bransch och andelarna utvecklas
olika för respektive bransch.

Marknads-
område

Beräknad
konsumtion

MSEK år 2018
inkl moms

Beräknad
konsumtio
n MSEK år
2023 inkl

moms

Beräknad
konsumtion

MSEK år
2028 inkl

moms

Förändring
2018-
2028
MSEK

Förändring
2018-

2028 %

Primärområde

Dagligvaror 2 759 2 887 3 031 272 10%

Sällanköpsvaror 2 252 2 501 2 720 468 21%

Summa DH P 5 011 5 388 5 751 740 15%
Restaurang 987 1 199 1 479 493 50%
Sekundärområde

Dagligvaror 1 601 1 664 1 735 134 8%

Sällanköpsvaror 1 307 1 442 1 557 250 19%

Summa DH S 2 908 3 105 3 292 384 13%
Restaurang 573 691 847 274 48%
Totalt

Dagligvaror 4 360 4 550 4 766 406 9%

Sällanköpsvaror 3 559 3 943 4 277 718 20%
Summa DH m-
omr 7 919 8 493 9 043 1 124 14%

Restaurang 1 559 1 889 2 326 767 49%
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2. KONKURRENS
I denna del studeras de befintliga handelsplatserna och hur konkurrenssituationen ser ut för Kungsbacka kommun. Även turism
berörs. Syftet med denna del är att studera vilken typ av handelsplatser som finns i upptagningsområdet och vilka förutsättningar
som finns att utveckla handeln i Kungsbacka tätort med avseende på konkurrenssituationen och kommersiell service.
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Källa: Handeln i Sverige, Tyréns

Kungsbacka kommuns dagligvaruomsättning uppgick år 2018 till ca 2
794 MSEK inkl moms.

Kungsbacka kommuns dagligvaruomsättning är högre än Mölndal,
Härryda och Partille kommuner. Göteborg, som fungerar som
regioncentrum för handel, hade år 2018 en dagligvaruomsättning på
strax över 20 000 MSEK.

Omsättningen för dagligvaror har ökat i kommunen de senaste åren.

Försäljningsindex avser förhållandet mellan den faktiska omsättningen
och försäljningsunderlaget i kommunen. Försäljningsunderlaget avser
den fysiska handeln (ej e-handel). Hänsyn är ej tagen till inkomstindex.

Ett index på 100 kan tolkas som att inget inflöde eller utflöde av
köpkraft sker. Dock sker alltid ett in- eller utflöde av kommuninvånare
samt turism. Ett försäljningsindex över 100 visar på kommunen
fungerar som en handelsdestination även för andra än
kommuninvånare. Det blir därför intressant att titta på försäljningsindex
även för grannkommuner för att se hur köpströmmar går.

Försäljningsindex i Kungsbacka för dagligvaror uppgår till 96 (år 2018),
vilket indikerar ett litet utflöde till andra kommuner.
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UTBUD OCH STYRKA DAGLIGVAROR
INKLUSIVE FÖRSÄLJNING FRÅN SYSTEMBOLAG
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Vad gäller sällanköpsvaror omsatte Kungsbacka kommun 2 337
MSEK inkl moms år 2018, vilket är en svag minskning jämfört
med föregående år.

Handelsindex för Kungsbackas sällanköpsvaror ligger på 91,
vilket indikerar ett utflöde av köpkraft.

Göteborgs roll som regioncentrum för handel är tydlig.
Omsättningen för sällanköpsvaruhandeln i Göteborg uppgick år
2018 till ca 22 900 MSEK. Göteborg och Mölndal är de
kommuner (av de jämförda) som har ett inflöde av köpkraft vad
gäller sällanköpsvaror.
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UTBUD OCH STYRKA SÄLLANKÖPSVAROR

Källa: Handeln i Sverige, Tyréns
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PLANERADE PROJEKT

Handeln i Kungsbacka har konkurrens ifrån andra kommuner och handelsplatser i andra tätorter, konkurrens finns också mellan
enskilda butiker. Inom tätorten konkurrerar handelsplatser och butiker med varandra samtidigt som de utgör en del av hela
tätortens konkurrenskraft.

Bedömt marknadsunderlag och prognos för primär- och sekundärområde för Kungsbacka kommer att fördelas på inte bara på
Kungsbackas handelsplatser, utan ett större antal befintliga och nya platser i angränsande kommuner som kontinuerligt utvecklas
och stärker sina kommersiella förutsättningar.

Inom kommunen planeras enligt tabellen på nästa sida nya kommersiella ytor på minst 20 000 kvm. Tillkommer gör eventuella ytor
vid Hede station mfl. En sammanställning av planerade projekt finns på nästa sida.
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PLANERADE PROJEKT

Namn Kommun Typ av handelsplats Tillkommande yta Kommentar
Kungsmässan Kungsbacka regioncentrum 8 900+2000 Kv. 4, 2019 (8 900kvm)
Hede fashion outlet Kungsbacka Factory outlet 2 500 Kv.4, 2019

Valand Kungsbacka 900
13 000 kvm kommersiella lokaler inkl. p-

hus, inflytt 2019

Mariedals handelsplats Kungsbacka stadsdelscentrum 5 600

11 300 kvm verksamheter
Varav livsmedel 2 100 kvm, handelsträdgård

2 500 kvm

Kållered Mölndal regioncentrum 37 000+40 000 Ikea (prel. 2020) och Ikea Centers
Mölndals Centrum Mölndal regioncentrum 24 000 Öppnade sept. 2018
Hovås Göteborg stadsdelcentrum 25 000 Kontor och handel, prel. 2021
Evenemangsområdet Göteborg regioncentrum 80-100 000 Vid Scandinavium, Rodamco
Region City Göteborg citygalleria 50 000 Vid Göteborgs central, Jernhusen
Backaplan Göteborg regioncentrum 50 000 I dag 80 000 kvm
Frölunda Torg Göteborg regioncentrum 40 000 Planerad förnyelse
Nordstan Göteborg citygalleria Del av evenemangsområdet
Frihamnen Göteborg stadsdelcentrum 25 000 Nytt stadsdelscentrum
Lindholmen Göteborg stadsdelcentrum 25 000 Nytt stadsdelscentrum
Södra Älvstranden Göteborg stadsdelcentrum 25 000 Nytt stadsdelscentrum
Kulan Göteborg stadsdelscentrum 45 000 SKF:s gamla fabrikslokaler i Gamlestaden
Sisjön Göteborg handelsområde 50-70 000
Landvetter Härryda regioncentrum 100 000 West Coast Plaza, Swedavia
Allum Partille regioncentrum 30 000 Knyta ihop Allum med Partille

Källa: Handeln i Sverige mfl källor
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PLANERADE PROJEKT

80

Valand. Bildkälla: hejvaland.seKulan. Bildkälla: Göteborg.se

Mölndals galleria. Bildkälla: Dagens handel

Kållered. Bildkälla: molndal.se Nya hovås. Bildkälla: Semrén & MånssonEvenemangsområdet. Bildkälla: platsforgoteborg.se
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UTVECKLING KUNGSBACKA CENTRUM

I Kungsbacka pågår flertalet utvecklingsprojekt med
innehåll kommersiella verksamheter som var och en
kommer att påverka det totala utbudet och
handelsstrukturen i kommunen.

Valand med syfte att koppla ihop Kungsmässan med
Innerstaden kommer att bestå av bostäder, 3 300 kvm
kontor, 900 kvm butiksyta och 400 p-platser. Planerat
färdigställande för hela stadsdelen beräknas till 2022.
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Kungsmässan som en del av Centrum består idag av 27 000
kvm kommersiella ytor men planeras att utöka med 8 900 kvm.
Utvecklingsplanerna består av nya ytor med kvarterskänsla och
butiker ut med gatan. 25 verksamheter planeras och projektet
ska integreras med Kungsbackas nya stadsbild. Första etappen i
projektet öppnar i november 2019, resterande delar öppnas i
två etapper under 2020.

Innerstaden står också inför utveckling där det finns framtaget
en vision kring innehåll för delar av stadsdelen. Visionen
omfattar utveckling av bland annat biografen samt Lindens
Torg.
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Flera områden i kommunen står inför utveckling där nya ytor för
kommersiella verksamheter planeras.

Vid Hede station planeras ytterligare lokaler för verksamheter, en
ny stationsbyggnad samt fler parkeringsplatser i anslutning till
stationen.

I Åsa finns planer på att utveckla centrum genom att skapa liv och
rörelse genom torgbildningar samt att komplettera befintlig
bebyggelse med bostadshus, verksamheter och handel.

Ett planförslag som medger utbyggnad etapp två av ett
verksamhetsområde i Fjärås ligger just nu på granskning. Området
kommer att bebyggas med industriverksamheter.

I Onsala planeras ett lokalt centrum med arbetsplatser, service och
handel, med en total byggnadsyta om cirka 11 300 kvadratmeter.

En ny detaljplan för hamnen i Gottskär har upprättats där befintlig
byggnation kommer att rivas och ersättas med bostäder och
verksamhetslokaler.

83

UTVECKLING ÖVRIGA OMRÅDEN
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3. HANDELSPOTENTIAL
I denna del presenteras en prognos som visar hur stora ytor som kan komma i anspråk för framtida behov.
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Tyréns har i uppdrag att analysera och beräkna handelspotential och ytbehov för
Kungsbacka tätort inkl Innerstaden och övriga handelsområden.

För att få en fast utgångspunkt för beräkningarna av omsättningspotentialen, har
en kalibrering gjorts av nuvarande faktiska detaljhandelsomsättning inom
dagligvaror och sällanköpsvaror, samt för restaurang/café (år 2018).

Därefter har möjliga framtida marknadsandelar (2028) bedöms och vilken
omsättningsutveckling och ytbehov det motsvarar. Bedömningen utgår från det
egna sammanlagda utbudets konkurrenskraft gentemot framtida konkurrens.
Beräkningarna görs uppdelat per branscher och utifrån Tyréns erfarenheter av
omsättning per kvm och bransch.

Utifrån nuläget med befintlig omsättning och
framtida marknadsunderlag för detaljhandel, kan en
bedömning av möjlig framtida marknadsandel och
framtida omsättningsprognos i sin tur visa hur stora
ytor för handel som kan komma i anspråk.
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Följande fem faktorer är viktigast för en säker bedömning av
framtida omsättningspotential för detaljhandel och restaurang/
café för en handelsplats. En verksamhets omsättning är grunden
för om etableringen blir varaktig och för att säkra långsiktiga
investeringar.

• Rätt avgränsning och indelning av en handelsplats
marknadsområde - med hänsyn till läge, tillgänglighet (bil,
kollektivtrafik, gång och cykel), konkurrens och
attraktionskraft

• Marknadens storlek i MSEK och hur den kan tänkas växa i
olika branscher (nuläge och potential)

• Konkurrenssituationen mellan handelsplatser i dag (nuläge)
och i framtiden

• Funktionell utformning och atmosfär som handelsplats vad
gäller lättillgänglighet, var butikerna är placerade samt
bekväm och tillräcklig parkering

• De enskilda detaljhandels- och restaurang/café-företagens
framtida konkurrenskraft inom sina respektive branscher i de
rådande konkurrenssituationen

Marknadsanalysen kan kvantifiera, belysa och värdera de fyra
förstnämnda faktorernas inverkan på framtida omsättning för en
handelsplats. Den sista faktorn – butikerna konkurrenskraft -
antas vara i nivå med de bästa branschföreträdarna i
upptagningsområdet, vilket gäller såväl befintliga som
nytillkomna företag.
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Samtlig
handel i
kommunen

Bransch-
grupp

Marknads
-underlag

MSEK år
2018 inkl.

moms

Marknads
andel, %

Oms MSEK
inkl.

moms
2018

Dagligvaror 4 360 64% 2 790

Sällanköpsvaror 3 559 66% 2 349
Summa
detaljhandeln 7 919 65% 5 139

Restaurang 1 559 38% 596

I tabellen intill presenteras kalibreringen av nuvarande faktisk
omsättning för att bedöma marknadsandelar inom dagligvaror
och sällanköpsvaror, samt för restaurang/café. Utgångsläget är
att Kungsbacka kommun omsätter ca 2,8 miljarder för
dagligvaror och 2,3 miljarder för sällanköpsvaror (källa
handelsinsverige.se). Tyréns har bedömt
restaurangomsättningen i kommunen till ca 600 MSEK inkl
moms.

Marknadsunderlaget utgår från summa primär- och
sekundärområdena som tidigare förklarats i rapporten.
Beräknade marknadsandelar visar på att handeln i kommunen
har för detaljhandel ca 65 % av bedömt marknadsunderlag.
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Samtlig
handel
kom-
munen

Tot
Beräknad
konsum-
tion
kr, 2023

Markna
dsandel Oms

oms utv
2018-
2023
MSEK

Tot
Beräknad
konsumti
on
kr, 2028 Marknad

sandel Oms

oms utv
2023-
2028

oms utv
2018-
2028

antag
oms/
kvm

Tillkomm
ande
ytbehov
2018-
2028

Dagligvaror 4 550 66% 3 003 213 4 766 66% 3 145 142 355 70 000 5 073

Sällanköps-
varor 3 943 68% 2 681 332 4 277 68% 2 908 227 560 35 000 15 989

Summa DH 8 493 67% 5 684 545 9 043 67% 6 054 370 915 43 431 21 062

Restaurang 1 889 43% 812 217 2 326 43% 1 000 188 405 30 000 13 487
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PROGNOS 2023-2028

Beräkningen av tillkommande ytbehov för
detaljhandel 2018-2028 om ca 21 000 kvm,
utgår från prognos om marknadsunderlag som
antas växa till ca 8,5miljarder 2023 och 9
miljarder år 2028. Kalibrerad marknadsandel
på föregående sida har bedömt att Kungsbacka
kommun kan öka något, till 67% år 2023 och
sedan behålla denna år 2028 (utgångsläge 65%
2018). Ett sådant antagande förutsätter att nya
ytor på Kungsmässan, Hede outlet mfl är klara
och öppnande innan 2023. Tabellen visar att
ökad marknad och ökade marknadsandelar
från 2023-2028 innebär en ökning i
omsättning av detaljhandeln på knappt 100
MSEK/år, bedömningen bör tolkas som ett
maxalternativ, men är inte helt orimligt.
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INNEHÅLL, INRIKTNING OCH
STRATEGISKA VAL
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1. INNEHÅLL, INRIKTNING OCH
HANDLINGSPLAN
I kapitlet sammanfattas möjligheterna och utmaningarna för att utveckla handeln i kommunen. Vidare förs ett resonemang om
möjligheter att utveckla handeln i de olika områden och inom olika branscher och koncept samt strategiska val/handlingsplan.

90

:i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 2016

Läge och
tillgänglighet

Marknadsunderlag

Konkurrens

KOMMERSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Avgörande för en handelsplats generellt är att det finns ett tillräckligt intressant utbud. Vidare krävs
ett tillräckligt marknadsunderlag, ett bra läge med god tillgänglighet samt en hanterbar konkurrens
för att bli framgångsrik.

Av ovanstående faktorer är tillgänglighet möjligt att påverka genom att hålla verksamheter synliga,
öppna och tillgängliga för alla trafikslag inklusive gående. Begreppet tillgänglighet rör
tillgängligheten till en handelsplats men också inom en handelsplats och är ett relativt begrepp vars
kvalitet ställs i relation till övrigt utbud och alternativ för besökaren. I detalj kan det handla om
nedanstående att utbudet behöver vara synligt, ha tydliga entréer och vara tydligt skyltat. Vidare
krävs en sammanhängande struktur med tydliga mötesplatser och flöden av människor - samt
avsaknad av barriärer.

Cykel- och gångtrafik kompletterar tillgängligheten med bil och kollektivtrafik, men är ej avgörande
för handelns utvecklingsmöjligheter på samma sätt. Val av trafik-/tillgänglighetslösningar är dock en
osäkerhetsfaktor i marknadspotentialen för handel, restaurang/café och kommersiell service och
framtida trafikplanering påverkar därför till stor del förutsättningarna för handelns etablering och
utformning.

En betydande kommersiell faktor är att kontinuerligt utveckla och förbättra ovanstående parametrar
kring tillgänglighet. Kommunen kan påverka en del av faktorer men inte alla.
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FRAGMENTERAD STRUKTUR

Kungsbacka har en fragmenterad struktur med flera handelsområden som konkurrerar sinsemellan. Främsta konkurrenter är Hede
och Kungsmässan. Dagligvaror är en viktig bransch som utgör grunden i strukturen, viket blir särskilt tydligt för Kungsbacka. Den
externa handeln i Hede och Inlag har utökas över tid men utan ett helhetsgrepp vilket har lett till områden som saknar en
sammanhållen struktur.

Målsättningen i Handelspolicyn var att öka försörjningsgraden inom dagligvaruhandeln och sällaköpsvaruhandel. Utfallet har blivit
att nya storbutiker etablerat sig externt i Hede och Inlag med följd av en omfördelning mellan den äldre detaljhandeln och de nya
enheterna samt ett förbättrat försäljningsindex. En handelsanalys från 2011 visar att Innerstaden/Kungsmässan tappade stora
marknadsandelar när dagligvarubutiker öppnar i externa lägen (Inlag, Hede mfl). Motsvarande förhållande gäller för sällanköpsvaror
som gjort en ännu kraftigare tapp i och med etableringen av enheter i externa lägen. Det är framförallt marknadsandelen
/omsättning i Innerstaden som har minskat och som enligt kartläggningen för år 2017 och 2018 fortsätter att minska.

Satsningar att förstärka Innerstaden har gått långsamt jämfört med satsning på övriga stora handelsplatser. Inga tydliga strategiska
satsningar i Innerstaden har noterats innan ”Väster om ån” som pågått sedan 2007 (eller tidigare). Projektet Väster om ån har syfte
att knyta ihop Innerstaden med Kungsmässan och tillför nya handelsytor till Innerstaden. Kommunen är en stor markägare i etapp
Ejdern.
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FRAMTIDA POTENTIAL

Prognos om framtida omsättningspotential visar på förutsättningar för behov av tillkommande detaljhandelsyta på drygt 21 000 kvm
fram till år 2028. Av den potentialen kommer planerade projekt (totalt ca 20 000 kvm detaljhandel planeras i Kungsbacka) att ta en
andel, vilket innebär att kvarvarande potential krymper. Av de 21 000 kvm detaljhandel utgör ca 5 000 kvm dagligvaror
(livsmedelsbutiker och övriga dagligvaror).

Prognosen utgår från handel i fysisk butik. Ytor för lager, t ex darkstores för livsmedelsbutiker skulle kunna adderas som ytterligare
en potential. Det gäller också lagerytor för övriga branschers eventuella e-handelsförsäljning. Potentialen för restaurangytor uppgår
till ca 13 000 kvm.

Omsättningsprognosen innebär att Kungsbackas marknadsandel höjs något från 65 procent (detaljhandeln), till 67 procent. Mer än
så bedömer Tyréns att det är svårt att öka sina andelar. Omkringliggande handelsplatser fortsätter kontinuerligt att stärka sitt utbud
och kommersiella fördelar.

:i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 201694

INRIKTNING/INNEHÅLL

Vilken inriktning/innehåll bör befintliga och nya stadsdelar ha när det gäller verksamheter/gatuplanslokaler?

• Koncentration av handel. Handel mår aldrig bra av att vara utspridd, arbeta istället konsekvent med att klustra. Andra
verksamheter som också mår bra av att klustra är kontor och tjänsteföretag. Klustring gäller vidare också besöksnäring och
offentlig service, utbildning, vård osv.

• Stärk Centrums samtliga handelsplatser med samtliga branscher inkl restauranger och service. De centrala delarna av Innerstaden
bör stärkas med ytterligare funktioner förutom handel.

• Koncentrera volymhandel till Hede i första hand, i andra hand Inlag. Båda dessa områden bör utvecklas med förbättrad
tillgänglighet för samtliga trafikslag inkl gång- och cykeltrafik. Det gäller både till områdena men också inom områdena.

• Potentialen i framtida ytor för restaurang bör i första hand tillföras Innerstaden. Bostadsnära handelsplatser bör också ges
utrymme för serveringar/café.
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INRIKTNING/INNEHÅLL FORTS.

• Kungsbacka har fyra stationslägen i kommunen, förutom Kungsbacka Centrum; Hede, Anneberg och Åsa. Samtliga stationslägens
potential för handel och service bör utnyttjas. Stationen Kungsbacka Centrum bör utvecklas till att tydligt vara ihop kopplad med
utbud och innehåll i Kungsmässan och Innerstaden (oavsett om den flyttas något längre söderut). I diskussionen om eventuell
flytt av nuvarande resecentrum är för handelns del viktigt att en ny placering i anslutning till centrum så nära som möjligt. Handel
i övriga stationslägen bör utgöras av dagligvaror och övrigt utbud som ger platserna en karaktär av service.

• Övriga tätorter i kommunen bör ha en profil av dagligvaruutbud och serviceinnehåll för att orterna ska fortsätta att vara attraktiva
boendeorter. Lokaliseringen i dessa orter bör framförallt ske inne i tätorterna i befintligt centrum och samlokaliserat med service.
Dessutom i första hand i lägen där kommunikationer finns (buss/tåg).

• Samlokaliseringar med andra verksamheter, servicefunktioner, kultur, nöjen mm, restaurang/café i anslutning till handel.
Ansträngningar bör göras för att tillföra serviceverksamheter och offentliga lokaler - som skapar ett flöde och identitet. Detta
gäller framförallt stadskärnan. Planera bostäder i nära anslutning till handel för att skapa ett starkt upptagningsområde både i
stadskärnan och i anslutning till externområdet.
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HANDELSTRENDER
Hur påverkar rådande trender Kungsbacka och hur ta höjd för det i Kungsbackas planering?

Trenden visar på begränsat behov av nya ytor och begränsad tillväxt för detaljhandeln. Det ställer höga krav på handelsaktörer. Småskalig
bostadsnära handel och handelsplatsen allt mer blir en plats med multifunktion med hög tillgänglighet för samtliga trafikslag.

Placera service och offentliga lokaler i anslutning till där handeln finns, särskilt i Innerstaden men kan också gälla övriga mindre tätorter där
kommunala servicefunktioner bör ligga i anslutning till eventuell handel för att ge ett extra flöde och att verksamheterna drar nytta av
varandra. Inom varje kommuncentrum/läge – oavsett verksamhet – bör prioriteras att etablera nya verksamheter direkt vid största befintliga
eller tillkommande flödespunkter och mötesplatser (stationsnära lägen och där handel, tjänsteföretag och service finns idag).

Planera för nya distribution/logistiklösningar och ställ krav kring detta på handelsaktörerna.

Planera för framtida darkstores, alternativt konvertera oattraktiva handelsytor till sådan användning.

Många konsumenter kommer på kort sikt att fortsätta uppskatta externhandeln som kommer utmanas av e-handeln som sannolikt tar en
större marknadsandel. Detta gäller särskilt delar av volymhandeln med homogena varor och en hög pristransparens, som elektronik och
sportutrustning. Ett undantag är lågprishandeln som fortsätter att gå starkt  och har behov av ytor och låga hyror, vilket ger
externhandelsområden en utvecklingsmöjlighet.

Den svenska handelsturismen har under senare år ökat kraftigt, utländska turister lägger i snitt 47% av sin reskassa på sällanköpsvaror. I takt
med att allt fler svenskar väljer bort flygresor är det sannolika att handelsturism inom Sverige blir vanligare, detta skulle dock kunna påverka
den utländska turismen till Sverige också, beroende på hur flygdebatten utvecklas i resten av världen.

=i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 201697

FÖRSLAG INRIKTNING/INNEHÅLL
Delområde Innehåll/utbud

Förslag profil
Centrum (Innerstaden,
Kungsmässan och
Valand/Ejdern)

Dv, sv, rest, service, ej storskalig volymhandel Tydlig stadskärna med brett och djupt utbud. Position
som kommun- eller regioncentrum? Möjligt

regioncentrum med ytterligare funktioner och attraktiva
sammanhängande stadsmiljöer.

Hede outlet och handelsområde Dv, sv, rest, outlet och volymhandel Besöksmål och förstahandsval för volymhandel

Inlag Dv, volymhandel Kompletterande volymhandel till Hede, för framtida
potential

Biltema-tomten Ej ännu planlagt för handel Välj i första hand annat läge för volymhandel

:i;-: TYRENS 



©TYRÉNS 201698

FÖRSLAG INRIKTNING/INNEHÅLL
Delområde Innehåll/utbud

Förslag profil
Hede station Dv, service Bostadsnära

Annebergs station Dv, service Bostadsnära

Fjärås Torg Dv, rest, service Bostadsnära

Åsa och Åsa station Dv, rest, service Bostadsnära

Frillesås Dv, rest, service Bostadsnära

Onsala/Gottskär Dv, rest, service Bostadsnära

Vallda/Backa Dv, rest, service Bostadsnära

Särö/Kullavik Dv, rest, service Bostadsnära

Övrigt Dv, rest, service
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STRATEGISKA VAL - HANDLINGSPLAN

Åtgärder som bidra till att stärka Kungsbacka som handelsstad:

• Välj EN långsiktig strategi som håller över mandatperioder. Handelns perspektiv är kortsiktiga, strukturer ska vara
långsiktiga. Tydliga regleringar och en genomtänkt strategi/policy kan bidra med att lyfta flera områden i
kommunen.

• Se till att handelsstrategin är förankrad av handelns intressenter (kommun, handelsförening,
samverkansorganisationer och liknande).

• En viktig del i handelsstrategin är att tydliggöra vilka roller olika handelsplatser ska ha. Det gäller till exempel
innehåll och etablering med ett tillräckligt stort och djupt utbud inom vald inriktning och med tydliga särskiljande
kvaliteter. Vad ska Innerstaden ha för roll i Kungsbacka? Vilka roller ska Hede och Inlag ha?

• Samverkan och dialog med handeln och övriga intressenter. Utmaningen är att ha en balans mellan regleringar och
möjligheten att hitta individuellt anpassade lösningar.
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STRATEGISKA VAL -HANDLINGSPLAN

• Lyssna och lära kring frågeställningar som rör handel och kommersiella verksamheter samt lyssna på slutkunden
genom medborgardialog, kundundersökningar mm.

• Tillgänglighet är en mycket viktig parameter. Kommunen har möjlighet att skapa och styra flöden till en handelsplats
med hjälp av olika åtgärder. Även möjligt att skapa attraktiva miljöer som är anpassade efter årstider.

• Parkeringslösningar som är nyttiga för handel. Det kan till exempel vara korttidsparkering men även p-ledssystem
eller tekniska lösningar för att minimera söktrafik.

• Utgå från de egna förutsättningarna i kommunen och vad man vill uppnå.
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SAMVERKAN

Samverkan med berörda parter leder ofta till framgång och har noterats som en avgörande faktor i exempelvis möjligheten att bli
årets stadskärna. Gemensam kunskapsbas kring handelns förutsättningar och gemensam målbild bland kommun, fastighetsägare
och företag är en bra grund för samverkan. Frågor kring etablering blir tydligare med en gemensam helhetsbild och genom en
gemensam etableringsstrategi. Den strategi och vision man utgår från ska utgå ifrån platsvarumärket. En tydlig färdriktning och
vision är en färdriktning i sig.
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BILAGA 1 - TILLGÄNGLIGHET
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Innerstaden Kungsmässan Inlag Hede Fashion Outlet

Läge Centralt i tätorten Centralt men idag utan direkt
koppling till Innerstaden.
Gymnasieskola och idrottsarena
i närheten.

Söder om Kungsbacka Innerstad.
Halvexternt.

Norr om Kungsbacka Innerstad.
Halvexternt.

Tillgänglighet med bil Biltrafik tillåten på alla
gator genom Innerstaden.
Ansluter till E20 och väg 158 i
nordväst.

Två större trafikleder passerar.
En i väster och en i söder. Tre
minuter till Innerstaden.

Två större trafikleder passerar,
öster och söder om området. 1
km/ 5 min till Innerstaden.

Avfart från E6/E20 i
anslutning.
3 km/ 10 min till
Innerstaden.

Tillgänglighet för gående 12 min från Innerstaden 10 min till norra delen,
20 min till södra delen från
Innerstaden.

40 min gångväg från
Innerstaden.

Tillgänglighet med cykel 5 min från Innerstaden. < 5 min från Innerstaden. 4 km/12 min från
Innerstaden.

Tillgänglighet med
kollektivtrafik

350 m till Kungsbacka station. Tre busslinjer stannar i
närheten.
250 m från Kungsbacka
station. Tre tåg per 20 min
passerar till/från Göteborg.

Kungsbacka station närmast,
15 min gång/ 6 min buss.
Tre busslinjer stannar i
närheten. Turtäthet 30 min,
ibland tätare.

Tåg till Hede station var 15
min, 600 m från station. Fyra
busslinjer stannar i närheten,
var av en inne på själva
området.

Parkering God tillgång på
parkeringsplatser.

God tillgång på
parkeringsplatser,
finns parkeringshus.
Laddningsstation för elbilar.

God tillgång på
parkeringsplatser,
majoriteten av butikerna har
egen parkeringsplats.

God tillgång på
parkeringsplatser
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1. Sammanfattande slutsats 
RSDs uppdrag är att identifiera och beräkna ett underlag för möjlig grov hyresgästmix beträffande de kommersiella 

lokalerna i det framtida Kungsbacka Arena. Vår analys och beräkningar ska bli ett underlag för beslut i nästa steg be-

träffande arenans, utformning, koncept och slutliga marknadsposition. Vår analys ska således ses som en rekommen-

dation. Koncept, genomförande och vilka hyresgäster som i förlängningen kommer etablera i arenan, bygger på de 

beslut som tas i nästa steg, efter denna utrednings färdigställande.  

RSD bedömer sammanfattningsvis att det kommer att finnas efterfrågan på några mindre restaurangenheter samt en 

upplevelserestaurang i Kungsbacka Arena. Handelsefterfrågan är mycket begränsad, på sällanköpsvarusidan nära 

noll, och fångas lämpligen upp av en kiosk kopplad till ett café eller en restaurang.  

Bedömningen är också att det till år 2025 kommer finnas god efterfrågan på 200 à 300 kontorsplatser, motsvarande 

ca 3 500 kvm och ca ett års kontorsefterfrågetillväxt, enligt Evidens kontorsutredning. Något eller några år senare kan 

det mycket väl efterfrågas ytterligare 1 500 kvm, vilket då skulle motsvara ca 100 kontorsarbetande. Den lokaltyp som 

framförallt efterfrågas är moderna, flexibla kontor i storleken 300 till 500 kvm. Därtill ytor (ca 300 kvm) för de före-

ningskanslier som idag huserar i separata byggnader i området. Dessa förutsätts kunna dela på möteslokaler och 

kunna förhyra VIP-ytor/festvåning via upplevelserestaurangen. 

RSD rekommenderar därför att man ökar footprint för Arenan i enlighet med det vi kallar alternativ Large, där total 

BTA blir drygt 17 600 kvm och drygt 10 300 kvm av detta är möjligt att hyra ut till externa aktörer.  

RSD rekommenderar också att byggnaden och detaljplan förbereds för att kunna expandera med ett eller flera plan 

uppåt, om efterfrågan på framförallt kontor och utbildningslokaler skulle visa sig än större i framtiden.   

Vi noterar även att alla aktörer och personer vi intervjuat har poängterat vikten av att arenan planeras med fokus på 

upplevelse, den spännande och tillgängliga mötesplatsen som även lockar spontanbesökare. De branscher och aktörer 

vi föreslår antas därför bidra till detta. Här ser vi att exempelvis restauranger och hälsokoncept ska vara specialister 

som inte finns i Kungsbacka idag. Detta gäller även kontorsytorna. Vi ser att det idag saknas moderna och yteffektiva 

kontorslokaler i staden. Det som erbjuds idag är främst mindre kontorslokaler anpassade efter tidigare krav och förut-

sättningar.                                 

RSD finner det viktigt att val av hyresgäster i den framtida arenan kan väljas utifrån ett marknads-, koncept- och 

lämplighetsperspektiv. Vi förordar ett driftsalternativ, ex vis kommunalt bolag, där inte val av hyresgäst görs utifrån 

ett anbudsförfarande utan utifrån lämplighet och den etableringsstrategi som kommer ingå i den framtida affärspla-

nen och arenans platsvarumärke. 
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2. Bakgrund och uppdrag 
2.1. Bakgrund 
Ur offertförfrågan: 

Kommunfullmäktige har den 2020-02-27 beslutat att Kungsbacka kommun ska bygga en arena på området Inlag, 

söder om det nybyggda badhuset. Arenan ska vara till för allmänheten och ska berika sport, kultur och evene-

mangsutbudet för Kungsbackas invånare. Arenan ska byggas i egen regi (av Kungsbacka Kommun) och ska inne-

hålla en till två fullmåttshallar (idrottshallar inomhus) samt åskådarplatser för minst 3 000 personer samtidigt. Utö-

ver det ska det finnas en scen i arenan för möjliggörande av event och konserter. Hallen/hallarna kommer att nytt-

jas av skolor under vardagar och dagtid.  

Kommunfullmäktige har också beslutat att arenan ska ha ytor som möjliggör kommersiell verksamhet som berikar 

arenan och gör den mer levande och till en mötesplats för allmänheten. Därför erfordras en fördjupad analys för 

att determinera hur stora ytor kommunen ska investera i för kommersiell verksamhet.  

I skrivande stund pågår ett detaljplanearbete och uppskattningsvis finns upp till 5 000 kvm ytor för kommersiell 

verksamhet. 

 

Figur 1. Lokalisering av den planerade Kungsbacka Arena. 

2.2. Uppdrag 
Uppdraget ska ge en bild av vilka verksamheter som skapar en attraktiv och trygg arena, en destination som skapar ett 

mervärde för både besökare och kommuninvånare. Det är också viktigt för uppdragsgivaren att arenan förstärker 

Kungsbacka, dess evenemang, föreningsliv, invånarnas och företagens intressen. 
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Rapporten skall dels innehålla en målgruppsanalys, där den mest strategiskt viktiga – behöver inte vara den största -

målgruppen för arenans kommersiella verksamheter skall anges. Därtill skall rapporten visa vilka företag som skapar 

det största mervärdet för kommuninnevånarna, under hela dygnet.  

Rapporten skall ge svar på vilka ytbehov olika aktörer har, utifrån en analys av marknaden, och ge en intäktsprognos 

för de kommersiella hyresgästerna för en horisont på minst tio år.  

I uppdraget ingår också att ta del av lokala intressen kring arenan. Uppdragsgivaren kommer att bistå med kontakt-

uppgifter till referenspersoner från olika intressegrupper.  

2.3. Arbetsgrupp 
Arbetet har genomförts av Tomas Kruth (projektledare), Lisa Lagerén, Anne Kippler, Josefine Andersson, Anna Wiker-

man samt Lena Hedin.  

Uppdragsgivarens styrgrupp för projektet har varit Christina Wenander, Semir Robovic och Fredrik Wallman. 

2.4. Definitioner 
Detaljhandeln indelas i denna rapport i två huvudsakliga grupper: 

• Dagligvaror (DV), som innefattar mat & dryck, blommor, kemtekniska artiklar, apoteksvaror, systembolagsva-

ror m.m. Av dagligvaror är drygt 60 % livsmedel. Livsmedelshallar dominerar. Exempel på små specialbutiker 

inom DV är tobak, pressbyrån, konditorier och bensinstationernas dagligvarudelar. 

• Sällanköpsvaror (SV) är övriga egentliga detaljhandelsvaror: 

- Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.) 

- Shopping (kläder, skor, ur, guld m.m.), som vanligen svarar för ca 60 % av den totala SV-omsätt-

ningen. 

Stormarknader säljer med denna definition både dagligvaror och sällanköpsvaror. E-handel kan gå direkt till hushållen 

eller via butik. 

Annan service är ex vis verksamheter som bilförsäljning och bensinstationer samt serviceverksamheter som frisörer, 

bibliotek, kulturutbud, matställen och banker. 

Årsomsättning anges inkl. moms i 2018/2019 års priser om inte annat anges. Omsättningsuppgifterna anges ibland 

med skenbart hög noggrannhet, detta är för att undvika avrundningsfel.  

Ytor är denna rapport huvudsakligen angivna som uthyrbar yta, BTA. 
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3. Målgruppsanalys  
3.1. Målgrupper 
RSD har identifierat och rangordnat följande huvudsakliga målgrupper till den framtida Kungsbacka Arena. Uppdel-

ningen utgår bla ifrån de olika målgruppernas förväntade användning av de olika delarna av arenans utbud samt vid 

vilka olika tider under veckan den efterfrågan sker.  

1. Idrottsutövare 
2. Besökare till idrottsevenemang  
3. Besökare till kulturevenemang  
4. Kontorsarbetande i arenan  
5. Spontanbesökare till området  
6. Skolungdomar 

3.1.1. Målgrupp 1 – Idrottsutövare 
Innefattar främst barn- och ungdomsidrottsutövare, deras föräldrar samt ledare. Tillströmning sker främst från det 

lokala området men även regionala besökare väntas vid matcher och turneringar. Aranäs HK, som är den största aktö-

ren i området, har i dagsläget drygt 900 aktiva utöver ledare och föräldrar till barnen/ungdomarna. Barnen/ungdo-

marna skjutsas i stor utsträckning till träningen varför en lättillgänglig och säker avlämnings- och upphämtningsplats 

lämpligen planeras in vid entrén till arenan. Många föräldrar uppehåller sig på platsen under barnens träningar och är 

tänkbara besökare till ev restaurang, café eller kioskverksamhet löpande under veckan. Barnen/ungdomarna efterfrå-

gar plats att sitta på och göra läxor i samband med träningarna. Även för dessa finns efterfrågan på ett café och kiosk-

utbud. Den här gruppen förväntas efterfråga arenans utbud relativt kontinuerligt under alla veckodagar hela året. 

Parkeringsmöjligheter är viktigt att tillgodose på nära avstånd för de föräldrar/utövare/tränare som uppehåller sig i 

arenan under vardagar och helger. Till viss del kan de samsas på de platser som på dagtid används av kontorshyresgäs-

ter, deras besökare och lunchbesökare till arenan.   

3.1.2. Målgrupp 2 – Besökare till idrottsevenemang 
Under allsvenska matcher och de övriga matcherna i den högre divisionen bevistas arenan av en stor publik, bestå-

ende av såväl lokala som inresande besökare. Här efterfrågas sannolikt restaurang, café och kioskutbud. Efterfrågan är 

dock inte regelbunden utan sker stötvis varför restaurangbehovet inte kan estimeras enbart utifrån dessa besöks-

toppar. För den här målgruppen avsätts förslagsvis en yta för förstärkt utskänkning av dryck och enklare förtäring un-

der dessa toppar. Detta administreras med fördel av den föreslagna upplevelserestaurangen.  

Aranäs HK efterfrågar en VIP-del som kan användas under dessa matcher och till andra nätverksträffar. Det vore för-

delaktigt om man kan kombinera en sådan VIP-del med konferensmöjlighet för vardagsbehov, och att fler föreningar 

kan använda den, och likaså för extern uthyrning. Mat och dryck kan med fördel administreras av den föreslagna upp-

levelserestaurangen 

3.1.3. Målgrupp 3 – Besökare till kulturevenemang 
Behovet ur användarhänseende av arenan för Målgrupp 3 liknar i mångt och mycket det för Målgrupp 2, men efterfrå-

gan på det specifika utbudet kan variera något då publiksammansättningen kan skilja sig åt. Vid de tillfällen arenan 

huserar konserter och andra kulturella evenemang förväntas besökarna komma såväl lokalt som regionalt ifrån bero-

ende på evenemangets innehåll. Här finns sannolikt en efterfrågan på restaurang-, café- och kioskutbud, men precis 

som vid idrottsevenemangen så är efterfrågan inte jämn över veckan utan sker stötvis. Även för den här målgruppen 

avsätts förslagsvis en yta för förstärkt utskänkning av dryck och enklare förtäring under dessa toppar. Detta admini-

streras med fördel av den föreslagna upplevelserestaurangen. 
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3.1.4. Målgrupp 4 – Kontorsarbetande i arenan 
I arenan planeras initialt för något hundratal arbetsplatser, möteslokaler för idrottsföreningar mm. De kontorsarbe-

tande (inkl föreningarnas kansliverksamhet) och deras besökare vistas huvudsakligen i arenan dagtid under vardagar. 

Idrottsföreningar förväntas dock nyttja möteslokalerna främst under kvällstid. Båda dessa grupper ger ett visst tillskott 

till en kontinuerlig efterfrågan på ett restaurangutbud, dock inte tillräckligt för en restaurang att enbart leva på under 

vardagar, utan tillskott till lunchen behövs från andra grupper. För kontoren kommer det att vara viktigt att ha en 

trygg och trivsam entré, som inte upplevs alltför stor och ödslig under icke-evenemangstid, såväl för sin personal som 

för besökare, de har ett bilplatsbehov på ett femtiotal platser, som främst kommer att nyttjas dagtid. Parkeringstill-

gången är viktig för kontoren och deras besökare. Entrén till kontoren föreslås vara belägen vid sidan av huvudentrén 

mot torget. 

3.1.5. Målgrupp 5 – Spontanbesökare till området 
Den här gruppen består av besökare till området i sin helhet. De kan innefatta tex besökare från ”spontanrörelseplat-

ser”, badhuset, promenadflanörer, fotbollsspelare på planerna runt om arenan mfl. Här räknar vi också in de som 

kommer till arenans restaurang för att äta lunch på vardagar samt övriga restaurangbesökare på kvällar och helger. Vi 

ser att dessa bidrar till flödet såväl vardag som helg och skapar ett tillskott till restaurangefterfrågan i området. För att 

denna grupp ska attraheras av området är det viktigt att det arenan och området i sin helhet är inbjudande för spon-

tana möten och aktiviteter. Det kan t ex vara generöst med trevliga sittytor utomhus, utegym, utomhussport i form av 

t ex boule, volleyboll och skateboard. 

3.1.6. Målgrupp 6 – Skolungdomar 
I området finns en gymnasieskola som avser att använda arenans hallar under dagtid för sin skolidrott. De kan möjli-

gen tänkas ha efterfrågan på ett mindre kioskutbud i arenan, sannolikt kopplat till någon av restaurangenheterna. De 

bidrar till dagtidstrafik till området.  

3.2. Vardags- respektive helgbesökare 
Flöden till platsen varierar under veckan, därför presenterar vi en grov fördelning vilka målgrupper som vistas på are-

nan vardag respektive helger/kvällar. 

3.2.1. Vardagsbesökare 
På dagtid under vardagar kommer 

arenan att husera skolidrott, personal 

från kontoren i arenan och deras be-

sökare samt lunchgäster till arenans 

restaurangutbud. Under eftermiddag 

och kvällstid besöks arenan av idrotts-

utövare, ledare och ev föräldrar. Den 

här gruppen representerar det konti-

nuerliga efterfrågeunderlaget. Var-

dagsbesökarna består främst av föl-

jande målgrupper: 

1. Idrottsutövare 

4. Kontorsarbetande i arenan  

5. Spontanbesökare till området 

6. Skolidrott 

  

Idrottsutövare 
Skolidrott 

Besökare idrott 

Besökare 

kultur 

Kontorsarbetare 
Spontanbesö-

kare 

Vardagar Helger/kvällar 
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3.2.2. Helg- och kvällsbesökare 
Under helger/kvällar ser vi att arenan kommer att användas av idrottsutövare, ledare och ev föräldrar samt då och då 

av evenemangsbesökare till såväl idrotts- som kulturevenemang. Den här gruppen består alltså till viss del av de som 

representerar det kontinuerliga efterfrågeunderlaget men främst av de grupper som står för de stora topparna vid 

enskilda evenemang. Helgbesökarna består främst av följande målgrupper: 

1. Idrottsutövare 

2. Besökare till idrottsevenemang 

3. Besökare till kulturevenemang 

5. Spontanbesökare till området 
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5. Nyckelpersonsintervjuer 
Att bedöma de marknadsmässiga förutsättningarna görs i denna utredning genom ett antal olika arbetsmoment. Vi 

har analyserat data och statistik, tidigare genomförda utredningar, intervjuat företrädare från möjliga branscher i are-

nan, och inte minst pratat med de idrottsföreningar som är tänkta att verka i arenan och även kommunala företrä-

dare. Syftet med de mejlkontakter och intervjuer vi genomfört har varit att få en bredare och djupare bild av förutsätt-

ningarna för kommersiella verksamheter i arenan.  

Vi har diskuterat och stämt av vårt utredningsarbete med arbetsgruppen som består av Christina Wenander, Semir 

Robovic och Fredrik Wallman, Kungsbacka kommun. Vidare har vi haft kontakter med Ulrika Granfors, Sofia Rosén, 

Marie Cullberg, Maria Brink, Magnus Björned, Harald Tjelle, Jessica Blume, Elinor Filipsson och Sven-Erik Bergström, 

Kungsbacka kommun. 

Vi har också diskuterat med och intervjuat de idrottsföreningar som kommer att ha verksamhet i arenan. Vi har inter-

vjuat Johnny Wallerman, Kungsbacka Basket, Roger Nordin, Varla IBK och Johan Falk, Aranäs HK. 

I uppdraget ligger också att resonera kring en möjlig etablering i Kungsbacka Arena för kommersiella aktörer, när det 

gäller en större etablering framförallt restaurangaktörer. Vi har intervjuat Jonas Reinholdsson från O’Learys och Matt-

tias Billberg från John Scott. 

5.1. Föreningarnas syn på den framtida arenan 
De tre föreningar RSD har pratat med, Kungsbacka Basket, Varla IBK och Aranäs HK, har alla pratat om vikten av den 

framtida arenans funktion. Samtliga föreningar har poängterat vikten av att kunna erbjuda ett intressant erbjudande 

till idrottsintresserade och att även utveckla den egna verksamheten, varför det är viktigt att fokusera på arenans möj-

ligheter att erbjuda goda förutsättningar för såväl träning som matcher. Arenans funktion som mötesplats är central i 

deras resonemang. För att locka både åskådare och utövare är det viktigt att arenan har ett bra utbud av stödjande 

verksamheter, ex vis caféer och restauranger, samt att den upplevs trygg och säker.  

När det gäller just tryggheten nämner föreningarna att föräldrar ska kunna lämna sina barn och känna att arenan är 

trygg att komma till och hämtning och lämning funkar. För att mötesplatsen inte bara ska begränsas till inomhusaktivi-

teter ser man gärna att platsen ska kunna erbjuda möjligheter till olika sorters spontanidrott kring arenan, ex vis klätt-

ring och skateboard. 

Förutom tränings- och matchverksamheten ser föreningarna behov av lokaler för träffar och evenemang. Man ser ett 

behov av en festlokal som kan användas för frukostmöten, företagsträffar och festevenemang. Även möjliga konferen-

ser och VIP-event har behov av flexibla lokaler för uppskattningsvis 150 till 200 personer. För att stärka erbjudandet 

till sponsorer önskar man även en VIP-sektion. 

Föreningarna har ett behov av föreningslokaler i arenan. Det finns ett behov av ytor för kansli, administration, klubb-

rum, kanske en gemensam reception och andra sociala ytor. De är öppna för att samutnyttja lokalerna men önskar 

föreningsunika klubbrum då föreningens identitet och varumärke är viktigt för upplevelsen när man besöker klubben. 

Föreningarnas aktiviteter i arenan skiljer sig åt. De olika föreningarna är olika stora, där Aranäs HK sannolikt har den 

mest omfattande verksamheten, medan Varla IBK har sin verksamhet i sju hallar runt i Kungsbacka. Varla avser främst 

ha sina publikdragande matcher och föreningsmöten i den framtida arenan. Hur lokalerna för match och träning för-

delas mellan de olika klubbarna ingår inte i uppdraget för denna utredning. Vi vill dock nämna att föreningarna har 

påpekat behovet av goda förrådsutrymmen och en verkstad för att kunna reparera materiel. Kungsbacka Basket har 

en växande verksamhet kring rullstolsbasket, vilket ställer krav på både verkstad och förrådsutrymmen. Föreningarna 
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har även berättat att de idag har en caféverksamhet som inbringar ett ekonomiskt tillskott i verksamheten. Denna 

möjlighet vill man gärna diskutera inför planeringen av verksamheten i den nya arenan. 

RSDs bedömning efter intervjuer med föreningarna är att de är i behov av totalt ca 300 kvm kontorslokaler, därtill för-

rådsytor, verkstad och omklädningsrum.  

När det gäller utbudet av kommersiella verksamheter har föreningarna föreslagit restaurang, gym, second hand-butik 

för sport, rehab och utbildningslokaler. 

5.2. Tankar från kommunens företrädare 
Mötesplatsen med ett intressant och spännande utbud är viktigt. Ofta kommer hela familjen för aktiviteter på olika 

platser i området. Någon kanske tränar i badhuset, någon leker i idrottsparken, någon annan kanske spelar match eller 

jobbar i ett föreningskansli. Eller väljer att slå sig ner med en kopp kaffe i ett café. Det är också viktigt att utbudet är så 

brett att de som besöker en idrottstillställning eller ett kulturevenemang inte lämnar platsen direkt utan stannar kvar. 

Arenan måste bli en destination i staden och locka besökare med hela sitt utbud. 

Värdeord som nämns är förutom ”den attraktiva mötesplatsen” också ”trygghet”, ”yteffektivisera arenan”, ”skapa 

samhällsnytta” och ”en arena som inte bara nyttjas av kungsbackabon utan blir en destination i hela regionen”. 

Det finns långtgående planer på att Kungsbacka Teater kan utöka sin verksamhet genom att nyttja arenan. Teatern är 

idag begränsad till att befintliga lokaler enbart rymmer 500 besökare. Enligt uppgift är teatern idag relativt fullbokad. 

70 % är evenemang som hyr teatern, resterande 30 % är arrangemang som genomförs i egen regi. Man ser också att 

den nya arenan inte bara möjliggör större evenemang, det blir också möjligt att erbjuda fler typer av arrangemang, ex 

vis dans och större konserter. När såväl den nya arenan som Kungsbacka Teater är i bruk kommer det sannolikt inte 

bara möjliggöra större evenemang utan även bereda plats för ett smalt utbud. 

Kommunen har gjort den egna bedömningen att arenan skulle kunna genomföra mellan 25 och 35 kulturevenemang, 

därtill tillkommer idrottsevenemang och matcher. I detta skede har RSD inte haft uppdrag att bedöma marknaden för 

kulturevenemang, men kan konstatera att nuvarande lokaler i staden begränsar möjligheterna.  

Förväntningarna på att kunna nyttja arenan för olika arrangemang är stor både från idrotten och kommunens olika 

enheter. Vi tror därför att det är viktigt att redan innan arenan tas i bruk bestämmer en policy för hur fördelningen 

mellan idrott och kultur kan se ut. Viktigt är också att den detaljplan som tas fram görs flexibel så att anpassningar i 

utformning och koncept kan göras senare i genomförandeskedet. 

5.3. Resonemang kring möjlig restaurangetablering 
Våra beräkningar på möjlig uthyrbar yta bygger på beräkningar av ett marknadsutrymme för restauranger i Kungs-

backa. För att stämma av att det finns en förankring i våra beräkningar, har vi stämt av Kungsbacka Arena som möjlig 

med några namnkunniga aktörer.  

RSD har samtalat med två möjliga aktörer för en restaurangetablering: John Scott och O’Learys. Det vi ser skulle fun-

gera bäst är en sk upplevelserestaurang för att ytterligare bredda nöjesutbudet i området. Målgruppen för den typen 

av restaurang är bred och har något för alla. Vi kan konstatera att ett starkt intresse för platsen finns hos båda dessa 

aktörer. Ytbehovet är ca 1 500 till 2 500 kvm innehållande restaurang och eventdelar inkluderande ett brett utbud 

från bowling och shuffleboard till drejning och andra upplevelser som möter platsens alla målgrupper.  

John Scott önskar ensamrätt till försäljning av förtäring i arenan. Lösning liknande den i Partille Arena, där föreningen 

får 10 % av nettoomsättningen under evenemang, fungerar bra för aktören där och kan med fördel appliceras även i 

Kungsbacka Arena. Som bra grannar ses kontor och butiker.  O’Learys ser även restauranger med annat utbud, som 
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Subway, sushi, Bastard Burgers och liknande som goda grannar. Uteservering vill aktörerna ha om det är solläge, och 

en takbar är en intressant möjlighet att titta vidare på. 

Vid en etablering förväntas fastighetsägaren färdigställa bowling, kök, toaletter och våtutrymmen för den tänkta upp-

levelserestaurangen. En av aktörerna önskar ren omsättningshyra.  

5.4. Sammanfattning nyckelpersonsintervjuer 
Förväntningarna och önskemålen på arenans kapacitet ligger sannolikt över den nivå som går att infria utifrån den 

kapacitet som är ekonomiskt försvarbar. Det är alla vi har pratat med medvetna om, de ser därför att fokus bör ligga 

på ett effektivt utnyttjande av den kapacitet som kommer att erbjudas. 

Arenan ska bli en mötesplats för alla kungsbackabor och den ska fyllas med sport, idrott, kultur och nöje. Ett effektivt 

utnyttjande av arenan bygger dock på att en balans mellan de olika typerna av evenemang. Detta bör diskuteras redan 

när arenan projekteras, nivå på teknik och logistik måste fastställas tidigt i processen. 

Den enda föreningen som inte uttryckligen avser ha sin vardagliga verksamhet i arenan är innebandyföreningen. De 

har idag sin verksamhet i sju andra hallar och det kommer de fortsätta med. De avser främst ha viktiga stormatcher i 

arenan. De olika föreningarnas aktivitet i arenan kommer vara av skiftande karaktär, vilket också bör beaktas i plane-

ringen. 

Det finns en tydlig vilja bland idrottsföreningarna att bidra till arenan som en mötesplats för alla. Arean ska ha låga 

trösklar, det ska inte krävas några större ekonomiska insatser för att kunna besöka arenan. Evenemangen ska ha en 

bredd som tilltalar alla och återbruk av idrottsutrustning skulle möjliggöra för fler att vara med. I sammanhanget 

nämns också satsningar för människor med funktionsvariationer, ex vis genom rullstolsbasket. 

Föreningarna har idag en viktig inkomst genom att sälja kioskvaror och fika vid matcher. Detta måste beaktas i de avtal 

och överenskommelser som görs vid planering av de kommersiella ytorna. Vi har tidigare nämnt att det finns erfaren-

het från andra arenor där föreningarna får en provision på försäljning hos arenans restauratörer vid sina matcher. Det 

kan vara en lösning i Kungsbacka arena också så att inte ytterligare en kioskenhet behöver byggas för att tillgodose 

föreningarnas behov. RSD föreslår lösningen att en professionell aktör driver kiosken. Det finns också exempel där för-

eningar ansvarar för garderob och parkeringsbemanning vid både sport- och kulturevenemang. 

Vi noterar också att överlag är inställningen positiv till Kungsbacka som arena för evenemang och inte minst som eta-

bleringsplats för restaurang och annan kommersiell verksamhet. Detta kompletterar våra beräkningar beträffande 

marknadsutrymme för kommersiella verksamheter och påvisar tydliga möjligheter. 
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6. Andra förändringar i  
närområdet 

De större förändringarna i det omedelbara närområdet är Aranäs etapp 3 och etapp 4. Etapperna 1 och 2 består av 

Aranäsgymnasiet samt fyra kvarter med i huvudsak bostäder, som stod klara år 2010. Fastigheterna gränsar mot 

Innerstadens mest centrala delar, som i princip börjar vid Lindens Torg.

 

Figur 2. Planområdet, Aranäs etapp 3. Etapp 4 markerad just söder om. Kungsbacka Arena kommer att vara belägen söder om detta 

utsnitt. 

6.1. Aranäs etapp 3 
I Aranäs etapp 3 planeras för 280 nya bostäder fördelade på tre kvarter med verksamheter i bottenvåningarna, samt 

ett parkeringshus i fem plan, som skall rymma ca 1 000 bpl. Detta parkeringshus skall försörja även omkringliggande 

områden med parkering. RSD har antagit att verksamheterna kommer att ha ca 20 årsarbetande. 

6.2. Aranäs etapp 4 
I Aranäs etapp 4 planeras för 180 nya bostäder i ett kvarter med verksamheter i bottenvåningarna, samt utbildningslo-

kaler. I utbildningslokalerna antar RSD ca 100 årssysselsatta. 
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7. Marknad och efterfrågan – 
handel och restaurang 

7.1. Efterfrågan från närområdet 
För att ta reda på hur stor omsättning, och därtill kopplad yta, som efterfrågas i Kungsbacka Arena har RSD gjort en 

beräkning kring marknad och efterfrågan. 

Efterfrågan beräknas för fem huvudsakliga grupper: 

I. Nya boende i närområdet 

II. Nya arbetande i närområdet exkl arenans egna arbetande 

III. Besökare till arenan (målgrupp 1, 2, 3, 5 och 6 enligt målgruppsanalysen i avsnitt 3) 

IV. Arbetande i arenan (målgrupp 4 enligt målgruppsanalysen i avsnitt 3) 

V. Semiregional efterfrågan från övriga Kungsbacka 

Av dessa är det framförallt grupperna III, IV och V som kommer att bidra till arenans verksamheters omsättning. 

7.1.1. Efterfrågan från nya boende i Aranäs 3 och 4 
Denna efterfrågan kommer till sin allra största del att fångas upp av nya verksamheter inom kvarteren och befintliga 

verksamheter i innerstaden.  

I relativt nära anslutning till arenan finns planer på ca 280 bostäder i Aranäs etapp 3 och ca 180 bostäder i Aranäs 

etapp 4. Totalt alltså ca 460 bostäder. Om vi antar att det bor i genomsnitt 2 personer per bostad innebär detta ca 920 

invånare i Aranäs 3 och 4.   

Med rimlig marknadsandel kan de bostäder som planeras i Aranäs 3 och 4 ha en efterfrågan på mellan 10 och 12 Mkr 

dagligvaror och mellan 1 och 3 Mkr sällanköpsvaror riktad mot närområdet. Därtill någon miljon inom restaurang.  

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 10 à 12 

Sällanköpsvaror  1 à 3 

Restaurang < 1 

Totalt 10 à 15 
Tabell 1. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya bostäderna i Aranäs 3 och 4 

7.1.2. Efterfrågan från de nya verksamheterna i Aranäs 3 och 4 
I Aranäs 3 och 4 kommer det att finnas ca 120 årssysselsatta i verksamheter och skola. Dessa efterfrågar, med en rela-

tivt låg marknadsandel, handel och restauration enligt nedanstående. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 0,5 à 1 

Sällanköpsvaror  < 1 

Restaurang < 1 

Totalt 1 à 1,5 
Tabell 2. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya sysselsatta i Aranäs 3 och 4 
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Denna efterfrågan kommer till en mycket liten, i det närmaste försumbar del, tillfalla arenans kommersiella verk-

samheter. 

7.2. Efterfrågan från arenans egna verksamheter 
Arenans egna verksamheter kommer att generera en viss omsättning på handelssidan, framförallt dagligvaror, och 

restaurang/café. 

7.2.1. Arenans egna kontorsytor 
Det kommer att anläggas kontor, såväl långtidsuthyrning i vanliga kontor, som kort- och långtidsuthyrning i s k          

co-working-enheter i Kungsbacka Arena. Det är än så länge okänt hur stora ytor som planeras, men motsvarande 200 

à 300 årsarbetande. Se vidare avsnitt 8. 

Här nedan syns efterfrågan från 200 à 300 årsarbetande. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 1 à 2 

Sällanköpsvaror  0,5 à 1 

Restaurang 0,5 à 1 

Totalt 2 à 4 
Tabell 3. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya sysselsatta i arenan. 

7.2.2. Efterfrågan från besökare till Arenan 
Arenan kommer att ha plats för som mest 3 000 åskådare vid evenemang, dessa kommer dock inte att ge den stora 

volymen besökare, då det inte är stora evenemang ens varje vecka. Den stora mängden besökare kommer i stället 

sannolikt att vara utövare (träning, tävling, motion) och övriga (familjemedlemmar, publik vid mindre evenemang). 

Större evenemang - sport 
De tre höga serier som man räknar med skall spela i Kungsbacka Arena är handboll, innebandy och basket. Statistik 

från deras respektive förbund visar nedanstående. 

Handboll (elit) 

Säsong Grundserie Slutspel Totalt 

2013/2014 1 547 2 893 1 682 

2014/2015 1 450 2 850 1 607 

2015/2016 1 511 2 851 1 631 

2016/2017 1 530 2 962 1 680 

2017/2018 1 469 2 772 1 600 

2018/2019 1 455 2 512 1 572 
Tabell 4. Handboll, publiksnitt. Källa: SVT Sport m fl. 

En fullbordad serie i Handbollsligan består alltså av 32 matcher. Om hälften är hemma så 16 hemmamatcher med 

snittpublik (högt räknat) 1 500 personer. Detta betyder 24 000 publik, det dubbla om dam + herr. 

HK Aranäs räknar med totalt 80 000 à 85 000 besökare till handbollens större matcher, d v s eliten, övriga hemmamat-

cher och Aranäs Open. Det är denna siffra vi fortsättningsvis använder. 

Innebandy (högsta divisionen) 
Publiksnitt 1 000 per match. 13 hemmamatcher. Detta betyder 13 000 publik, det dubbla om dam + herr. Källa: Svensk 

Innebandy 

Fotboll (Superettan) 
Publiksnitt 1 600 per match. 14 hemmamatcher. Detta betyder 22 000 publik, det dubbla om dam + herr. Källa: 

ecst.se/fotboll  
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Totalt 
Detta summerar till totalt ca 120 000 besökare årligen, vi har för säkerhets skull räknat även med att antalet besökare 

kan bli något färre, d v s ett spann mellan 95 000 och 120 000 besökare årligen. Besökare till dessa anläggningar för 

med sig en mindre detaljhandelsomsättning (10 à 20 kr per besök) och en något större omsättning i restaurang och 

café (50 à 70 kr per besök), vilket betyder att evenemangsbesökarna kan föra med sig en omsättning på 1,0 till 2,5 Mkr 

i detaljhandelsomsättning och 4,8 à 8,5 Mkr i restaurangomsättning.   

Större evenemang – kultur 
Om vi räknar med att större, fullsatta, evenemang kommer att genomföras 20 tillfällen årligen, och mindre evene-

mang med hälften så många besökare vid ytterligare 15 tillfällen årligen innebär det att det totala antalet evene-

mangsbesökare per år blir 70 000 till 80 000 personer. 

Besökare till dessa anläggningar för med sig en mindre detaljhandelsomsättning (10 à 20 kr per besök) och en något 

större omsättning i restaurang och café (50 à 70 kr per besök), vilket betyder att evenemangsbesökarna kan föra med 

sig en omsättning på 0,5 till 1,5 Mkr i detaljhandelsomsättning och 3,5 à 6 Mkr i restaurangomsättning.   

Vardagsbesök 
De vanliga besökarna, de som använder arenan för motion och ex vis ungdomstävlingar utan stor publik, kommer san-

nolikt att uppgå till 90 000 till 125 000 personer årligen. Dessa ”vanliga” besökare för med sig en detaljhandelsomsätt-

ning på 10 à 20 kr per besök och en restaurangomsättning på 10 à 30 kr per besök, vilket betyder att vardagsbesö-

karna kan föra med sig en omsättning på 0,9 à 2,5 Mkr i detaljhandelsomsättning 0,9 à 4 Mkr i restaurangomsättning.   

7.2.3. Total ny efterfrågan från arenans egen verksamhet 
Om man lägger ihop från samtliga efterfrågegrupper (inkl de egna kontoren) innebär detta en total ny efterfrågan 

riktad mot närområdet på 4 à 9,5 Mkr i handeln, och 10 à 19 Mkr för restaurang.  

Se även nedanstående tabell. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Handel – framförallt DV  4 à 9,5 

Restaurang 10 à 19 

Totalt 14 à 28,5 
Tabell 5. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från arenans egna verksamheter och besökande. 

Detta är sannolikt något i överkant (och vi kan även ha en del dubbelräkningar, i synnerhet när det kommer till efter-

frågan genererad av de besökande). Handelsefterfrågan motsvarar några hundratal kvadratmeter, vilket motsvarar en 

mindre kiosk, kanske kopplad till caféverksamhet.  

På restaurangsidan motsvarar den nya efterfrågan två eller tre nya mindre enheter. Därtill enheter som kan överleva 

på andra premisser, ex vis genom efterfrågan genererad av hela Kungsbacka, se vidare nedan. 

7.3. Större semiregional efterfrågan 
Om man kan etablera en större restaurang, som ex vis en sportbar eller en familjerestaurang, kan denna locka besö-

kare oavsett arenan.  

Per capitakonsumtionen för restaurang ligger enligt KPG på ca 10 500 kr per person och år, vilket för Kungsbacka 

tätort innebär en total efterfrågan på drygt 250 Mkr. Enligt Tyréns handelsutredning från 2019 omsatte Innerstaden, 

Kungsmässan och området Inlag restaurang och café för ca 200 Mkr, vilket alltså skulle motsvara ungefär fyra femte-

delar av den lokala efterfrågan. Det finns således ett utrymme för ytterligare restaurangverksamhet i centrala 

Kungsbacka, i synnerhet om man räknar med ett visst inflöde från övriga kommunen.   
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8. Marknad och efterfrågan – 
kontor 

8.1. Intervju Savills 
RSD har intervjuat Savills (Rikard Lindqvist, Matilda Eliasson och Natalie Häll) med inriktning på kontorsmarknaden i 

Kungsbacka. Enligt Savills saknas det rationella kontor framförallt i storleken 300 till 500 kvm i centrala Kungsbacka, 

gärna med både lager och kontor. Kungsbacka är egenföretagartätt.  

Viktiga aspekter när det byggs nya kontor i orter som Kungsbacka är aktiva, flexibla kontor med tillgång till bra parke-

ring.  

Savills upplever hyresnivån i Kungsbacka som stabil.  

8.2. Evidens: Kontorsanalys Kungsbacka 
Enligt en marknadsanalys utförd av Evidens 2020 är den totala 

efterfrågan på kontorsytor i Kungsbacka ca 3 500 kvm årligen 

fram till år 2035 eller totalt ca 50 000 kvm. 3 500 kvm motsvarar 

ca 200 arbetsplatser.  

Evidens pekar ut centrum som den mest attraktiva platsen för 

nya kontor, se illustrationen t h. Arenan ligger längst söderut i 

området, d v s inte i de allra mest attraktiva delarna, men at-

traktivare än både Hede och Borgås/Varla. 

Figur 3. Kontorspotential Kungsbacka. Källa: Evidens 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Slutsats 
Sammantaget talar det för att det kan finnas en efterfrågan på 200 à 300 arbetsplatser i, eller i direkt anslutning till 

arenan. Detta skulle utgöra ett drygt års efterfrågetillväxt. Även om dessa utgörs av en flytt av befintliga kontor inom 

Kungsbacka är efterfrågan så stor att de ytor som i och med flytten tomställs kommer att kunna fyllas av andra verk-

samheter.  

Kontoren är viktiga för att få ett jämt flöde av besökare till arenan, eftersom övriga verksamheter genererar pulser av 

stora flöden men i princip inget flöde alls däremellan.  
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9. Koncept  
I dagens marknad är det viktigt att möta nya kunder med ett brett utbud av upplevelser och restauranger i en modern 

och flexibel miljö. Aktivitet och hälsa tar en större del i våra liv än tidigare och att skapa en arena som är utformad ef-

ter hur vi lever idag känns mycket viktigt.  

RSD bedömer att vi behöver skapa en arena som attraherar en bred målgrupp och som inbjuder till spontana möten. 

Kungsbacka Arena ska vara en vara en naturlig mötesplats när det gäller rörelse och spontana möten.  

RSD har identifierat tre huvudsakliga grupperingar: Kontorshyresgästen och dess besökare (målgrupp 4 enligt avsnitt 

3), idrottsutövaren (målgrupp 1 enligt avsnitt 3) och evenemangsbesökaren (målgrupp 2 & 3 enligt avsnitt 3). Därtill 

besökare till den större restaurangen (målgrupp 5 enligt avsnitt 3), som vi nedan kallar upplevelserestaurang, som at-

traherar besökare från ett större område.  Den antas ha ett brett och varierat matutbud, och fungerar som både famil-

jerestaurang/sportbar kvällstid och trevlig lunchrestaurang på dagtid för att attrahera de arbetande i området, utöver 

arenans egna arbetande. Förutom mat och dryck erbjuds aktiviteter i form av bowling, shuffleboard, dart, barnkalas 

etc. Bowling passar nästan alla att utöva tillsammans i både mindre och större sällskap.  

Vidare bör kontorsytorna erbjuda en standard som inte erbjuds i Kungsbacka idag. Vi tänker oss moderna, yteffektiva 

kontor anpassade för framtidens kontor som vi ser har större ytor för sociala möten och mindre ytor för traditionella 

kontorsplatser. 

För att skapa en levande arena även när det inte är aktivitet i själva arenan måste den upplevas som öppen och väl-

komnade. Ett sätt att åstadkomma detta är att placera restaurang och kontor på norrsidan av huset, mot badhuset 

och torget, för att på så vis skapa en levande fasad.  

RSD har för att skapa en dynamisk och mer kommersiellt gångbar miljö omlokaliserat en del av de tidigare inritade 

förråden och omklädningsrummen, bl a till plan 2. Den totala ytan för dessa funktioner är dock densamma.  

Värdeord som beskriver konceptet kan vara inbjudande, spännande och allaktiverande! 
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Figur 4. Ritningsförslag Large för koncept entréplan. Källa: Kungsbacka kommun/Akako (grundritning) och RSD. 

Kontorsytorna bör utformas med så mycket dagsljus som möjligt för att skapa långsiktigt hållbara kontorslokaler. En-

ligt samtal med Savills i Göteborg som arbetar med uthyrning av kontorslokaler i Kungsbacka så finns det ont om sam-

manhängande kontorsytor om 300 - 500 kvm varför RSD rekommenderar den storleken av kontorslokaler anläggs i 

Kungsbacka Arena.  

RSD bedömer att skapa ett litet kluster för hälsa och rehabilitering som kan innehålla t ex naprapat, sjukgymnastik 

tillför ett mervärde för såväl idrottsföreningarna som kontorshyresgästerna.  

Taket på Kungsbacka Arena bör locka till aktivitet både för arenans hyresgäster, besökare till området och invånarna i 

Kungsbacka. Exempel på verksamheter är utomhusgym, takbar kopplad till upplevelserestaurangen och konferenslo-

kaler till kontoren och föreningarna.  

För att bygga en långsiktig hållbar arena som kan expandera över tid bör byggnaden möjliggöra ytterligare vånings-

plan. Det skulle kunna innehålla t ex skola, förskola, ytterligare kontor, longstay-boende.  

RSD har räknat på två olika alternativ på storlek för Kungsbacka Arena, i fortsättningen kallade Medium och Large. 

Båda alternativen är något större än den yta som Abako ritat upp.  
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Alternativ Large har en större procentandel uthyrbar yta än alternativ Medium, vilket innebär ökade potentiella 

intäkter till arenan.  

Alternativ BTA, kvm 
Uthyrbart till externa 

 kommersiella verksamheter, kvm 
Andel uthyrbart, % 

Medium 15 740 8 130 52 % 

Large 17 630  10 355 59 % 
Tabell 6. BTA, uthyrbar yta och procentandel för de två storleksalternativen. Källa: RSD. 
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10. Intäktsprognos 
RSDs grova bedömning utifrån dagens marknad är att nettohyran för de kommersiella ytorna är mellan 12,3 Mkr och 

14 Mkr för alternativ Medium och mellan 16,7 Mkr och 18,9 Mkr för alternativ Large. Hyran är exkl. tillägg såsom drift 

och fastighetsskatt. Hyran baseras på att lokalen anpassas enligt normal praxis för hyresgästen samt att rabatter even-

tuellt ges de första åren.  

Följande tabeller visar möjlig omsättning (för restaurangerna) och nettohyra för de två storleksalternativen.  

10.1. Alternativ Medium 

Typ 
Area,  
kvm 

Omsätt-
ning (pro-

gnos),  
Mkr  

Omsätt-
ning per 

kvm, 
 kr/kvm 

Hyra per 
kvm,  

kr/kvm 

Årlig hyra,  
kr  

Omsätt-
ningshyra 

(netto-
hyra/om-
sättning) 

Kommentar 

Upplevelsere-
staurang (exkl. 
uteservering)  

1 700 31 18 000     1 440 – 1 700 2 448 000 - 2 890 000 8,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering1.   

Restaurang  140 5,5 40 000     4 200 – 4 600 588 000 – 644 000 11,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Restaurang  140 5,5 40 000     4 200 – 4 600 588 000 – 644 000 11,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Kiosk  120 2       18 000     1 800 – 2 100 216 000 – 252 000 10,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Hälsa & rehab   145     2 700 – 2 850 391 500 – 413 250     

Hälsa & rehab   145     2 700 – 2 850 391 500 – 413 250     

Hälsa & rehab   200     2 600 – 2 750 520 000 – 550 000     

Kontor (ytor om 
300 - 500 kvm)2 

3 430     2 100 – 2 400 7 203 000 – 8 232 000    

Gym 680     1 650 – 1 900  1 122 000 – 1 292 000         

Totalt 6 700       12 346 000 – 13 982 500        

 
(Arena/föreningslokaler, intäkter analyseras ej i detta skede)  

Omklädningsrum  450                          -           

Förråd  410       -     

Studielokal 270                          -           

Förening  300                          -           

 Totalt 8 130       12 346 000 – 13 982 500              

 Tabell 7. Intäkter för alternativ Medium. Källa: RSD. 

  

 

1 En av aktörerna har flaggat för att de betalar ren omsättningshyra. 
2 Källa: Savills, Göteborg 
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10.2. Alternativ Large 

Typ 
Area,  
kvm 

Omsätt-
ning (pro-

gnos),  
Mkr  

Omsätt-
ning per 

kvm, 
 kr/kvm 

Hyra per 
kvm,  

kr/kvm 

Årlig hyra,  
kr  

Omsätt-
ningshyra 

(netto-
hyra/om-
sättning) 

Kommentar 

Upplevelsere-
staurang (exkl. 
uteservering)  

1 730 31 18 000     1 440 – 1 700 2 491 000 - 2 941 000 8,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering3.   

Restaurang  210 8,5 40 000     4 200 – 4 600 882 000 – 966 000 11,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Restaurang  215 8,5 40 000     4 200 – 4 600 903 000 – 989 000 11,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Kiosk  120 2       18 000     1 800 – 2 100 216 000 – 252 000 10,0 % 
8 - 13 % be-
roende på 
investering  

Hälsa & rehab   145     2 700 – 2 850 391 500 – 413 250     

Hälsa & rehab   145     2 700 – 2 850 391 500 – 413 250     

Hälsa & rehab   200     2 600 – 2 750 520 000 – 550 000     

Kontor (ytor om 
300 - 500 kvm)4 

5 190     2 100 – 2 400 10 899 000 – 12 456 000    

Gym 970     1 650 – 1 900  1 600 000 – 1 843 000         

Totalt 8 925       16 694 200 – 18 895 500        

 
(Arena/föreningslokaler, intäkter analyseras ej i detta skede)  

Omklädningsrum  450                          -           

Förråd  410       -     

Studielokal 270                          -           

Förening  300                          -           

 Totalt 10 355       16 694 200 – 18 980 500        

 Tabell 8. Intäkter för alternativ Large. Källa: RSD. 

 

  

 

3 En av aktörerna har flaggat för att de betalar ren omsättningshyra. 
4 Källa: Savills, Göteborg 
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Bilaga 1. Ritningar 
Ritningsförslag Medium och ritningsförslag Large är baserade på Kungsbacka Sportcentrum Ny arena – underlag för 

detaljplan (Abako) arenaförslag 1B. Båda de nya ritningsförslagen är förlängda längs med bredden, ritningsförslag Me-

dium med sex meter och ritningsförslag Large med tolv meter.  

Grundidén för utformningen är att maximera de kommersiella ytorna på gatuplan samt att fokusera på restaurangut-

bud med uteserveringar mot torget då dessa även kommer att attrahera spontanbesökare till området samt besökare 

till badhuset och ishallen. 

 

Figur 5.  Ritningsförslag Medium, entréplan. Källa: Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 
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Figur 6. Ritningsförslag Medium, plan 2. Källa: Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 

 

Figur 7. Ritningsförslag Medium, plan 3. Källa: Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 
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Figur 8. Ritningsförslag Large, entréplan. Källa Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 

 

 

Figur 9.Ritningsförslag Large, plan 2. Källa: Kungsbacka kommun/Abako (grundritning) och RSD. 
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Figur 10. Ritningsförslag Large, plan3. Källa: Kungsbacka kommun/Abako och RSD. 

Nedan följer ett antal visionsbilder för vad hur taket på Kungsbacka Arena kan utformas. RSDs tankar med taket är att 

skapa ett tillgängligt tak som skapar mervärden för samtliga besökare till området.  

Med en utsikt mot havet och med solläget är taket ex vis en tilltalande plats för upplevelserestaurangen att etablera 

en uteservering alt takbar. Förslag på andra mötesplatser på taket kan vara utomhusgym, lekplats, inglasade konfe-

rensrum och park. 
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Figur 11. Förslag takutformning. 

 

Figur 12. Från övre vänster: Skylight Bar London (Tobacco Dock London), Spine Beirut (The Cool Hunter), TaKeT Göteborg (TaKeT), 

Venue B of Shanghai (Archdaily). 
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Figur 13. Från övre vänster: Konditaget Köpenhamn (JAJA Architects), Amazon Seattle Rooftop dog park (Design Curial), Peldon Rose 

London (Peldon Rose), Rooftop Workout. 
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Kontorsanalys Kungsbacka 
Summering och slutsatser. December 2020
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2. Utveckla ett område i taget

Centrum är en tydlig vinnare i analysen av lämpliga platser 

för kontorsetablering i Kungsbacka. Stadskvalitetsanalysen 

visar att med den relativt begränsade marknad som råder för 

nya kontor bör kraften i första hand fokuseras hit. 

Slutsatser

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 2

1. Prognostiserat behov om drygt 2 700 kvm/år

Inom de närmaste 10-15 åren beräknas marknaden för nya kontor i 

Kungsbacka uppgå till ca 2 700 kvm BTA per år. Strategin för att 

underlätta för kontorsetablering bör vara ha stor lyhördhet för behov 

och förväntningar, att erbjuda bästa läget samt planera för service, 

attraktiv infrastruktur samt andra kontor i direkt anslutning. Även 

kommunens egna lokalers placering – och det underlag för service 

de bidrar med – påverkar. Den service som i första hand har en 

gynnsam effekt på kontorsefterfrågan är restauranger och café. 

3. Hur planeringen kan bidra

Förutom att centrera kontoren och ”bidra med” sina egna 

lokaliseringar gäller det att planera för att samtliga variabler 

som ökar kontorsattraktiviteten utnyttjas. För en utökning av 

kontor till östra sidan av centrum gäller det att serviceutbudet 

hänger med samt att centrum upplevs som en enhet. Här kan 

den nya stationen fylla funktionen att förstärka kopplingen och 

bidra till attraktiv miljö som gör att centrum känns mer 

sammanhållet.

0. Nuläge

Kungsbacka är den näst största kommunen i Sveriges näst största 

arbetsmarknadsregion. Sysselsättningstillväxten i kommunen har varit 

snabbare än i Göteborgsregionen som helhet och folkmängden 

förväntas fortsätta växa i samtliga åldrar. Hyresnivåerna i det befintliga 

kontorsbeståndet är låg med i snitt 1 000 kr/kvm/år. Toppnivåer ligger 

runt 1 600 kr/kvm/år, vilket indikerar att det är svårt att på 

marknadsmässiga grunder nyproducera kontor i dagsläget. Det finns 

dock exempel på nyproducerade ytor med rapporterade nivåer strax 

över 2 000 kr/kvm/år.
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Bakgrund
Rapporten du håller i din hand är resultatet av en stegvis process med flera av 
kommunens kompetenser involverade. 

Med hjälp av konsultföretaget Evidens har Kungsbackas potential för 
kontorsetableringar steg för steg analyserats och diskuteras. I bilagor till 
rapporten finns en hel del underlagsmaterial och data som leder fram till 
slutsatserna som presenteras i denna rapport. 

Arbetsprocessen illustreras nedan där de ljusare fälten illustrerar 

möten/workshops och de mörkare det analysarbete som ägt rum mellan möten. 

Data har bestått av offentlig statistik samt bearbetningar och modeller 

utvecklade av Evidens. Gemensamma diskussioner liksom intervjuer med 

näringslivsföreträdare har tillfört värdefull empiri till analysen. 

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 3

Arbetsgrupp för projektet har utgjorts av 

Kungsbacka kommun: 

Ida Lennartsson, Lena Melvinsdotter, 

Andrea Ericsson, Elinor Filipsson och   

Emma Johansson

Deltagande konsulter: 

Thomas Sandberg, Katarina Wallin,

Henrik Österberg och Elin Davidsson
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1. Utgångspunkter för arbetet

2. Kungsbacka i världen

Kungsbackas position ur ett 
arbetsregionsperspektiv.

3. Kontor i Kungsbacka

Kort utdrag från nulägesanalysen.

4. Tre studerade områden

Kungsbacka kommun har valt ut tre potentiella 
utvecklingsområden för att jämföra i vilka lägen 
som nya kontorslokaler – ur ett 
näringslivsperspektiv – har den största 
potentialen.

5. En modell för att beräkna attraktivitet

Stadskvalitetsmodellen introduceras; 
Kontorsattraktivitet – mätt som den hyresnivå 
kontorshyresgäster är beredda att betala – kan 
delas in i ett antal påverkande faktorer. Dessa 
kan användas både för att förstå nuläget och 
som ett verktyg i den framtida planeringen.

6. Kontor ger kontor

Kort förtydligande av begreppet kluster samt en 
varför kommunens egna lokaler spelar roll för 
efterfrågan totalt sett.

7. Kungsbacka i framtiden

I detta avsnitt beskrivs planerade projekt när det 
gäller kontor och vilka effekter dom beräknas få 
på hyresnivåer och möjligheter till att 
nyproducera kontor i framtiden.

8. Satsa på centrum

Med den relativt begränsade efterfrågan som 
finns på nya kontorsytor i kommunen i dag är 
rådet att samla kraften och inleda med att 
utveckla kontor i det läget som har den högsta 
attraktiviteten för kontor.

9. Avvakta med övriga områden

Med framtida planer förstärks rangordningen 
och gör det ännu tydligare att centrum är det 
område kontorsetableringar bör prioriteras till.

10. Planera för att maximera 

attraktiviteten

Valet av område leder vidare till hur det området 
utformas för att på bästa sätt underlätta 
ytterligare kontorsetablering.

11.Framtidstrender på kontorsmarknaden

12.Slutord

Redovisad utredning har sitt fokus på kontor 
och kontorsefterfrågan. I en levande och hållbar 
stad samsas en rad funktioner och bidrar till den 
övergripande attraktiviteten. Planeringen av nya 
bostäder, handel, kultur och service hänger 
intimt samman med såväl efterfrågan som med 
de ytmässiga möjligheterna att tillföra kontor i 
Kungsbacka

13. Material för fördjupning

Arbetet har bedrivits stegvis där varje workshop 

producerat en mängd data, analyser och 

beräkningar. Dessa finns dokumenterade för 

ytterligare fördjupning.

Rapportens upplägg
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Utgångspunkter
Kungsbacka är en kommun med 

tydliga ambitioner att ständigt 

utvecklas och med en vision där 

det goda livet är en central 

utgångspunkt. 

Stadsutvecklingsmässigt innebär 

det att inte enbart land och natur 

utan även staden, handeln och 

kulturlivet skall blomstra och 

erbjuda goda livsmiljöer för såväl 

kommuninvånare som för turister 

och besökare. 

En blandad och växande centralort 

innebär utveckling av såväl 

bostäder som arbetsplatser; inte 

enbart för att gynna rörelse större 

delar av dygnet utan också för att 

analys visar att handel och service 

är beroende av det finns en 

dagbefolkning. 

5Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020ARBETSMATERIAL f
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Utvecklingen av nya bostäder i kommunen har varit hög under de 

senaste åren medan utvecklingen av kontor varit mer blygsam. Vad 

beror detta på och vad kan göras för att stärka attraktiviteten för 

kontorsnäringar? 

Frågorna inför uppdraget bestod i att besvara hur stor efterfrågan det 

finns på kontor i nuläget samt vilka specifika lägen i staden det är 

lämpligast att utveckla utifrån näringslivets efterfrågan. Med kontor 

menas arbetsställen för tjänsteproducerande verksamhet, en lokal 

avsedd för skrivbordsarbete. Hit räknas såväl privat som offentligt driven 

verksamhet. 

Tre områden har studerats: Centrum, Hede samt Borgås/Varla. 

För att bedöma hur marknaden kommer att påverkas framåt samt hur 
Kungsbacka kommun kan möta den beskrivs i rapporten även prognoser 
för utvecklingen framåt samt en modell för stadskvalitetsplanering. 

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 6

En av utgångspunkterna för arbetet har varit att bedöma rådande klimat 

för kontorsetableringar utifrån en ”stadskvalitetsmodell” utvecklad av 

Evidens och Spacescape. Med hjälp av modellen ges ledning till hur en 

miljö kan planeras för att på bästa sätt etablera nya kontor
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Kungsbacka är beläget i spänningsfältet 

mellan syd och väst. Staden Koningsbakkae

var under medeltiden en dansk gränshandels-

plats. När Halland blev svenskt år 1645 

hamnade staden i skuggan av det närbelägna 

Göteborg med ökad konkurrens om såväl 

befolkning som näringsliv. Under 

kommunreformen på 1970-talet utvidgades 

gränserna och den så kallade Gröna vågen 

bidrog till ökad inflyttning och ett tilltagande 

villabyggande. Kommunen har fortsatt att vara 

en attraktiv bostadskommun medan 

näringslivet tar del av en bredare arena. 

När man studerar faktiska pendlingsmönster 

finner man att Kungsbacka tydligt tillhör 

landets näst största regionala arbetsmarknad. 

Detta är i grunden något positivt då det 

innebär stora fördelar i tillgången på attraktiva 

arbetstillfällen för kommunens invånare. 

Ungefär hälften av de förvärvsarbetande 

kommuninvånarna pendlar ut från kommunen. 

Med undantag för Göteborg är Mölndal, 

Varberg, Härryda och Stockholm de viktigaste 

utpendlingskommunerna. 

Trots en till synes hög andel utpendlare är det 

flera faktorer som pekar mot att Kungsbacka-

borna dock inte pendlar mer än förväntat;

• Vid jämförelse med omkringliggande 

kommuner är det en relativt sett hög andel av 

jobben som innehas av boende i kommunen 

i förhållande till hur många som pendlar in. 

• Av de som är sysselsatta i Kungsbacka är 

det en hög andel som också är bosatta i 

kommunen.

• Andelen utpendlare av den 

förvärvsarbetande befolkningen är stabil och 

ligger inte högre än jämförbara kommuner.

Kungsbacka i världen

Utpendling från Kungsbacka (antal)

Källa SCB
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Pendlingsmönstren visar att Kungsbackas 

förutsättningar och villkor för en ökad 

kontorsetablering hänger intimt samman med 

Göteborgsregionens förutsättningar och 

pågående planer för utveckling av nya kontor.

Pågående kontorsprojekt i regionens centrala 

delar, liksom planerade infrastruktursatsningar 

förstärker denna utveckling då konkurrensen 

ytterligare förstärks. 

Utmaningen ur kontorsetableringssynpunkt 

ligger med andra ord i att regionens kärna 

erbjuder en långt starkare position och att 

goda pendlingsmöjligheter i dagsläget såväl 

som i framtiden kommer att innebära ett 

utflöde av arbetskraft i form av pendling till 

kontor i närliggande kommuner.

Figuren till höger visar att inpendlingen till 

Kungsbacka kommun från angränsande 

kommuner är relativt låg. Omkringliggande 

kommuner har i regel en högre andel 

inpendlare. Detta beror på till största del på 

glest befolkat omland (och därmed längre 

restider). 
Inpendling till Kungsbacka (antal). Källa SCB
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Kontor i Kungsbacka

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020

Kungsbackas kontorsmarknad präglas 

av en stadskärna med relativt låga 

vakansnivåer. 

Utöver Centrum (se karta längre fram) 

är Bolshedens verksamhetsområde 

tillsammans med de perifera delarna av 

centrum (Kungsbacka tätort) de mest 

attraktiva lägena för kontorslokaler.

Ingen av delmarknaderna har idag 

hyresnivåer som motiverar 

marknadsdriven kontorsutveckling. 

Ovan utesluter inte att nya kontor byggs 

i Kungsbacka. För att få till en sådan 

nyproduktion krävs normalt sett en 

hyresnivå om drygt 2 000 kr/kvm/år och 

långa hyresavtal vilket möjliggör för 

fastighetsägaren att skriva av 

investeringen och uppnå ett rimligt 

restvärde vid hyreskontraktets slut.

Sedan 2010 har knappt 1 500 kvm BTA 

kontor årligen färdigställts i 

Kungsbacka. Det är främst special-

anpassade kontorslokaler som har 

byggts. När ordinära kontorslokaler 

utvecklas är det platser med hög 

attraktivitet (hyresnivå) som utvecklarna 

är intresserade av.

Med redovisade förutsättningar visar 

scenarioberäkningar att det finns en 

årlig efterfrågan på kontorsyta i 

Kungsbacka kommun framöver på cirka 

2 700 kvm BTA* per år. 

Nästa fråga blir då var dessa kontor 

lämpligen placeras och vad som kan 

göras för att förhållandena skall vara så 

gynnsamma utifrån det övergripande 

syftet att vidmakthålla en levande och 

hållbar stad med blandat innehåll. 

9

Den framräknade kontorsytan baseras på prognos över sysselsatta 

inom kontorsnäringar. (Def. som SCB:s SNI-koder för 

fastighetsverksamhet, företagstjänster, offentlig förvaltning, finans 

och försäkring, information och kommunikation). Observera att 

efterfrågan på andra typer av lokaler/arbetsställen (tex vård, industri, 

lager osv ej omfattas).* Enligt beräkning 15 kvm LOA per sysselsatt och en relation LOA/BTA på 0,85
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kjjguy

Tre områden har varit i fokus för utredningen: 

Centrum, Borgås/Varla och Hede.

Kontor finns etablerade i samtliga tre områden 

redan idag, dock av lite olika karaktär. 

I centrum förekommer ”renodlad” 

kontorsnäring medan kontoren i främst 

Borgås/Varla i normalfallet utgörs av 

administrativa enheter kopplade till 

huvudnäringen industri och/eller lager. 

Tre studerade 
områden

10Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020

Borgås/Varla

Hede

Centrum
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Planeringen av hur olika funktioner såsom 

t.ex. bostäder, handel och grönområden 

utformas och lokaliseras har stor betydelse för 

vilka värden som skapas i en stadsdel. Med 

värden avses här konkreta monetära värden. 

Dessa monetära värdena överensstämmer 

lyckligtvis med det vi i vardagligt språk 

omnämner som värden i stadsplaneringen: 

grönska, möjligheten att orientera sig, trygghet 

osv. 

Evidens har tillsammans med arkitektföretaget 

Spacescape utvecklat flera modeller som gör 

det möjligt att mäta olika konkreta kvaliteter i 

kronor och ören och som förklarar ett områdes 

attraktivitet utifrån ett antal specificerade

variabler. I denna studie har vi använt oss av 

modellen som förklarar värden sett ur 

kontorsaktörens synvinkel, dvs. vad 

kontorsaktörer uppfattar som attraktivt och 

vilka kvaliteter som efterfrågas. 

I en stadskvalitetsanalys blir det därmed 

möjligt att med hjälp av tex olika scenarier 

förklara och testa vad som ytterligare skulle 

kunna stärka ett specifikt områdes attraktivitet 

för kontor.

”Tiolistan”

En modell för att beräkna 
attraktivitet

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 11

Utdrag från tidigare uppdrag där Evidens intervjuat 

anställda i ett tiotal olika kontorsområden, 2018
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Modellen visar att fem variabler förklarar 

nästan 90 procent av variationen i hyra mellan 

kontorsområden i regionen. 

Om det till att börja med är känt hur många 

som kan ta sig till området inom 30 minuter 

med kollektivtrafik är det möjligt att förklara 

nästan 60 procent av variationen i kontorshyra 

(attraktivitet) – detta är den enskilt viktigaste 

förklaringen till varför attraktiviteten och 

därmed kontorsefterfrågan är så pass mycket 

högre i centrala delar av regionen. Ju fler som 

kan nå kontorsområdet desto högre kan 

områdeshyran förväntas att bli.

Även servicefaktorn, det vill säga utbudet av 

handel och restauranger spelar stor roll. Till 

detta kommer även andelen anställda i 

kontorsintensiva branscher, det vill säga hur 

omfattande områdets kontorskluster är; ju 

större desto bättre.

1) Lägre förklaringsgrad om andra tillgänglighetsmått eller kortare eller längre restid används

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 12

• Andel anställda i ”kontors-

intensiva branscher”

• Utbud av handel och 

restauranger

• Modernitet

89%

Boende i 

närmiljön

Sysselsatta i 

närmiljön

90%

• Industriområde

• Tillgänglighet med 

kollektivtrafik 30 min1

Hyra för 

kontorslokaler
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Dessutom påverkar även modernitet (positivt) 

och förekomsten av industrikontor (negativt) 

attraktiviteten.

Är alla dessa faktorer kända är det möjligt att 

förutspå hyresnivån och därmed också 

prognostisera vad framtida förändringar i 

infrastruktursatsningar innebär för 

attraktiviteten på kontorsmarknaden och 

därmed för möjligheterna att tillföra nya kontor 

till ett visst område.

Intressant att notera när det gäller faktorn 

tillgänglighet är att det är den totala restiden 

som spelar roll. I Kungsbackas fall får det 

konsekvenser för hur man planerar kring 

stationens framtida placering samt hur 

lättillgänglig vägen är till och från stationen. 

På följande sida beskrivs begreppet ”kluster” 

lite närmare.  
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Kontor ger kontor

Källa: Henning, Moodysson och Nilsson (2010), Evidens.

Företag vinner fördelar av att vara lokaliserade nära andra företag och av en 

hög befolkningstäthet vilket möjliggör skalfördelar och innovationskraft.

Ovan styrkas att företag attraheras av god tillgänglighet (kollektivtrafik, 

myndighetsservice, infrastruktur) samt närhet till andra företag.

Rubriken ovan är starkt förenklad men faktum är 
att beskriven stadskvalitetsmodell får starkt stöd i 
den forskning som finns kring sk. kluster. På grund 
av fördelarna som skapas av så kallade 
agglomerationsexternaliteter skapas starka 
företagsmiljöer genom delning, matchning och 
lärande. 

Begreppet kluster i detta sammanhang handlar 
mycket om ett geografiskt avgränsat område som 
upplevs som sammanhållet och där företag kan 
dra nytta av varandra. Den absoluta storleken på 
ett kluster går således inte att bestämma i en 
given yta eller radiemått utan handlar om att 
området skall upplevas som sammanhållet. 

Visionen för det framtida Kungsbacka handlar 
ytterst om en levande miljö med ett attraktivt utbud 
för såväl boende och arbetande i kommunen. 
Detta ställer krav på att miljön anpassas till 
boende, arbetande och besökare genom en god 
infrastruktur samt tillgång till kommersiell och 
offentlig service. 
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av kontorsytan i Kungsbacka med cirka     

50 000 kvm LOA* vilket motsvarar cirka    

3 500 nya kontorssysselsatta.

Planerade projekt berör framförallt centrum 

och Hede. På föregående sidor beskrivs 

hur attraktivitetsnivån påverkas av 

volymen kontor och kontorssysselsatta.

Vilken effekt på attraktiviteten innebär dom 

planerade projekten mätt som ökade 

hyresnivåer?

Källa: Kungsbacka kommun, pågående projekt

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 15

I dagsläget är utbudet av nya kontorsytor 

begränsad och efterfrågan på kontor är 

idag låg – en spegling av hur marknaden 

ser ut. Topphyror i Kungsbacka för kontor 

uppgår till 1 600 kr/kvm/år i centrum. Detta 

är en nivå som innebär stora utmaningar 

för nyproduktion på marknadsmässiga 

grunder. Se mer om nuläge och bakom-

liggande resonemang i bilaga.

Totalt innebär planerade projekt en ökning

Kungsbacka i framtiden

Delområde BTA Kommentar

Sydösta delen av centrum 20 000 Verksamheter inkl. kontor

Aranäs - Möjlighet för kontor finns

Kungsbacka Arena 10 000 Kommersiella lokaler inkl. kontor

Kv. Sankt Gertrud 5 000 Kommersiella lokaler inkl. kontor

Kv. Valand 9 500 Kommersiella lokaler inkl. kontor

Kv. Ejdern 10 000 Kommersiella lokaler inkl. kontor

Kv. Gjutaren och kv. Liljan 1 000 Kommersiella ytor, ej specat som kontor

Hede station 14 000 Kontor

* 20 procent avgår i annan 

kommersiell verksamhet och 

relationen LOA/BTA sätts till 

0,85. Varje sysselsatt kräver 

15 kvm LOA
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Antalet kontorssysselsatta fram till 2050 

beräknas öka i Kungsbacka med cirka 4 500 

personer, se figur på sida 9. Planerna 

beskrivna på föregående sida uppfyller med 

rimlig precision den framtida kontors-

sysselsättningstillväxten. En fortsatt 

yteffektivisering, med fler sysselsatta på 

samma yta, förväntas i det redan existerande 

beståndet.

Frågan är då i vilken utsträckning 

nyproduktionen som planeras medför ökad 

attraktivitet för Kungsbackas kontorsmarknad 

och vilken effekt det får på framtida 

hyresnivåer.

Skattning av hyra med Evidens stadskvalitets-

modell, se sid 12, innebär en hyrestillväxt från 

dagens toppnivåer på ungefär 30 procent i 

Centrum. Effekten kommer främst från ett 

förbättrat kontorskluster. Men även ett ökat 

utbud av butiker och restauranger (urbana

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 16

Källa: Värderingsdata (Cushman & Wakefield) och Evidens

*Intervjuer indikerar att nyproduktionshyror ligger en bit över 2 000 kr/kvm/år

Faktiska och skattade kontorshyror i kr/kvm/år Centrum Hede/Borgås/Varla

Topphyra idag* 1 600 1 300

Effekt i kr/kvm/år på 

hyresnivån av 

planerade projekt

Värdeår 65 35

Butiksutbud 72 13

Kontorskluster 358 140

Topphyra 2050 (dagens prisnivå) 2 096 1 489

verksamheter) och en förbättrad modernitet 

ger ett tillskott till hyresnivån. 

När planerna är fullt genomförda nås hyres-

nivåer på kontorsmarknaden där nyproduktion 

börjar bli möjlig på marknadsmässiga villkor.

Då det är utmanande att nyproducera kontor 

till de hyresnivåer som råder idag är det värt 

att poängtera att hyresnivån som citeras  nås 

först när 37 500 kvm LOA uppnåtts. 

Innan dess är risken för investeringen stor 

vilket kan innebära svårigheter att locka 

investerare till platsen. 

Modellen visar därtill att både Hede och 

Borgås/Varla tappar i attraktivitet gentemot 

Centrum, eftersom majoriteten av produktions-

planerna lokaliseras till centrum. Kontor vid 

Hede station blir även i framtiden mycket 

utmanande.
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Centrum har den jämförelsevis bästa 

tillgängligheten. 

Dels är den mest trafikerade stationen idag 

lokaliserad till centrum vilket innebär att 

gångtiden till eventuella kontor är kort vilket 

också påverkar restiden. Centrum är med 

andra ord det område som flest individer kan 

ta sig till inom 30 minuter.

Även när det gäller utbudet av restauranger 
och service i en stadsmässig miljö är det 
centrum som har det absolut bästa 
utgångsläget. 

En viktig fördel i att lokalisera ny 
kontorsbebyggelse till centrum är också att 
understödja befintlig handel- och 
restaurangnäring i centrum. Västra delen av 
centrum är idag bättre försörjd än den östra 
med den typ av service som kontoren 
efterfrågar vilket innebär att förutsättningar 
för att utveckla kontor är bättre väster än 
öster om järnvägen.

Det är i centrum de flesta kontorssysselsatta 

i Kungsbacka kommun har sin arbetsplats 

idag. 

Även om tillväxten av antalet sysselsatta har 

varit sämre i procentuella termer i centrum 

jämfört med Kungsbacka som helhet, har 

tillväxten i absoluta tal här varit starkare. 

Detta gör att grunden för en kontors-

marknad i centrum är betydligt bättre än i 

Borgås/Varla och Hede tillsammans. Ovan 

mönster förstärks när samtliga planerade 

projekt är genomförda.

Tillgänglighet med kollektivtrafik Utbud av handel och restauranger Kontorssysselsatta

Satsa på centrum

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 17

När de tre områdena jämförs med 

utgångspunkt i nulägesvillkoren samt 

utifrån det vi kan se i stadskvalitets-

modellen finns det i dagsläget (och inom 

överblickbar framtid) inget område som har 

bättre förutsättningar än centrum.

Rangordningen förstärks ytterligare när 

planerade projekt är genomförda.
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Borgås/Varla

Även om Evidens rekommendation är att 
fokusera utvecklingen av kontor till centrum 
skall inte en framtida utveckling i Borgås/Varla 
uteslutas när det gäller egenanvändare eller 
kontor med nära koppling till produktion.

Området har idag en tydlig konkurrensfördel 
som kommunen gör klokt i att bygga vidare 
på; Områdets styrka är att kunna kombinera 
kontor och mer ytkrävande verksamhet dvs. 
kontorsytor som samsas lokalytmässigt med 
produktionen. 

Däremot gynnar utvecklingen av kontor i 
Borgås/Varla inte det övergripande målet där 
kontorsutveckling skall bidra till en  attraktiv 
stad med ett rikt utbud i lika stor utsträckning 
som en utveckling av kontor i centrum gör.

Hede

En avgörande parametrar för att utveckla 
kontor är tillgänglighet med kollektivtrafik, ett 
rikt serviceutbud och närhet till andra 
kontorssysselsatta, det vill säga ett tydligt 
kontorskluster. Mycket av detta saknas vid 
Hede station. 

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 18

Med tanke på den begränsade mängd 
kontor som kan efterfrågas i Kungsbacka 
blir Evidens rekommendation därför att 
avvakta utvecklingen i dessa delar för att 
tillsvidare fokusera på centrum.

Trots att fokus för kontorsutvecklingen bör 
ligga på centrum kan förfrågningar med 
jämna mellanrum komma till kommunen 
gällande andra delar av kommunen än de 
prioriterade. Kan dessa investeringar styras 
mot centrum är det att föredra men om inte 
bör kommunen ändå se positivt på dessa 
investeringar då alternativet kan vara ett 
läge utanför kommunen.

Avvakta med övriga 
områden
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Attraktiv stad = levande stad = urbana kvaliteter

Dagbefolkning viktigaste underlaget för handel 

och service

Behov av arbetsplatser

Arbetsplatser (kontor) gynnas av

- Närhet till andra kontor 

➢ fokusera på kluster; ett område i taget

➢ Starta med centrum

- Tillgänglighet 

➢ närhet till stationen avgörande

➢ Planera för effektiv infrastruktur

Schematisk skiss över hur Evidens stadskvalitetsmodell har tillämpats i analysen

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020

Planera för att maximera 
attraktiviteten 

19

Beräkningarna i kontorsanalysen bygger på 

att Kungsbacka växer enligt en förväntad 

utvecklingstakt. Det finns dock möjligheter att 

förbättra kontorspotentialen i kommunen och 

samtidigt skapa en mer attraktiv stad. Det 

handlar mycket om att samla kraften och 

möjliggöra för kontorsproduktion i bästa läge. 

Fler kontorssysselsatta i bästa läge skapar 

också ett förbättrat underlag för kommersiell 

service vilket kommer alla kommuninvånare 

till del och skapar en attraktivare stad.

Ambitionen i Kungsbacka är att utveckla en 

blandstad med både kontor, bostäder och 

kommersiell service.
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I centrum är sannolikt efterfrågan på 

bostäder högre än efterfrågan på kontor.

Denna utredning har inte behandlat 

möjligheterna till bostadsproduktion i 

centrum. Under förutsättning att  

marknadsförutsättningarna för 

bostadsutvecklingen är mer gynnsamma än 

för kontor riskerar bostadsutveckling 

”tränga undan” framtida kontors-

etableringar, vilket riskerar att skapa en 

mer ensidigt stadsmiljö sett till 

byggnadernas innehåll och funktion.

Vid fortsatt planering för bostäder kan det 

alltså finnas en poäng med att reservera 

ytor i de för kontor bästa lägena för att 

möjliggöra eventuell kontorsproduktion i 

framtiden.

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 20

Bild från Kungsbacka kommuns hemsida
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Med hjälp av ovan beskriven 
stadskvalitetsmodell är det även möjligt att 
med god precision skatta framtida utbudet av 
urbana verksamheter, som handel, 
restauranger och övrig kommersiell service. 
Utbudet är en funktion av den efterfrågan som 
skapas av boende och sysselsatta i närmiljön.

Ett konkret sätt för kommunen att bidra till 
efterfrågan av service och stadsliv i centrum 
är att kommunens administrativa funktioner 
även i framtiden så långt möjligt lokaliseras 
hit. 

Stationens framtida placering är också ett 
konkret exempel på hur planeringen bidrar till 
kontorsefterfrågan. Vid en eventuell framtida 
flytt av stationsläget bör särskild vikt läggas 
vid att stationen utformas för att koppla 
samman östra och västra delarna av centrum 
samt att förbindelser till och från centrum 
planeras med kortast möjliga res- och gångtid 
till arbetsplatserna i åtanke.

Räkneexempel

I ett scenario där man nyproducerar ca 3.500 

kvm kontor (vilket motsvarar framräknad 

möjlig produktion per år när vi har ett 

tidsperspektiv om ca 15 år framåt) samt 

bostäder motsvarande 2/3 av den totala 

exploaterade ytan (knappt 80 bostäder) 

beräknas utbudet av urbana verksamheter 

öka med drygt sex stycken enheter. 

Enheterna kan bestå av såväl offentlig som 

privat finansierad verksamhet (tex bibliotek, 

apotek, livsmedelsbutik och café).
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Framtidstrender
Rapportens beskrivning av den framtida kontorsmarknaden i 

Kungsbacka tar sin utgångspunkt i analys av tillgängliga data och 

resultat från scenariomodellering med hjälp av Evidens utvecklade 

modeller för bl.a. kontorsefterfrågan, marknadsabsorption och värdering 

av stadskvaliteter. 

Vad kan i tillägg till ovan sägas om hur våra arbetsplatser – och i 

synnerhet våra kontorsmiljöer och kontorsefterfrågan kommer att 

påverkas inte minst av den rådande situationen med Covid-19?  

Evidens bedömning är att utvecklingen inom vissa delar inom 

kontorsbranschen kommer att accelerera men att effekterna på 

efterfrågan och utformning på överblickbar sikt blir små. 

På inredningssidan har redan befintlig teknik fått en skjuts i efterfrågan 

och utvecklingen förutspås på grund av ökat underlag få en allt 

snabbare utvecklings- och implementeringstakt. Teknik som försvårar 

virusspridning på våra arbetsplatser omfattar t.ex:

- Kaffemaskiner som startas med mobilen

- Dörrar som öppnas med ansiktsigenkänning

- Självspolande toaletter

- Etc.
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En ökad användning av skärmväggar och 

andra avskärmningsmöbler rapporteras 

redan liksom ett ökat intresse för nya 

material inspirerat av sjukhusmiljöer. 

Mindre porösa material i innerväggar som 

tål kraftig tvätt med starka rengöringsmedel 

skulle även kunna användas på våra 

framtida arbetsplatser. 

Att utvecklingen som vissa bedömare 

påstår skulle leda till en återgång till 

cellkontor är mindre sannolik. De senaste 

årens utveckling mot öppna planlösningar 

och aktivitetsbaserade kontor hänger intimt 

samman med nya sätt att arbeta, 

kommunicera och sprida information. 

Ekonomiska incitament har också varit en 

betydande faktor vilken inte lär mildras i en 

framtid där företagens- och även det 

offentligas ekonomi under den närmaste 

framtiden snarare kommer att präglas av ett 

minskat investeringsutrymme. Trenden 

med ett starkare fokus på 

mötesplatser/gemensamhetsytor som 

påminner om ”loungemiljö” kommer sannolikt 

att accentueras ytterligare då den senaste 

tiden för många företag har gett möjlighet att 

utveckla en vana och förtroende för 

distansarbete i högre utsträckning. Den 

tid som då spenderas på kontoret behöver 

utnyttjas i än högre grad till att utbyta och 

kreera idéer med kollegor, utbyta information 

och lärande.

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 23

Trenden med stadigt minskande ytor lär fortsätta. Ovan exempel på utvecklingen i 

Göteborgs innerstad (CentralBusinessDistrict)
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Utvecklingen mot mindre kontorsyta per 

anställd bedöms därmed fortsätta i samma 

eller till och med något utökad takt. Sedan år 

2000 märks en krympning av yta per anställd 

med ca 40 procent. Minskningstakt är med 

andra ord cirka 2% per år.

Kungsbacka Kontorsanalys, december 2020 24

Material från workshop våren 2020
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Kungsbacka har – och fortsätter att genomgå – en ambitiös och 

spännande utveckling! En digital översiktsplan är just nu ute på 

samråd med siktet inställt på 2050. 

Kungsbacka kommun står i begrepp att fatta ett antal stora beslut som 

kommer att påverka flöden och därmed lägen inom de centrala 

delarna. Kommunens möjligheter att optimera attraktiviteten för kontor 

med syfte att underlätta ett attraktivt och hållbart utbud av offentlig och 

kommersiell service blir beroende av vilka beslut som fattas avseende 

t.ex. 

• Alternativa framtida stationsläge

• Placering och effekt av en eventuell framtida arena

• Framtida fokusering och strategisk placering av kommunal 

(kontors-)verksamhet

• Identifiering av attraktiva lägen för fortsatt bostadsutveckling 

balanserat mot de mest attraktiva kontorslägena

Genom att modellera ett antal scenarion utifrån ovan parametrar kan 

rekommendationen att ”satsa på centrum” ytterligare fördjupas genom 

att jämföra enskilda delområden inom de centrala delarna av staden 

och vilken effekten blir av olika handlingsalternativ. 

Med kunskap om villkor och förutsättningar för nyproduktion av såväl 

bostäder som kontor, samt hur de i sin tur samverkar och påverkar 

efterfrågan och utbud av offentlig och kommersiell service läggs 

grunden till en attraktiv och hållbar stad.  Det är vår förhoppning att 

innehållet i denna rapport lägger ytterligare en pusselbit till det 

framtida Kungsbacka. 

Slutord
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I dokumentationen från genomförda 

workshops finns ytterligare diagram och 

beskrivningar av nuläge, beräkningar och av 

analysen framåt. 

Material för fördjupning
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Rapporten är framtagen av analys- och 

strategiföretaget Evidens. Företagets namn 

härstammar från det som är företagets kärna; 

strategi och utveckling grundad i marknads-

och omvärldsanalys. 

Evidens kunder återfinns bland offentliga och 

privata samhällsbyggnadsaktörer i Norden. Till 

de typiska uppdragen hör att leda 

kvalificerade strategiprocesser grundade i 

marknadsanalyser inriktade på bostads- och 

kontorsmarknaden, näringsstrategier och 

handelsanalyser. 

Evidens anlitas även för uppdrag inom 

verksamhetsutveckling och organisation av 

företag och organisationer inom 

samhällsbyggnadsområdet. 

Evidens
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Evidens

Sibyllegatan 32, 2 tr

114 43 Stockholm

Tfn växel: + 46 8 599 05 170

www.evidensgruppen.se 

Evidens erbjuder kvalificerad analys 
och strategisk rådgivning åt aktörer 
inom samhällsbyggnadssektorn

Medverkande konsulter från Evidens

Elin Davidsson, Thomas Sandberg, Katarina Wallin och Henrik Österberg
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Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i 

Kungsbacka kommun  
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1 Bakgrund 

2016-09-27 genomförde SE Lokalförsörjning en uppföljning på KLK förstudie av 

tillbyggnad av stadshuset som genomfördes 2015-05-26 (KS/2005:63). KLK 

förstudie förkastade möjligheterna att bygga till administrativa lokaler på kvarteret 

Samariten, istället utpekades kvarteret Vägmästaren som område där en ny lokal 

skulle uppföras med ändamål för administrativt arbete för Kungsbackas tjänstemän. 

2016 identifierades 1070 medarbetare som jobbade i administrativa lokaler i 

kommunen.  

Den studie som SE Lokalförsörjning genomförde 2016-09-27 pekade på följande 

slutsatser: 

Avveckling av följande egenägda och inhyrda lokaler; 

1. Omsorgens Hus (Inhyrd 4004 kvm) 

2. Borgmästaregatan (Inhyrd 2288 kvm) 

3. Handelshuset (Inhyrd 756 kvm) 

4. Fyren administrativa delarna (Egenägd 350 kvm) 

5. Hotell Halland (Inhyrd 750 kvm) 

6. Villa Solhem (Egenägd 232 kvm) 

7. Sjöallén Hus D (Egenägd 334 kvm) 

8. Stationshuset (Egenägd 225 kvm) 

9. Södra Torggatan (Inhyrd 306 kvm) 

10. Vägmästaren (Inhyrd 3000 kvm) 

11. Sommarlust (Egenägd 488 kvm) 

12. Elektronen (Egenägd 625 kvm) 

13. Västergatan (Inhyrd 127 kvm) 

14. Teknikgatan (Inhyrd 2441 kvm) 

 

Totalt 13866 kvm administrativa lokaler bör avvecklas. De egenägda i samband med 

stadsutveckling (Villa Solhem, Elektronen) eller annat behov som ex 

Sommarlustvägen. De inhyrda avvecklas i sin helhet.  

För att avveckla dessa föreslogs följande åtgärder; 

1. Bygga om Hus A i befintligt stadshus (kvarteret Samariten) samt införa ett 

nytt arbetssätt i hela stadshuset. 9100 kvm lokaler och en investering på cirka 

70 milj kr. Kapaciteten för huset skulle då uppgå till 450 – 500 medarbetare. 

2. Bygga ett nytt hus på kvarteret Vägmästaren för 325 milj kr och en kapacitet 

för 800 personer i nytt arbetssätt och en lokalyta på 9600 kvm. 

3. Den ekonomiska vinsterna på sikt visade på ekonomiska besparingar på cirka 

80 miljoner kr from att nya lokaler på kvarteret Vägmästaren är färdigställda 

och befintlig stadshus på kvarteret Samariten är ombyggt. Besparingen består 

av ett ackumulerat driftnetto och är mellanskillnad mellan nollalternativ där 
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kommunens lokalbehov kommer att växa till 28 000 kvm och en 

hyreskostnad på 52 milj kr år 2030 gentemot 19 800 kvm i nytt hus på kv 

Vägmästaren och ombyggt stadshus på kv Samariten där den årliga 

driftkostnaden kommer vara 32,5 milj år 2030. 

 

2 Syfte 

Syftet med denna rapport som nu upprättas är att göra en ny nulägesanalys och 

uppdatera indata avseende vakansgrader i de olika adresserna, beräkna kapacitet och 

kostnaderna fram tills ett nytt hus byggs på kv Vägmästaren. Dokumentet kommer 

att ge vägledning åt vilken lokalstrategi som ska tillämpas beroende på när ett nytt 

hus är färdigt på kvarteret Vägmästaren.  

 

3 Tillvägagångssätt  

Tillvägagångssättet har varit att återigen beräkna antalet administrativa tjänster i 

Kungsbacka som har ett behov av administrativa lokaler. Utöver det gjordes en 

kvantitativ analys som beräknade hur mycket kapacitet det finns i befintliga lokaler. 

Utifrån en prognos på hur mycket Kungsbacka kommer växa som kommun dras en 

korrelation till antalet medarbetare som jobbar administrativt. Dokumentet ämnar ta 

fram tre alternativ där hänsyn tas till kapacitet, ekonomi och tillväxt av personal. 

 

4 Nulägesanalys 

 Adresser och ytor 2020-01-31 

 

2020-01-31      

Adress Yta Hyra Kostna

d per 

kvm 

Avtal till- 

och med 

Kostnad 

/medarbetare 

full kapacitet 

1. Teknikgatan Avvecklad - - - - 

2. Omsorgens hus 4840 6 443 982 1331  2021-09-30 32 320 

3. Stadshuset 9083 12 670 798 1395 Egenägd 23 038 

4. 

Sommarlustvägen 

Avvecklad - - - - 

5. 

Borgmästaregatan 

2502 3 861 564 1543 2022-12-31 33 873 

6. Handelshuset 756 933 380 1235 Löpande 27 452 

7. Fyren 350 467 597 1335 Egenägd 16 124 

8. Villa Solhem 232 252 631 1088 Egenägd 18 045 

9. Elektronen Avvecklad - - - - 
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10. Hotell 

Halland 

775 1 101 920 1422 2021-01-31 26 876 

11. Södra 

Torggatan 

1300 1 714 941 1319 2022-06-30 26 383 

12. Vägmästaren 3000 6 101 410 2033 2022-09-30 23 927 

13. Sjöallen Hus 

D  

Avvecklad - - - - 

14. Västergatan Inaktuell - - - - 

15. Stationshuset 225 390 022 1733 Egenägd 27 859 

Totalt 23063 33 938 245    

 

Teknikgatan 

Teknikgatan avvecklas i sin helhet 2020-01-31 i samband med byggnationen av 

Stadshuset.  

Omsorgens hus 

Hemtjänsten har flyttat ifrån Omsorgens hus till Gamla Brandstationen. 

Hemtjänstpersonalen och dess yta var ej inräknad i förra analysen. I samband med 

påbörjande av ombyggnationen av Stadshuset evakuerades förvaltningen för Miljö- 

och hälsoskydd ca 45 personer till hemtjänstens gamla lokaler på Omsorgens hus. 

Därmed har den ytan beräknats som administrativ i den här analysen dvs. 4004 → 

4840 kvm. Delar FG har flyttat in till Omsorgens hur ifrån Sommarlustvägen och det 

finns en inriktning om att VO avvecklar Omsorgens hus som sin adress år 2020 och 

istället förtätar på Borgmästaregatan. 

Stadshuset 

Cirka 5500 kvm byggs om och hela ytan på 9083 kvm används som 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Investeringskostnaden är 73 milj kr och internhyran 

ökar ifrån 9 101 789 → 12 670 798 kr (ej fastställt, endast uppskattat). 

Sommarlustvägen 

Medarbetare på för- och grundskoleförvaltningen som satt på Sommarlustvägen 

evakuerades till Omsorgens hus i samband med ombyggnation av Sommarlustvägen 

med ändamålet att bli förskola. Därmed är Sommarlustvägen avvecklad som 

administrativ lokal. 

Borgmästaregatan  

SE Lönecenter, Rekrytering och Bemanning har flyttat till Borgmästaregatan i f.d. 

Fritids lokaler. Utöver det har en ny införhyrning skett. Därmed har ytan på 

Borgmästaregatan vuxit ifrån 2288 → 2502 kvm. 

Handelshuset 

Ingen förändring 

Hotell Halland 

Ingen förändring 
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Fyren 

Förvaltningsledning för Kultur & Fritid har infört aktivitetsbaserat arbetssätt på 

Fyren och flyttat egna tjänstemän ifrån Elektronen och Borgmästaregatan till Fyren. 

Villa Solhem 

Ingen förändring 

Södra Torggatan 

I samband med organisationsförändringen inom förvaltningen för Gymnasie- och 

Vuxenutbildning och dess sammanslagning med personal ifrån förvaltningen för 

Individ- och familjeomsorgen i den s.k. ”Trelleborgsmodellen” förflyttades personal 

ifrån Teknikgatan till Kompetenscentrum. Utöver det har Beda Hallberg lämnat 

lokaler som har blivit till ett konferenscentrum ”Mötesängen”.  

Vägmästaren 

Under 2016 års analys hade ett aktivitetsbaserat arbetssätt redan införts. Sedan dess 

har fler personal flyttats till Vägmästaren som sedermera uppgår till 230 personer. 

Sjöallen Hus D 

De fyra medarbetare som satt där har förflyttats till adresser där förvaltningen för 

Individ- och familjeomsorgen sitter. Denna lokal har avvecklats helt som 

administrativ lokal.  

Västergatan 

Västergatan klassas inte längre som administrativ lokal. 

Stationshuset 

Fackliga förbund har flyttat in i stationshuset. Oklart hur många de är. Uppskattning 

är runt 7-10 personer med varierande arbetsomfattning (heltid/deltid) och att samtliga 

har fasta arbetsplatser. 

 

 Utveckling 2016-2020 

2016 var majoriteten av kommunens administrativa lokalyta inhyrd. I takt med att 

kommunen avvecklat Teknikgatan i samband med ombyggnaden av stadshuset har 

en mindre utbalansering skett. 
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Kostnad

Egenägda Inhyrda

Kostnad

Egenägda Inhyrda

2016 

  

Inhyrda 54,5 % Egenägda 45,5 %  Inhyrda 62,5 % Egenägda 37 % 

 

 

2020 

  

Inhyrda 56 % Egenägda 44 %  Inhyrda 59,5 % Egenägda 40,5 % 

 

 

 

 Prognos personal 

I analysen 2016-09-27 beräknades behovet av framtida arbetsplatser genom en 

korrelaterad befolkningsutveckling och andel tjänstemän inom kommun. Då den 

utvecklingen fluktuerar mellan åren antogs en genomsnittlig tillväxt på 1,21 %.  

 

 

Antagen befolkningstillväxt. 

2016 2017 2018 2019 .. 2030 2031 2032 2033 2034 

80 131 81 228 83 348 84 682  99 947 101 346 102 765 104 204 105 663 

Yta

Egenägda Inhyrda

Yta

Egenägda Inhyrda



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

7 (18) 

 

 

 

Antagen tillväxt över tjänstemän inom Kungsbacka kommande 15 år  

2020 .. 2030 2031 2032 2033 2034 

1167  1289 1302 1315 1328 1341 

 

 Nulägesbild i befintligt lokalbestånd 

 

I de olika lokalerna som klassas som administrativa är arbetsplatsen utformad på 

olika sätt. Det kan bestå av cellkontor, öppet landskap, flexkontor och 

aktivitetsbaserade arbetsplatser. Utformningen av arbetsplatsen blir direkt styrande 

över kapaciteten på adressen. Maxkapaciteten utgår ifrån att nuvarande arbetssätt 

behålls på respektive adress. 

 

 

 

Adress Yta Arbetssätt/

Arbetsplats 

Personantal Bedömd 

maxkapacitet 

(nuvarande 

arbetssätt) 

Kapacitet 

(nuvarande 

arbetssätt) 

1. Omsorgens hus 4840 Cellkontor 158 200 + 42 

2. Stadshuset 9083 Aktivitets-

baserat 

450 550 + 100 

3. Borgmästaregatan 2502 Cellkontor 82 114 +32 

4. Handelshuset 756 Cellkontor 31 34 + 3 

5.Fyren 350 Flexkontor 63 29 -34 

6. Villa Solhem 232 Öppet 

landskap 

21 14 - 7 

7. Hotell Halland 775  Cellkontor 46 41 - 5 

8. Södra Torggatan 1300 Landskap 76 65 - 11 

9. Vägmästaren 3000 Aktivitets-

baserat 

230 250 + 20 

10. Stationshuset 225 Öppet 

Landskap 

10 13 + 3 

Totalt 23063  1167 1310 +143 
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5 Förslag på lokaliseringar och strategi 2020-2031 

I den senaste lokalplanen har anskaffandet av ”nya administrativa lokaler på 

kvarteret Vägmästaren” förflyttats till 2025 - 2030 års lokalplan. Det finns tidpunkter 

som är ”bundna” av hyreskontrakt när det är ekonomiskt optimalt att avveckla 

inhyrda lokaler. Dessa tidpunkter är; 

 

• Sept 2025 

 

• Sept 2028 

 

• Sept 2031  

 

Nedan listas 3 alternativ inklusive ett ”noll-alternativ” dvs. hur hade lokaleffektivitet 

och ekonomi sett ut om inga åtgärder alls vidtagits 2016. Samtliga alternativ 

redovisas ur ett arbetssätt som råder idag (2020-02-28) på respektive adress. Att 

förändra arbetssättet på lokaler som ej är anpassade har ej tagits hänsyn till. 

 

 Alternativ 0 

Om kommunen år 2016 låtit bli att införa ett nytt arbetssätt, genomföra ombyggnad 

av befintligt stadshus samt andra förtätningar och effektiviseringar hade vi idag haft 

kapacitetsbrist på 68 platser. Detta hade inneburit att ytterligare 1500 kvm yta hade 

erfordrats till en kostnad på drygt 2 miljoner kronor. 

 

År 2020 vid alternativ 0 

 

 

 

 

 

  

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 26 407 kvm 

• Total kostnad; 34 914 942 kr 

• Yta per medarbetare; 22,62 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 919 kr 

• Kapacitet; +- 0 
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 Alternativ 1 Behålla nuläget enligt 2020 års kapacitet, genomföra ny 
inhyrning beroende på färdigställande av nytt Stadshus på kv Vägmästaren. 

 

- Stor överkapacitet ifrån början.  

- Förflytta verksamhet där det finns vakant yta.  

- År 2029 hyra in ytterligare 1000 kvm (cirka 50 st medarbetare) till en 

uppskattad hyreskostnad på 2500 000 kr inklusive admin avgifter 

 

5.2.1 Kapacitet på mellanlång sikt alternativ 1. 

Givet på en årlig tillväxt på 1,21 % av medarbetare. Alternativet genomförs år 2021 

då Omsorgens hus kan sägas upp. Därefter hyr man in yta beroende på när det nya 

huset på kvarteret Vägmästaren byggs. 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1167 1181 1195 1210 1224 1239 1254 1270 1285 1300 1316 1332 

+143 +129 +115 +100 +86 +71 +56 +40 +25 +60 +44 +28 

 

 

 

5.2.2 Ekonomi 

Då man skjuter på byggandet av ett nytt Stadshus på kvarteret Vägmästaren innebär 

det att det kommer behövas ytterligare 1 inhyrning beroende på om det blir färdigt 

2025, 2028 eller 2031. KPI indexering + hyreshöjningar på totalt 2 % årligen ingår 

i inhyrda lokaler. De egna skrivs av och DoU höjs med 2,5 % årligen. 

 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2025 (6 år) är 196,5 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2028 (9 år) är 298,4 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2031 (12 år) är 410,7 milj kr. 

  

1000 kvm ny 

inhyrning 

Ev. nytt 

Stadshus 

Ev. nytt 

Stadshus 

Ev. nytt 

Stadshus 
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5.2.3 Hyresutveckling ALT 0 – ALT 1 (Nuläge) 

 
  

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 26 407 kvm 

• Total kostnad; 34 914 942 kr 

• Yta per medarbetare; 22,62 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 919 kr 

• Kapacitet; +- 0 

ALT 0 2020 

ALT 1(Nuläge) 2020 

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 23 063 kvm 

• Total kostnad; 33 938 245 kr 

• Yta per medarbetare; 20,3 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 823 kr 

• Kapacitet; + 143 
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 Alternativ 2 Avveckla Omsorgens hus, bibehålla resterande lokaler 
samt genomföra nya inhyrningar beroende på färdigställande av nytt 
Stadshus på kv Vägmästaren. 

 

- Flytta delar av VO som sitter i Omsorgens hus till Borgmästaren  

- Flytta delar av FG som sitter i Omsorgens hus till Gårdskulla (främst 

pedagoger) 

- Resterande delar av FG och VO på Omsorgens hus (cirka 50 – 60 st 

medarbetare) får nya inhyrda lokaler 2021 (kanske delar av Omsorgens 

hus om hyresvärd godtar) till uppskattad hyreskostnad på 1 600 000 kr 

inklusive admin avgifter. 

- Handelshuset behålls och får ev. förtätas om SE Upphandling växer 

organiskt. 

- Södra Torggatan, Fyren, Hotell Halland, Borgmästaren, Villa Solhem får 

växa organiskt tillsammans, främst då in i Stadshuset och Vägmästaren.  

- År 2025 hyra in ytterligare 1000 kvm (cirka 50 st medarbetare) för till 

uppskattad hyreskostnad på 2000 000 kr inklusive admin avgifter. 

- År 2028 hyra in ytterligare 1000 kvm (cirka 50 st medarbetare) för till 

uppskattad hyreskostnad på 2500 000 kr inklusive admin avgifter 

 

5.3.1 Kapacitet på mellanlång sikt alternativ 2. 

Givet på en årlig tillväxt på 1,21 % av medarbetare. Alternativet genomförs år 2021 

då Omsorgens hus kan sägas upp. Därefter hyr man in yta beroende på när det nya 

huset på kvarteret Vägmästaren byggs. 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1167 1181 1195 1210 1224 1239 1254 1270 1285 1300 1316 1332 

+143 +55 +41 +36 +22 +57 +42 +26 +61 +46 +31 +15 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorgens hus 

avvecklas ny 

inhyrning på 

1000 kvm görs 

1000 kvm ny 

inhyrning 
1000 kvm ny 

inhyrning 

Ev. nytt 

Stadshus 
Ev. nytt 

Stadshus 

Ev. nytt 

Stadshus 
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5.3.2 Ekonomi 

Då man skjuter på byggandet av ett nytt Stadshus på kvarteret Vägmästaren innebär 

det att det kommer behövas ytterligare 2 inhyrningar beroende på om det blir färdigt 

2025, 2028 eller 2031. KPI indexering + hyreshöjningar på totalt 2 % årligen ingår 

i inhyrda lokaler. De egna skrivs av och DoU höjs med 2,5 % årligen. 

 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2025 (6 år) är 166,6 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2028 (9 år) är 260,6 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 2 år 2020-2031 (12 år) är 362,1 milj kr. 

 

5.3.3 Hyresutveckling ALT 0 – NULÄGE – ALT 2   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ALT 2 2021  

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 26 407 kvm 

• Total kostnad; 34 914 942 kr 

• Yta per medarbetare; 22,62 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 919 kr 

• Kapacitet; +- 0 
 

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 23 063 kvm 

• Total kostnad; 33 938 245 kr 

• Yta per medarbetare; 20,3 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 823 kr 

• Kapacitet; + 177 

 

• Antal medarbetare; 1184 

• Total yta; 19 223 kvm 

• Total kostnad; 29 094 263 kr 

• Yta per medarbetare; 16,2 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 24 573 kr  

• Kapacitet; + 55 

NULÄGE 2020 

ALT 0 2020 
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 Alternativ 3 Avveckla Hotell Halland och Handelshuset , bibehålla 
resterande lokaler samt genomföra nya inhyrningar beroende på 
färdigställande av nytt Stadshus på kv Vägmästaren. 

 

- Flytta delar av VO som sitter i Omsorgens hus till Borgmästaren. 

- Flytta SE Upphandling och SE Digitalt center till Omsorgens hus år 2021. 

- Södra Torggatan, Fyren, Hotell Halland, Borgmästaren, Villa Solhem får 

växa organiskt tillsammans, främst då in i Stadshuset och Vägmästaren.  

- År 2024 hyra in ytterligare 1500 kvm (cirka 80 st medarbetare) för till 

uppskattad hyreskostnad på 3000 000 kr inklusive admin avgifter. 

- År 2029 hyra in ytterligare 1000 kvm (cirka 50 st medarbetare) för till 

uppskattad hyreskostnad på 2500 000 kr inklusive admin avgifter 

 

5.4.1 Kapacitet på mellanlång sikt alternativ 3. 

Givet på en årlig tillväxt på 1,21 % av medarbetare. Alternativet genomförs år 2021 

då Hotell Halland och Handelshuset kan sägas upp. Därefter hyr man in yta 

beroende på när det nya huset på kvarteret Vägmästaren byggs. 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1167 1181 1195 1210 1224 1239 1254 1270 1285 1300 1316 1332 

+143 +52 +38 +23 +89 +74 +59 +43 +28 +62 +46 +30 

 

 

 

 

 

5.4.2 Ekonomi 

Då man skjuter på byggandet av ett nytt Stadshus på kvarteret Vägmästaren innebär 

det att det kommer behövas ytterligare 2 inhyrningar beroende på om det blir färdigt 

2025, 2028 eller 2031. KPI indexering + hyreshöjningar på totalt 2 % årligen ingår 

i inhyrda lokaler. De egna skrivs av och DoU höjs med 2,5 % årligen. 

 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 3 år 2020-2025 (6 år) är 189,7 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 3 år 2020-2028 (9 år) är 294,1 milj kr. 

• Ackumulerade kostnader i alternativ 3 år 2020-2031 (12 år) är 409,2 milj kr. 

Handelshuset och Hotell 

Halland avvecklas  
1500 kvm ny 

inhyrning 

1000 kvm ny 

inhyrning 

Ev. nytt 

Stadshus 
Ev. nytt 

Stadshus 

Ev. nytt 

Stadshus 
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5.4.3 Hyresutveckling ALT 0 – NULÄGE – ALT 3   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ALT 3 2021  

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 26 407 kvm 

• Total kostnad; 34 914 942 kr 

• Yta per medarbetare; 22,62 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 919 kr 

• Kapacitet; +- 0 
 

 

• Antal medarbetare; 1167 

• Total yta; 23 063 kvm 

• Total kostnad; 33 938 245 kr 

• Yta per medarbetare; 20,3 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 29 823 kr 

• Kapacitet; + 177 

 

• Antal medarbetare; 1184 

• Total yta; 21 532 kvm 

• Total kostnad; 31 839 143 kr 

• Yta per medarbetare; 18,2 kvm 

• Kostnad per medarbetare; 26 891 kr  

• Kapacitet; + 52 

NULÄGE 2020 

ALT 0 2020 
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6 Alternativgenerering – Kortsiktig lokalstrategi 

 Matris 

 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 

Ackumulerad kostnad 

2020-2025 (6 år) 

196,5 166,6 (+ 3 milj*) 189,7 (+ 1,5 milj) 

Ackumulerad kostnad 

2020-2028 (9 år) 

298,4 260,6 294,1 

Ackumulerad kostnad 

2020-2031 (12 år) 

410,7 (+ 1,5 milj*) 362,1 (+ 1,5 milj*) 409,2 (+ 1,5 milj) 

Antal nya inhyrningar 1 3 2 

* = Flyttkostnader som engångsdrift. 

  



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

16 (18) 

 

 

Kostnad

Egenägda Inhyrda

Kostnad

Egenägda Inhyrda

Kostnad

Egenägda Inhyrda

Yta

Egenägda Inhyrda

 Val av kortsiktig strategi 

KSAU bestämde 2020-03-XX att kommunen ska inrikta sig på alternativ 2. Dvs 

avveckla Omsorgens hus och hitta en mindre lokal cirka 1000 kvm då förtätning av 

samtliga verksamheter i befintliga lokaler inte är möjlig. Detta ger då följande 

historisk utveckling; 

 

2016 total kostnad på 34 914 942 kr (i dagens penningvärde) och 26 407 kvm yta 

Inhyrda 54,5 % Egenägda 45,5 %  Inhyrda 62,5 % Egenägda 37 % 

  

 

2020 total kostnad på 33 938 245 kr och 23 063 kvm yta 

Inhyrda 56 % Egenägda 44 %  Inhyrda 59,5 % Egenägda 40,5 % 

 

 

2021 total kostnad på 29 094 263 kr och 19 223 kvm yta 

Inhyrda 49 % Egenägda 51 %  Inhyrda 53 % Egenägda 47 % 

  

 

 

  

Yta

Egenägda Inhyrda

Yta

Egenägda Inhyrda
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7 Långsiktig strategi 

För den långsiktiga lokalstrategin förordas större andel av egenägda lokaler. Så länge 

kommunen ej har överkapacitet i egna lokaler och bedömer att verksamheten ej 

kommer förändras på sikt (personalstyrkan sjunker drastiskt), är det alltid mera 

ekonomiskt gynnsamt att äga lokalerna över tid p.g.a; 

1. Inhyrda lokaler indexeras och hyreshöjs medan kommunens egna bundna 

kapital späds ut av inflation. Därmed blir det kassaflödesmässigt mera 

gynnsamt över en längre period för kommunen att äga lokalerna då 

kommunen ej ställer avkastningskrav på sitt eget kapital. 

2. Kommunen borde snarast bygga nya administrativa lokaler eftersom dels är 

byggmarknaden i nedåtvikande trend (i skrivande stund) men över tid har 

entreprenadindex en tendens att vara högre än konsumentprisindex (KPI) och 

inflation. Det spelar egentligen ingen roll hur stora administrativa lokaler 

kommunen bygger så länge ett långsiktigt behov identifieras och det som 

byggs har en täckning av behovet. Dvs en inte allt för stor överkapacitet på 

lång sikt. 

 

 Principbeslut för långsiktig lokalstrategi 

Som ovan nämnt är det fördelaktigt för kommunen att äga sina egna lokaler under 

längre sikt. När alternativ 2 i den kortsiktiga strategin förverkligats innebär det att 

kommunen på 5 år lyckats effektivisera bort drygt 6500 kvm kontorsyta och 6 

miljoner i kostnader. Ändock blir 49 % av lokalytan inhyrd vilket ger ett utrymme till 

att anskaffa egenägda lokaler i större utsträckning. Ett mål om att kommunen äger 

minst 80 % av kontorsytan är ett realistiskt mål. 

En av de större principfrågorna när det gäller egenägda lokaler är huruvida 

kommunen ska bygga en stor lokal och där samla alla tjänstemän så att kommunens 

tjänstemän har två adresser. Alternativet är att kommunen bygger administrativa 

lokaler som är mindre och utspridda i både tid och på fler adresser. 

Den senare alternativet vore att föredra p.g.a. 

- Kommunen minimerar riskerna för över/underkapacitet om man bygger på 

endast 1 adress. På så vis har man alltid optimal beläggning på sina lokaler. 

Bygger man 1 stor lokal så bygger man den antingen större för att kunna ha 

en kapacitet över tid eller så optimerar man den utifrån rådande behov och då 

riskeras underskott på arbetsplatser istället på sikt. 

- Kommunen bör bejaka trender och omvärld. Som följd av COVID-19 

arbetade många hemifrån i större utsträckning vilket gör att medarbetarna har 

blivit duktiga på att använda de digitala verktyg som finns för att lösa sina 

arbetsuppgifter. Det är inte uteslutet att trenden går mot att arbetsplatsen blir 

en mötesplats och att man går fysiskt till ett kontor för specifika ändamål som 

ex fysiskt möte, samarbete med kollegor eller användning av specifik 

utrustning som ej finns att tillgå hemma. 

- Om kommunen bygger administrativa lokaler i anslutning till andra projekt 

ex kultur och fritidsbyggnader, vård- och omsorgsboende samt skolor skapas 

synergieffekt vad gäller markbehov och byggkostnader. 
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- Det är svårmotiverat med en så stor investering att bygga ett stort kontorshus 

som ska ge plats åt många medarbetare trots att det är ekonomiskt mer 

fördelaktigt. Konsekvensen blir att investeringsutgiften riskerar att tränga ut 

andra investeringar för exempelvis skola och vård- och omsorg, i alla fall 

under den nominella investeringscykeln. 

 Förslag på vidare långsiktiga åtgärder 

För att säkerställa att kommunens administrativa lokaler ägs till minst 80 % av 

kommunen själva föreslår förvaltningen för Service följande åtgärder; 

- Bejaka möjligheten att bygga administrativa i den nya arenan söder om 

badhuset. 

- Bejaka möjligheten att bygga administrativa lokaler på kvarteret 

Vägmästaren, förslagsvis i anslutning till det planerade vård- och 

omsorgsboendet. 

- Bejaka möjligheten att bygga administrativa lokaler på kvarteret Ejdern, 

förslagsvis skapa en centrumbyggnad med det tilltänkta parkeringshuset. 

- Bejaka möjligheten att bygga om Alléskolan till administrativa lokaler, 

förslagsvis tillsammans med lokaler för fritids- och kulturverksamhet. 

- Bejaka möjligheten att i kommande större invändigt underhållsprojekt bejaka 

möjligheten att bygga om hus B i stadshuset för ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt. 
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Kungsbacka kommun är i process för att bygga en ny arena som inte endast ska 
attrahera idrottsintresserade, utan även ska finnas något som drar till sig alla 
kommunens invånare. Denna rapport behandlar innovativa idéer kring vad som vara 
uppskattat till en bredare målgrupp och även skapa PR.  
 
Till detta case har budget inte varit något som begränsat idéer, vilken även resulterat 
i att denna arena sticker ut från traditionella arenor. Det har valts att fokusera på fyra 
målgrupper som tros kommer att uppskatta och utnyttja arenans aktiviteter. Dessa 
målgrupper är pensionärer, entreprenörer, ungdomar och barnfamiljer. Primära 
ändamålet till arenans uppkomst är främst att fokusera på att täcka de brister som 
finns i diverse idrottssammanhang. Det har därför valts att bortse från denna 
målgrupp, då det gjorts ett antagande att Kungsbacka kommun redan har en tydlig 
syn och tillvägagångssätt för att stimulera denna målgrupp och dess behov.  

 
Vid närmare analyser kring diverse arenor i världen kan vida spektakulära 
byggnationer som både ändrar färg och omvandlar sig återfinnas. Detta är något 
som både är kostsamt och skapar mycket PR, vilket är något som många städer 
strävar efter att uppnå. Dessa arenor attrahera ofta den idrottsintresserade 
målgruppen. Däremot har Kungsbacka kommun som ambition att inte endast 
attrahera de sportintresserade, utan även övriga invånare samt personer utanför 
kommunen. Detta gör sig möjligt med hjälp av andra innovativa idéer som ska tilltala 
massan och skapa PR.  
 
Kungsbacka idag 
 
Som det ser ut idag har Kungsbacka mycket historia och kultur i sin stad. De har 
förutsättningar för en mängd olika aktiviteter, som bland annat tennis, simning, 
fotboll, konst, vandringar språkcaféer med mera. En stor arrangör av detta är 
framförallt kulturhuset Fyren. De lockar flera olika målgrupper med en mängd olika 
aktiviteter. Kungsbacka har också många ungdomsgårdar i de flesta av 
Kungsbackas delar och de jobbar aktivt med att försöka anpassa dessa till att passa 
de unga så att de spenderar sin tid där istället för att okontrollerat umgås utomhus 
där de eventuellt kan störa omgivningen.  
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Det vi däremot ser att de saknar är en mötesplats som täcker bredare intressen, en 
mötesplats som kompletterar det som kulturhuset Fyren gör, som lockar alla åldrar 
och även kan locka turister. Vi ser inte heller att Kungsbacka nyttjat de kulturresurser 
de har i sin utemiljö, det finns en guldgruva av potential där man kan se till att såväl 
turister, besökare eller invånare kan ta del av kulturen och historian som finns. Detta 
kan man uppnå genom att designa en app som vi berättar mer om senare i texten. 
 
Omvärldsanalys 
 
Vi har inte begränsat oss geografiskt utan försökt tänka så brett som möjligt när det 
angått våra idéer så att även personer utanför Kungsbacka kommun kan tänka sig 
åka hit för arenan samt attrahera turister. Kungsbacka har dessvärre inte så många 
anläggningar eller ställen där alla kan umgås. Som vi tidigare nämnt i rapporten är 
ett sådant exempel att ungdomar får en chans att sitta ner med de äldre 
generationerna. Arenan behöver nödvändigtvis inte enbart bara vara en arena per se 
utan det bidrar även till att staden och dess befolkning kommer vilja växa vilket 
sedan förbättrar ekonomin och utvecklingen.  
 
Kungsbacka är någorlunda gammaldags och har inte växt eller moderniserats riktigt 
ännu och därmed tror man att med hjälp av denna arenan har de en chans att både 
göra nåt fint för dess invånare samt ta ett steg åt rätt håll i utvecklingen. 
I dagsläget så finns det inte så många anledningar till att åka till Kungsbacka till 
exempel från Göteborg om det inte är för fiske, museum, golf eller kungsmässan då 
de tyvärr inte kan erbjuda något mer i form av aktiviteter i staden och i kontrast till 
detta är en annan fördel att det skapar fler jobb för ungdomarna och inte enbart i 
Kungsbackas kommun utan även runt om. 
 
Det positiva med Kungsbacka är att de finns goda möjligheter för pendling, det är 
känt för att vara en trygg och säker kommun och de har en stark matchning med 
Göteborg som bidrar till ökad besöksnäring.  
Möjligheterna med denna byggnation är att tillit och förtroendet för staden ökar ännu 
mer som sedan skulle kunna dra kreativa entreprenörer till staden. 
 
Marknadsundersökning  
 
Det genomfördes en mindre marknadsundersökning där närstående blev tillfrågade 
vilka behov som skulle kunna finnas i en ny arena. Majoriteten svarade till att fylla 
det bristande behov av idrottsanläggningar, där vikten betonades av ett lättillgängligt 
parkeringssystem och kollektivtrafik. Ett problem som även ringades in var ett 
problem i att ungdomar inte har någon plats att umgås på. En av respondenterna 
lyfte ett behov av att visa Kungsbackas kultur. Med dessa aspekter i åtanke har idéer 
utformats för att fylla dessa behov.  
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Taket  
Det finns ofta mycket utrymme som inte används på diverse byggnationer. Dock har 
optimering av utrymme blivit en faktor som prioriterats på senare dar, där bland 
annat tak fått fylla funktion. Den idé som kom för att utnyttja taket blev att bygga en 
aktiv gräs park. Denna park ska fyllas med ett  ett mysigt cafe med runda bord och 
stolar. Det ska finnas parkbänkar och mysiga sittgrupper. Allt vad en normal park 
hade haft att erbjuda. 
 
Exempelvis kan det finnas en boulebana där pensionärer kan kasta sina klot och 
umgås. Det kan finnas små fotbollsmål där ungdomar kan komma och spela men 
också träffa de äldre. Det finns givetvis massa annat man kan ha i denna parken, 
kanske ett jätteschack. Men allt detta ska kunna göras under bar himmel med utsikt 
över Kungsbackas fina stad.  
 
Inomhus 
Kungsbacka kommun finner i dagsläget brister i idrottshallar, där den handbollsplan 
som används idag inte fyller samtliga kriterier som den nivån kommunens lag håller. 
Därigenom finns det utvecklingspotential och ett behov av satsning för att idrotten 
ska ha möjlighet till att växa och utvecklas. Detta projekt har åsidosatt idrotten då 
kommunen idag redan betonar vikten av denna faktor. Istället har faktorer som 
kultur, gemenskap och kreativitet varit grundstenar i samtliga led vid framtagning av 
idéer för arenan i Kungsbacka.  
 
Vid anknytning till att utnyttja ytan i arenan finns en tanke av att utnyttja källaren. 
Idag runtom i Sverige finns ett fåtal spelhallar, den centrala i Västra 
Götalandsregionen är spelhallen på Liseberg. Att denna spelhall är placerad i 
nöjesparken gör den något svåråtkomlig. Det har därför identifierats ett behov och 
tros kunna passa in i arenan i Kungsbacka.  
 
Utöver traditionella spelkonsoler kan det kompletteras med en rullskridskobana, ett 
pizzahak och en VR-station. Runtom i Sverige finns en problematik att ungdomar 
ofta kan befinna sig utanför diverse affärer och parkeringsplatser under kvällar och 
nätter. Möjligen kan detta bero på att det inte finns någonstans att umgås på, vilket 
denna spelhall kan vara lösning på.  
 
Padeltennis är sport som blivit en stor trend och fått mycket uppmärksamhet. 
Eftersom det väljs att benämna sporten som en trend, finns en osäkerhet kring om 
sporten kommer vara lika aktuell några år framåt. Därför är en tanke att ha en plan 
där ljus avgränsar spelplanen modulärt. Genom att inte ha utritade linjer för 
spelplanen kan den därför anpassas efter diverse sporter och gör därför ytan mer 
flexibel.  
 
I samband med Corona Pandemin har många individer tvingats arbeta hemifrån och 
skolor har fått bedriva distansundervisning. Detta tros däremot vara en tillfällighet, 
dock är det många verksamheter som ser över samtliga rutiner för att digitaliseras 
och blir därför inte lika beroende av det fysiska mötet.  
 
Genom den marknadsundersökning som genomfördes identifierades ett behov av 
någon form av öppen arbetsplats där både studenter och egenföretagare kan vara 
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produktiva och inspireras av. Vid närmare analys kring vilka varianter av detta som 
finns i Sverige, kan inspiration tas från Urban Deli i Stockholm.  
Dessa bedriver hotell- och restaurangverksamhet, där det finns flertalet sittplatser, 
med möjlighet till konferensbokning. Målgruppen här är främst företagare samt 
studenter, vilket även vill attraheras till Kungsbackas arena.  
 
En kompletterande del i arenan är en separat avdelning där ungdomar kan hjälpa 
äldre med digitala lösningar, detta ger ungdomarna en chans att sitta och spendera 
tid med de äldre. Genom detta utbyte erbjuds kommunikation mellan olika 
generationer, vilket bidrar till en gemenskap. 
 
Utomhus 
En idé som vi tror kommer att var mycket uppskattad är en vägg. Bara en vägg? Ja 
en vägg helt enkelt med lite detaljer. Tanken med väggen är vida och många. 
Således ska ungdomar på dagen kunna gå dit och spela fotboll mot den eller 
basketboll. Lite bänkar som kan agera som en sittgrupp där ungdomar kan träffas för 
att umgås och sparka lite boll. Och på kvällen är då allt livar till sig rejält.  
 
Tanken är nämligen så att man skall kunna sätta upp en projektor mot väggen som 
skall agera som en bildskärm. På denna skärm kan man bjuda in till en drive in bio.  
Eller koppla in ett nintendo för att spela gamecube på den stora skärmen utomhus 
mitt i stan. Detta tror vi hade samlat många ungdomar på kvällen för att umgås och 
spela spel tillsammans.  
Om man arbetar vidare med väggidén finns det mer avancerade idéer att utföra. Vid 
Landvetter flygplats finns en vägg som är kopplat till ett spel. Detta spelet spelas 
med kroppen. Man står framför väggen och gör olika rörelser för att influera spelet. 
Exempelvis åka skidor ner för Mont Blanc.  
 
Ytterligare en rolig och innovativ ide är att koppla denna väggen med en videochatt 
funktion. Där man kan integrera med andra tidszoner eller nationer runt om i världen. 
Förtydligande är det en skärm i Kungsbacka och en annan i exempelvis Japan. Den 
filmar en gata där människor går och kan stanna upp en stund för att kommunicera 
med en helt annan nation. Vi kallar det “Greeting the world”.  
En annan funktion väggen även kan ha är en klottervägg där man kan klottra och 
sedan sudda ut det för att klottra igen. På detta sättet kan Kungsbackas invånare 
göra sitt avtryck på arenan och staden.  
 
Vi ser potential för arenan att spela en central roll i Kungsbackas kultur för framtiden. 
Därför ser vi även att det är väsentligt för hela arenan att utföra sin del i att 
underlätta livet för besökare genom digitala medel. Idén om en multifunktionell 
display kom till liv då denna idé bidrar med information för de som utför aktiviteter 
precis utanför arenan och även de som bara passerar. Syftet med displayen är att 
erbjuda en digital klocka, termometer och information om bussar från närmsta 
hållplats. På denna display kan man även ha med nyheter som berör Kungsbacka.  
 
Det kan även finnas en fördel i att placera ut annorlunda konst i lokalerna, sådan 
som man inte vanligtvis ser på andra ställen, ett exempel på detta skulle kunna vara 
en handsprit flaska i stor skala som då ska symbolisera den pandemi vi gått igenom. 
Målet med den konstiga konsten är att få folk från alla möjliga orter att besöka den, 
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lite som om det vore en sevärdhet. En annan effekt kan bli att besökare berättar för 
andra människor om vad de sett i arenan och på så sätt lockar dit dem och 
dessutom gör att ordet om arenan sprider sig. 
 
 
Utöver detta kan man även även ha andra digitala medel för exteriören som återigen 
underlättar livet för besökare. Inspirationen för denna idé har kommit från 
busshållplatser i vissa delar av Sverige. Idén är nämligen att ha bänkar på utsidan 
med inbyggda solpaneler som ger kraft till en trådlös landningsplats för mobilen. 
Som man ser på bilden här finns det även möjlighet för ytterligare digitalisering med 
display på bänkarna som visar väder och temperatur.  
 
Vi ser att kultur är en viktig egenskap för offentliga platser. En idé för att främja kultur 
var då att ha en stationerad platta i ett bås som ständigt är uppkopplad till andra 
plattor runt världen i ett videochatt samtal. Detta ger möjlighet för människor att 
utforska kulturer och prata med andra runt världen. Förutsatt att idén sköts bra ser vi 
detta som en utmärkt möjlighet för människor att bredda sina vyer och även knyta 
band internationellt.  
 
Ett tillägg för exteriören är att man skulle kunna ha en ljusshow på kvällarna för att 
liva upp stämningen i stan. Det är konst på sitt unika sätt och blir då inte bara en 
arena. Ljusshower runtom i världen är väldigt populära och de brukar attrahera en 
väldigt stor publik.    

 
 
Kungsbacka App  
Just nu finns det en hel del olika appar ägnade för specifika områden i Kungsbacka. 
Det finns appar som Kungsbackas avfalls app, Kungsbacka Basket Cup, 
Kungsbacka Kommuns event, Kungsbacka-Posten och Ung i Kungsbacka. Om det 
finns något som samtliga i vår målgrupp inte trivs med så är det när saker fungerar 
omständigt - det är just vad problemet blir med alla dessa appar. 
 
I samband med arenans öppning föreslås en central app för Kungsbacka där 
samtliga invånare och besökare kan registrera sig. Här bör allt som rör Kungsbacka 
samlas som nyheter, information, samt de andra apparna som tidigare nämnts. 
Utöver detta borde även arenan få ha en del i denna appen. Där det finns möjlighet 
att  kan boka plats i den öppna arbetsplatsen för konferens, boka padelbana, eller 
boka plats på den interaktiva väggen. 
 
I appen skulle man kanske till och med kunna göra så att man gör en karta av 
arenan där användaren ska kunna se vart i arenan den är med hjälp av appen och 
telefonens platstjänster och navigera sig runt. 
 
Att ha en central app tror vi kan underlätta starkt för samtliga då man bland annat 
sparar på t.ex. personal som enbart finns till för att ta emot bokningar, samtidigt som 
detta även ger möjlighet för kommunen att samla data. Självklart förutsatt att man 
informerat i användarvillkoren att data samlas in.  
 
 



 

6 

Interaktiv kultur 
Som vi tidigare nämnt så finns det mycket kultur och historia i Kungsbacka, i 
dagsläget känns det som om man inte tar vara på att lära ut historien som staden 
har. Vi har en idé om att man komplettera kungsbacka-appen med augmented 
reality-funktionalitet för att få chansen uppleva hur det var förr.. När man håller 
mobilkameran över en byggnad med appen på kan man se hur det såg ut får flera år 
sedan. Till detta kan man få en narration av historien kring detta och få snabb men 
intressant information som förhoppningsvis kan passa såväl den yngre målgruppen 
som den äldre. 
 
För att locka fler målgrupper kan man skapa ett slags poängsystem som gör att du 
får ett incitament och blir motiverad att utforska mer av Kungsbacka, men även 
besöka arenan för att spela till exempel padel och genom detta få poäng. Som 
tidigare nämnt är målet att vi ska länka samman hela kungsbacka och bilda en 
enhetlig kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag 
 

Kommunen har vid några tillfällen upplåtit rätten att tidsbegränsat namnge en 

anläggning till annan part.  
Kungsbacka Ishall har under två tidsperioder haft annat namn.  
Föreningen Hanhals Kings har under året kontaktat förvaltningen för att se på 

möjligheterna att upplåta namnet till en sponsor. Anledningen är att det skapar bättre 

förutsättningar för föreningen att bedriva verksamhet med en stabil ekonomi. 

Förvaltningen ser flera viktiga frågor att ta ställning till 

1. Ska namn på anläggningar överhuvudtaget upplåtas? 

2. Vilken avtalskonstruktion är mest lämplig? 

3. Vilken ersättning ska kommunen erhålla? 

4. Hur ska ersättningen användas? 

5. Hur påverkar en upplåtelse förhållandet mellan föreningar,  
speciellt om de verkar i samma anläggning? 

 

Ska namn på anläggningar överhuvudtaget upplåtas? 

Det är vanligt förekommande att idrottsanläggningars namn upplåts till annan part, 

oftast företag, men även ideella organisationer som Friends kan få namnge arenor.  

Det finns många exempel på den här typen av upplåtelser i Sverige. Det skapar 

förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet. Oftast är det föreningar med 

elitverksamhet som har förutsättningarna att avtala med större sponsorer. 

En aspekt är om ett namn som Kungsbacka Ishall i sig genererar goodwill för 

kommunen och att ett företagsnamn skulle kunna ha negativ inverkan på kommunens 

varumärke. Det är givetvis en risk och därför är det avgörande att kommunen 

behåller rätten att godkänna förslag på namn samt också kunna välja om det nya 

namnet ska innehålla ordet Kungsbacka. Namnet skulle då bli godkänt företags- eller 

organisationsnamn Kungsbacka Ishall (eller Arena). Det är sannolikt att en sponsor 

gärna ser att det finns en lokal förankring i namnet och därför ser positivt på en sådan 

konstruktion.  

Om det i speciella fall finns ett behov av att upplåta anläggningen reklamfri till 

annan part så förbehåller kommunen sig rätten att kunna göra det vid enstaka 

tillfällen. 

Det är också viktigt att tidsbegränsa en upplåtelse så att den kan avslutas. 

Förvaltningen föreslår att en upplåtelseperiod är tre till fem år med möjlighet till 

förlängning om ett år i taget. 

Kommunen har i dagsläget inte någon policy för den här typen av upplåtelser. Frågan 

är av principiell karaktär och det kan diskuteras om den bör bli föremål för beslut i 



 

 

kommunfullmäktige. Efter samråd med Kommunledningskontoret menar dock 

förvaltningen att ett beslut rörande de anläggningar som nämnden ansvarar för ryms 

inom ramen för nämndens delegation. 

Vilken avtalskonstruktion är mest lämplig? 

Förvaltningen har i samråd med kommunens jurist och extern specialist inom 

sakområdet diskuterat möjliga upplåtelseformer.  

Vi ser åtminstone två olika konstruktioner. Antingen avtalar kommunen direkt med 

den part som köper upplåtelserätten eller avtalar kommunen med en förening som i 

sin tur upplåter rätten till namnet vidare.  

Att avtala direkt med sponsorn ger kommunen tydligare kontroll över hela 

ersättningen. Däremot behövs ett annat sätt att ersätta föreningen som skapat 

möjligheten i det specifika fallet om någon sådan ersättning ska utgå. 

 

Vilken ersättning ska kommunen erhålla? 

Det finns lite vägledning att få från andra liknande avtal och ersättningen varierar 

från noll till betydligt högre summor beroende på arenans dignitet och reklamvärde.  

Kommunens anläggningar har varierande värde beroende på geografisk placering, 

antalet besökande och kommersiellt värde. 

Vissa större anläggningar som Kungsbacka Ishall, Aranäshallen och Tingbergsvallen 

har ett större reklamvärde medan mindre lokala anläggningar har ett betydligt 

mindre.  

För de större anläggningarna bedömer förvaltningen att 150 000 kronor per år är en 

lämplig summa om avtalet tecknas med föreningen och ca 100 000 kronor mer om 

avtalet tecknas med den namngivande parten. För mindre anläggningar i kommunens 

andra orter kan kostnaden för en upplåtelse sjunka till nivåer runt 50 000 kronor om 

året. Frågan om namnrättens värde är svår att bedöma och bör bedömas från fall till 

fall.  

Förvaltningen gör bedömningen att varje enskild uppgörelse, åtminstone initialt, bör 

nämndbehandlas. 

 

Hur ska ersättningen användas? 

Förvaltningen är mycket mån om att de intäkter som avtalet genererar uteslutande 

används som förstärkta bidrag och stipendier till kommunens föreningar. 

Förvaltningen föreslår att ersättningen till största delen förstärker bidragsbudeten till 

föreningar som driver egna anläggningar och till mindre del utökar förvaltningens 

stipendier till föreningslivet och enskilda utövare. 

 



 

 

Hur påverkar en upplåtelse förhållandet mellan föreningar, speciellt om de 

verkar i samma anläggning? 

Det är inte givet vilken organisation som nämnden ska upplåta namnrätten till. 

Därför blir förfarandet då en upplåtelse ska äga rum viktigt. Förvaltningen menar att 

det inte är rimligt att rätten till arenanamn aktualiseras kontinuerligt, säg två gånger 

per år om det inte finns intressenter. Det är ett onödigt arbete om det inte finns några 

intresserade.  

En upplåtelse kommer sannolikt att aktualiseras av en förening som har kontakt med 

en sponsor, men om övriga föreningar inte ges möjligheten att förvärva rätten 

kommer det troligen att uppfattas som om alla föreningar inte givits samma 

möjligheter.  

Samtidigt är möjligheten för en förening att hitta "rätt" sponsor sådan att om 

processen för upplåtelse är mycket strikt kommer det att vara svårt att skriva 

fördelaktiga avtal som gynnar föreningen.  

Därför bör det vara på en förenings initiativ som förvaltningen initierar processen att 

upplåta namnet. Då en förening önskar förvärva namnrätten bör övriga föreningar få 

frågan om de är intresserade så att de under en tidsperiod kan komma in med anbud. 

Förvaltningen gör bedömningen att det i första hand är föreningar som bedriver 

aktivitet på den aktuella anläggningen som ska beredas möjlighet att förvärva 

namnrätten ALTERNATIVT samtliga föreningar, oavsett var de bedriver sin 

verksamhet, kan komma in med anbud. 

Förfarandet skapar en balans mellan alla föreningars lika möjligheter och 

förutsättningar att gynna de som arbetar aktivt med större sponsorer. 

Det faktum att kommunens intäkter från upplåtelsen förstärker kommunens bidrags- 

och stipendiebudget innebär att samtliga bidragsberättigade föreningar drar nytta av 

upplägget oavsett. 

 

Förslag till principer 

Med utgångspunkt i de frågor som ställdes inledningsvis har förvaltningen följande 

förslag till vägledande principer 

1. Ska namn på anläggningar överhuvudtaget upplåtas? 

2. Vilken avtalskonstruktion är mest lämplig? 

3. Vilken ersättning ska kommunen erhålla? 

4. Hur ska ersättningen användas? 

5. Hur påverkar en upplåtelse förhållandet mellan föreningar,  
speciellt om de verkar i samma anläggning? 

• Kommunen kan tidsbegränsat upplåta namnrätten på idrottsanläggningar. 

Kommunen har en ensidig möjlighet att bedöma ett namns lämplighet. 



 

 

• Kommunen skriver i första hand avtal med föreningar som vill förvärva 

namnrätten med avsikt att sälja den vidare. 

• Varje upplåtelse bedöms av nämnden för Fritid & Folkhälsa. Upplåtelsens värde 

bedöms från fall till fall. 

• Kommunens intäkter från en upplåtelse nyttjas uteslutande till att utöka nämndens 

bidrags- och stipendiebudget. 

• En eventuell upplåtelse initieras av en intresserad förening. Kommunen ger då 

möjlighet för samtliga föreningar att komma in med anbud.  
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En värdefull mötesplats  
Framtidens idrottshall är en mötesplats i vardagen, oavsett var 
den uppförs genom att erbjuda ett brett, gränsöverskridande 
innehåll där idrott och rörelse är i fokus. 
  

Tillgänglig rörelse   
Framtidens idrottshall är inkluderande, tillgänglig och tilltalar 
en bred målgrupp oavsett kön, ålder, bostadsort eller funk-
tionsvariation. I en tid med mer stillasittande och polariserad 
tillgång till idrott och hälsa verkar framtidens idrottshall för ett 
jämlikt idrottande genom låga trösklar och genom att fokusera 
på lusten till idrott, rörelse och det som finns runt omkring.   

Stödja föreningar   
Framtidens idrottshall skapar förutsättningar för livslång  
rörelseförståelse/rörelseglädje och stödjer en förenings-
gemenskap som ger trygghet och sammanhang för fler.  

Stärka skolan   
Framtidens idrottshall stärker skolans hälsofrämjande upp-
drag och tillgängliggör den viktiga vardagsrörelsen för fler.  

Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar  
Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa 
lösningar som möter framtida miljökrav, skapar långsiktiga 
fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen.   

Värdeskapande lösningar   
Framtidens idrottshall har kvalitativa och konkreta gestalt-
ningslösningar där volymeffektivitet och flerfunktionalitet 
skapar värde för kommun, brukare och byggaktör. 

Projektets gemensamma värdegrund 

”
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Bakgrund och 
avgränsningar

Det finns idag en stor efterfrågan på 
fler idrottshallar på många platser i 
Sverige, framförallt i våra tillväxtregioner. 
Avsaknaden av hallar begränsar många 
idrottsföreningarnas möjlighet till trä-
ning. Detta ger dåliga förutsättningar för 
skolämnet idrott och hälsa att uppfylla 
läroplanen, vilket är en begränsning i 
en av grundpelarna inom folkhälsan. En 
stor del av dagens hallar tillkom under 
andra halvan av 1900-talet, under en 
period då en stor del av den samhälls-
service vi har idag formades och 
byggdes. Dessa byggnader är i många 
fall tekniskt uttjänta och omoderna, eller 
ej längre ändamålsenliga. Och även 
om byggandet har ökat de senaste 
åren så ökar behoven av idrottshallar 
för föreningar och skolor i samma takt. 
Som exempel finns det siffror på att 
mer än 1000 skolor behöver byggas de 
närmsta tio åren, och till dem en stor 
mängd idrottshallar. 

Många av de idrottshallar som byggs 
idag ser i stort sett likadana ut som 
de gjorde på 1900-talet, i alla fall vad 
det gäller tillgängliga ytor för aktivitet 
där rådande normer behöver utmanas. 
Det finns därför ett stort behov av att 
reformera synen på hur en idrottshall 

ska utformas och av den anledningen 
har Basketboll-, Gymnastik-, Handbolls, 
Innebandy- och Volleybollförbundet 
tillsammans med White arkitekter inlett 
ett samarbete för att ta fram ett koncept 
för hur framtidens moderna idrottshall 
för idrott och skola kan se ut. Detta 
material, ”Framtidens idrottshall”, är ett 
första steg i det arbetet. 

Den idrottshall som beskrivs här 
ska i första hand kunna användas för 
träning inom respektive idrott och för 
skolornas undervisning i idrott och 
hälsa. Anläggningen ska även kunna 
användas till tävling på lägre nivåer 
inom respektive idrott. Detta projekt 
omfattar alltså inte en arena för tävlingar 
på högre nivåer med de krav på läktare 
etc som kommer med det. I arbetet 
har vi främst tittat på idrottshallens 
utformning. Placering och omgivning 
är också centralt för hallens använd-
ning och attraktivitet och har därför 
beskrivits översiktligt. Arbetet har inte 
haft som mål att leverera en komplett 
typlösning eller en ritning utan fokuserar 
på grundläggande värden och mål och 
beskriver hur dessa kan omsättas i en 
byggd miljö. 

I materialet används begreppet 
”Idrottshall” för den anläggning som 
beskrivs. ”Gymnastiksal” är ett ord som 
vanligtvis används för mindre idrottshal-

lar kopplade till skolan, den plats där 
det som förr kallades Skolgymnastik 
utövas. ”Sporthall” är ett annat ord, 
ofta vardagligt använt istället för 
”Idrottshall”. 

Arbetet har pågått under 2019 och 
2020. 

Syfte och målsättning
Den moderna idrottshallen för idrott och 
skola ska kännetecknas av yteffektivitet 
och multifunktionalitet. Eftersom det 
är en stor brist på idrottshallar så 
behöver de som byggs vara effektiva 
både i yta och volym för att kunna 
rymma så många aktiviteter och utövare 
som möjligt. Den strävar också efter 
flerfunktionalitet, att så många ytor som 
möjligt i anläggningen med fördel skall 
ha flera olika funktioner. Även rörelse-
förståelse och rörelseglädje skall prägla 
hela anläggningen, inte bara idrottsytan 
i hallrummet. Det är något som skall 
triggas redan när man gör entré i hallen 
eller uppehåller sig utanför. 

Framtidens idrottshall skall också 
beskriva flera dimensioner av idrottshal-
lens värde och vad i utformningen som 
är centralt för att möjliggöra dessa. 
Detta för att idrottshallarna ska byggas 
långsiktigt, hållbart, resurseffektivt och 
fylla sin viktiga funktion i samhällsbyg-

1. I N LE D N I NG
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gandet. En norm för framtida hallbyg-
gande. 

Det material som beskriver Fram-
tidens idrottshall har flera målgrupper. 
Främst de som planerar och bygger 
idrottshallar, både inom den kommunala 
och den privata världen. Materialet 
skall genom det omfattande arbete 
som genomförts ge en bred bild av 
vad idrottande och rörelse är idag och 
vilka utmaningar som finns, samtidigt 
som det skall ge förslag på lösningar 
och angreppssätt till planerings- och 
byggprocessen. Kommuner och andra 
anläggningsägare ska kunna använda 
sig av hela eller delar av konceptunder-
laget när de ska bygga eller upphandla 
en idrottshall. 

Materialet skall också kunna 
användas av föreningar i dialog med 
kommuner eller när en skola står 
inför ett förändringsarbete. Materialet 
beskriver flera olika rum och funktioner 
utan att föreslå en optimal kombination 

1. I N LE D N I NG

Illustrerad processbeskrivning 

av dessa. Syftet är istället att se till de 
lokala behoven i varje projekt och att 
ha som mål att låta så många rum och 
funktioner överlappa varandra så att 
flerfunktionalitet och volymeffektivitet 
uppnås, och därmed även kostnadsef-
fektivitet. 

Metod och 
genomförande

I arbetet med framtidens idrottshall har 
en bred kunskapsinhämtning varit en 
viktig del. Genom en kombination av 
uppsökande dialoger och djupintervjuer 
har flera olika målgrupper, brukargrup-
per, intressenter, specialister mm 
bidragit. En extra viktig grupp har varit 
barn och ungdomar; de huvudsakliga 
slutanvändarna av idrottshallarna.

Genom att arbeta integrerat med 
det kunskapsgenererande arbetet och 
skissarbetet har möjligheter identifierats 

och prioriteringar gjorts i nära dialog 
med projektets styrgrupp. 

I den kunskapsgenererande delen 
ingick workshops, dialog, djupintervjuer 
och konsultation av specialister. Urvalet 
av fokusgrupper har gjorts utifrån 
en normmedveten utgångspunkt. 
Se utvecklad förklaring i kapitlet 
Kunskapsinhämtning med brukargrup-
per.

Projektet har haft en styrgrupp 
bestående av representanter från de 
fem initiativtagande idrottsförbunden: 
Lena Wallin-Kantzy, Basketboll-
förbundet; Daniel Glimvert, 
Gymnastikförbundet; Per Ekberg, 
Handbollförbundet; Mattias Linell, 
Innebandyförbundet och Adrian Norrby, 
Volleybollförbundet.

Från White arkitekter har Niklas 
Singstedt, ansvarig arkitekt och 
Rebecca Rubin, arkitekt och processle-
dare medverkat. 
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Medverkande:

Workshop i Täljehallen med förbundens 
ungdomar
Ivona, Adrian, Gustav (volleyboll) Ebba, Moa (gymnastik) Noah 

(innebandy) Tintin, Lukas, Oliver (basket)

Workshop på Arena Satelliten i Sollentuna med 
förbundens ungdomar
Rebecka (gymnastik), David, Oliver, Noomi, Siri (basket) Viktor 

(handboll) Olga, Hjalmar, Arvid (volleyboll) + föräldrar och 

ledare

Workshop med ungdomar på Högdalens 
Fritidsgård
Julia, Fakhraddin, Bhekar samt samtal med fritidsledare Fozie 

och John 

Träff med mammor i Vårberg, Vårbergs kvinnofika

Intervju med idrottslärare
Magnus Wallner, Hammarbyskolan Norra, Stockholm

Sakkunniga från de fem förbunden:

Basketbollförbundet
Henrik Smedberg, Camilla Altéus, David Gerges 

Innebandyförbundet 
Stefan Angeskog, Patrik Eklund, Niklas Nordén, Martin 

Hjelmberg, Ebba Wengström

Handbollförbundet
Adam Engström, Lennart Söderström, Conny Jädersten 

Gymnastikförbundet
Jonas Juhl, Louise Nordenberg, Pia Josephson

Tack till:

Volleybollförbundet
Martin Kihlström, Paul Engström, Maria Wallén, 

David Ottosson,  Karin Manole,  Lasse Broström, 

Yvonne Ohlsson

Övriga experter och sakkunniga:

LOA fonden  
Oliver Vange, Udviklingskonsulent

Riksidrottsförbundet
Jonnie Nordensky och Martin Englund, 

Projektledare: anläggnings- och idrottsmiljöfrågor

Kristin Ekblom, Projektledare Rörelsesatsning i 

skolan

Sveriges Kommuner och Regioner
Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott

Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad

Svenska Parasportförbundet 
genom Magnus Krossén, projektledare

Varberg Kommun 
Mia Svedjeblad, lokalstrateg och Susanne Dani, 

verksamhetsutvecklare Kultur- och fritidsförvalt-

ningen

Uppsala kommun 
Mikael Franzen, Strateg, lokalförsörjning idrotts- 

och fritidsanläggningar

Unisport 
Andreas Rantzow, Mattias Juthe och Oskar Nilsson
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2. Nuläge och 
utmaningar
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inaktiva skattar sin hälsa och livskvalitet 
lägre än de som är fysiskt aktiva. De 
som utövar sin fysiska aktivitet i 
organiserad form (idrottsförening eller 
annan organiserad verksamhet) skattar 
sin hälsa högre än de som är fysiskt 
aktiva på egen hand enligt Ung Livsstil. 

Ojämlik tillgång till hälsa och 
rörelse
Närheten och tillgången till platser 
och sammanhang för fysisk aktivitet 
är avgörande för hur fysiskt aktiv en 
person är. Det är därför viktigt att i 
planering och förvaltning säkerställa 
goda livsmiljöer som tillgängliggör 
och inspirerar till rörelse för fler. Här 
är den jämlika tillgången och närheten 
till idrottshallar, andra motionsanlägg-
ningar och spontanidrottsplatser samt 
möjligheten att delta i skolans idrott och 
idrottsföreningsliv central.

Det finns också stora skillnader i 
utbud i socioekonomiskt starkare och 
svagare områden vad gäller kultur- och 
idrottsanläggningar. Forskning visar 
ett starkt samband mellan deltagande 
i organiserad idrottsaktivitet och 
socioekonomisk status bland barn: 
andelen unga som föreningsidrottar 
är högst i socioekonomiskt starka 
grupper och lägst i svaga. Bland unga 
med både lågt utbildningskapital och 
lågt ekonomiskt kapital är en knapp 

tredjedel medlemmar i en idrottsfören-
ing, bland unga med högt utbildnings- 
och ekonomiskt kapital är 80 procent 
medlemmar i en idrottsförening. Många 
anläggningar för idrott och motion har 
också begränsade öppettider eller är 
helt stängda för allmänheten. 

Sammantaget premieras de socio-
ekonomiskt starka, de med tillgång till 
bil och de som redan är föreningsaktiva 
vilket speglas i föreningsmedlemskap 
och nyttjande av platser för organi-
serad och spontanidrott. Utifrån ett 
planeringsperspektiv är därför demo-
krati- och jämlikhetsaspekter på rörelse 
och hälsa viktiga att beakta avseende 
placering och gestaltning av platser för 
rörelse, däribland idrottshallar. 

Enligt Boverkets rapport Planera 
för rörelse är idag många anläggningar 
för idrott placerade i utkanten av eller 
utanför tätorten. Detta försvårar för 
människor att nå dessa platser till 
fots, på cykel eller med lokaltrafiken. 
Forskning visar att den som bor med 
många vardagsmålpunkter, vilket en 
idrottshall är för många, inom 3 km är 
benägna att i högre utsträckning röra 
sig för egen maskin till och från sina 
vardagsmålpunkter. Det medför förutom 
positiva hälsoeffekter ökad rörelsefrihet 
för barn och ungdomar och mindre 
börda för föräldrar att skjutsa till träning 
och tävling. Utifrån ett planerings- och 

Folkhälsopolitiska mål 
Det övergripande syftet med Sveriges 
folkhälsopolitik är att skapa samhälle-
liga förutsättningar för en god hälsa för 
hela befolkningen. Särskilt angeläget 
är det att hälsan förbättras för de 
grupper som är mest utsatta för ohälsa.  
Ökad fysisk aktivitet utgör ett av elva 
folkhälsomål. Här identifieras huvud-
områden: mer fysisk aktivitet i förskola, 
skola och i anslutning till arbetet; mer 
fysisk aktivitet under fritiden samt att 
äldre, långtidssjukskrivna och funktions-
hindrade aktivt erbjuds möjligheter till 
motion eller träning på sina egna villkor. 
(Välfärdsredovisning 2016). Även FN:s 
konvention om barnets rättigheter, som 
inkorporerades i svensk lag 1 januari 
2020, lyfter alla barns (människor under 
18 år) lika rätt till god hälsa och goda 
levnadsvanor samt att till fullo delta i 
rekreations- och fritidsaktiviteter. 

Hälsoutmaningen idag  
Förändrade livsförutsättningar, arbets-
sätt och teknikutveckling har i allt högre 
grad skapat ett passivt vardagsliv och 
allt färre lever idag upp till WHO:s 
rekommendationer för fysisk aktivitet. 
Människors minskade fysiska aktivitet 
innebär stora hälsorelaterade samhälls-
kostnader, som ökar den ekonomiska 
pressen på en redan ansträngd 
offentlig sektor. 2013 uppgick 
hälsorelaterade kostnader till 11% av 
BNP enligt SCB. Ett ökat välmående 
och en bättre folkhälsa har alltså ett 
stort samhällsekonomiskt värde där 
en mer fysiskt aktiv befolkning innebär 
en friskare befolkning som behöver 
sjukvård och andra välfärdstjänster i 
mindre utsträckning. 

Idag finns tydliga skillnader i hälsa 
mellan olika grupper i befolkningen: 
kön, ålder, inkomst och utbildningsnivå 
är faktorer som har ett starkt samband 
med folkhälsa enligt folkhälsomyndig-
heten. Incitamenten är därför stora för 
att skapa en utveckling mot en ökad 
tillgång till rörelse och hälsa för fler. 
Fysisk aktivitet har en direkt inverkan 
på barns självbild: de som är fysiskt 

Den viktigaste vinsten 
i hälsa som idrotten 
kan skapa är att hjälpa 
ungdomar och unga 
vuxna som idrottar 
att hitta idrotts- och 
motionsformer för resten 
av livet. 

Idrottens samhällsnytta Christer Malm & Andreas 
Isaksson, 2017

Hälsa - vår gemensamma 
framtidsutmaning
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fritidsförvaltningsperspektiv finns därför 
goda skäl att intensifiera arbetet mot en 
mer jämlik tillgång till rörelse och hälsa 
bland barn och unga. 

Rörelsevanor i vardagen
Tidigt etablerade rörelsevanor med 
fokus på rörelseglädje skapar de bästa 
förutsättningarna för en livslång fysisk 
aktivitet. Idag rör sig barn allt mindre, 
allra tydligast syns det bland barn med 
svagare socioekonomisk status. Att 
säkerställa alla barns jämlika tillgång till 
rörelse och rörelseglädje är därför en 
god offentlig investering utifrån så väl 
ett kort- som långsiktigt perspektiv. 

De senaste decennierna har barns 
rörelsefrihet minskat drastiskt, framfö-
rallt på grund av en ökad biltrafik, brist 
på säkra cykel- och gångvägar och 
föräldrars oro i ett förändrat samhälls-
klimat. Barns begränsade rörelsefrihet 
har en stor negativ inverkan på deras 
möjligheter till vardagsrörelse och 
deltagande i olika fritidsaktiviteter 
menar Boverket i sin rapport Gör plats 
för barn. 

I växande städer och tillväxtorter 
är krympta och hårdprogrammerade 
förskole- och skolgårdar ytterligare 
faktorer som begränsar barns 
vardagsrörelse. Bristen på platser för 
utforskande och utmanande rörelse 
och lek hämmar barnens utveckling av 

Slutsatser:
• Närheten och tillgången 

till platser och 
sammanhang för fysisk 
aktivitet är avgörande för 
hur fysiskt aktiv en person 
är. 

• Tidigt etablerade 
rörelsevanor med fokus på 
rörelseförståelse skapar 
de bästa förutsättningarna 
för den livslånga fysiska 
aktiviteten. 

• Att säkerställa alla barns 
jämlika tillgång till rörelse 
och rörelseförståelse 
är en god offentlig 
investering.

• Det är viktigt att 
sänka trösklarna för 
tonåringar, vuxna och 
äldre att närsomhelst 
i livet bli en del av 
rörelsegemenskapen.

• De som är fysiskt inaktiva 
skattar sin hälsa och 
livskvalitet lägre än de 
som är fysiskt aktiva. 

• De som utövar sin fysiska 
aktivitet i organiserad 
form skattar sin hälsa 
högre än de som är fysiskt 
aktiva på egen hand.

2. N U LÄG E OCH UTMAN I NGAR

rörelseförståelse och kan skapa livs-
långa negativa hälsoeffekter däribland 
ökad risk för benskörhet, övervikt och 
fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och 
psykisk ohälsa.

Rörelse hela livet
Det finns ett starkt samband mellan 
fysisk aktivitet och livskvalitet också 
bland äldre. Förutom mindre sjukdom 
ger fysisk aktivitet ökad livskvalitet 
tack vare mer energi, ökat oberoende 
och större social aktivitet. Förväntade 
vinster i färre antal sjukdomsfall handlar 
främst om att sjukdomar debuterar eller 
blir allvarliga senare i livet. Det betyder 
fler år med god hälsa och längre liv. 
Utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv 
innebär idrott för medelålders och äldre 
en stor potential att bidra till bättre 
hälsa för den äldre befolkningen, med 
minskade samhällskostnader som följd. 

                                       

Foto: Gymnastikförbundet, Thron Ullberg
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Ur läroplanen:

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta 
till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor 
och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i 
naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta 
många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar 
den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin 
hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förut-
sättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt 
ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till 
psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper i att planera, genomföra och 
värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom 
undervisningen också utveckla kunskaper om 
begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges 
förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, 
hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga 
och respekt för andra. Undervisningen ska skapa 
förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid 

Skolämnet Idrott och hälsa 
Det skolämne vi idag kallar Idrott och 
hälsa infördes i och med den allmänna 
folkskolans tillblivelse 1842, då under 
namnet Gymnastik. Mot slutet av 
1800-talet utvecklades anpassade 
lokaler och utrustning, bland annat 
ribbstolen, utifrån en syn på gym-
nastik som till stor del baserades på 
Linggymnastikens tankar om precisa 
kroppsövningar. Utrustning som till stor 
del fortfarande utgör standard. I början 
av 1900-talet ersätts gymnastiken 
allt mer av lek, spel och idrott. 1915 
bildas Skolidrottsförbundet, och det 
blir gradvis en mer allsidig och varierad 
undervisning. Med tiden breddas 
ämnet allt mer med mer fokus på 
konditionsträning och mot slutet av 
seklet, när ämnet får sitt nuvarande 
namn, täcker det också en bredare syn 
på hälsa och livsstil. 

Skolgymnastik skall begreppsmäs-
sigt inte förväxlas med Skolidrott som 
omfattar organiserat idrottande i skolan 
utanför själva skolämnet. Som ämnes-

namnet Idrott och hälsa antyder så är 
fokus både på rörelse och kroppslig 
förmåga och förståelse samt förståelse 
för vad som påverkar förmåga och 
hälsa. Centralt är också kunskap 
relaterat till friluftsliv och utevistelse. 

Hur kan det då kopplas till 
idrottshallens rumsliga förutsättningar? 
Man kan säga att en ändamålsenligt 
utformad idrottshall skapar bättre 
förutsättningar för att klara ämnets 
innehåll. Kortfattat handlar det om 
grundläggande motorik genom tex lekar, 
danser och redskapsanvändning till mer 
specifika aktiviteter, idrotter och styr-
keträning och kondition för grundskola 
och gymnasium. För att möta de målen 
behövs rum för rörelse och aktivitet och 
plats för teori, samlingar, redovisningar, 
samtal med mera. 

Skolans tillgång till idrottshallar
Tillgången till idrottshallar för skolorna 
är inte självklar, under många decennier 
så har det funnits skolor, framförallt 
på landsbygden, som inte har haft en 

idrottshall nära till hands (ca 20% enligt 
studie från RF). Idag ser vi också en 
tilltagande brist på både idrottshallar 
och utemiljöer för idrott och rörelse i 
städerna när kampen om värdefull mark 
är ett problem. Nybyggda skolor i täta 
stadsmiljöer får ibland helt enkelt inte 
plats med idrottsanläggningar. 

Därtill har etableringen av friskolor 
skapat en ny syn på skollokaler. 
Speciallokaler som idrottshallar är 
sällan en del av de egna skollokalerna. 
Ofta hyr man in sig i andra hallar eller så 
fokuserar man på andra sätt att bedriva 
undervisningen så att man inte blir lika 
beroende av idrottshallar, tex genom 
fler friluftsdagar eller samarbeten med 
lokala föreningar. Just inhyrningen i 
andras hallar ställer även det krav på 
utformning, av tex förråd. 

Enligt ett regeringsbeslut 2019 
har ämnet utökats med 100 timmar i 
grundskolan, ett medvetet val där man 
satsar mer på idrott och hälsa för barn 
och unga. Redan idag står idrotten 
i skolan för omkring 30% av barns 

Idrotten i skolan och 
idrottshallens utveckling

kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och 
bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfatt-
ning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla 
förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under 
olika årstider och få förståelse för värdet av ett 
aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till 
att eleverna utvecklar kunskaper om risker och 
säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter 
och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa 
ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika 
fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra 
och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 
utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 
genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv 
efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga 
risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer 
på land och i vatten.”
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Gymnastiksal i Mariaskolan i Stockholm runt år 1930
Foto: Stockholmskällan

fysiska aktivitet och har således en 
mycket viktig roll att spela för barns 
jämlika möjligheter till rörelse och 
välmående. 

Idrottshallens utveckling
Idrottshallen som typologi har 
förändrats ganska lite sedan den blev 
en del av samhällsbygget. Den tidiga 
idrottsrörelsen handlade i stor utsträck-
ning om utomhusidrotter. De aktiviteter 
som utfördes inomhus var främst 
gymnastik och fysisk träning samt 
tennis. Allmänna idrottshallar för hundra 
år sedan var därför små och utrustade 
för gymnastik. Från 30-talet kommer 
den allt populärare handbollens 
spelplan att dimensionera idrottshal-
larna, vars golv målas upp med flera 
linjer för idrotter som ryms inom måttet 
20x40 meter. Utvecklingen drevs också 
av byggnadsteknikens möjligheter 
att bygga stora rum. Till skolor byggs 
fortfarande mindre gymnastiksalar. På 
1900-talets andra hälft ökade byggan-
det parallellt med grundskolereformen 

Slutsatser:

• Många av dagens idrottshallar 
är inte ändamålsenliga sett till 
läroplanen, de möter inte det 
fokus som ställs på allsidig 
rörelse. 

• Dagens idrottshallar möter 
inte skolämnets behov av 
teoretisk undervisning. 

• Skolans behov av 
idrottslokaler har ökat då 
ämnet utökats.

• Brister i samhällsplaneringen 
skapar sämre tillgång till 
idrottshallar i tätbebyggda 
samhällen och städer.

• Idrottshallens utformning 
bygger på gamla normer och 
behov.

• Särskilt dimensionering 
utifrån 20x40 meter grundar 
sig på gamla normer som 
behöver omprövas.

2. N U LÄG E OCH UTMAN I NGAR

som kräver fler idrottshallar till skolorna. 
Idrottshallar kombineras nu också ofta 
med sim- eller bowlinghallar, ibland 
med servering. 

Idrottshallen idag
Idag har vi ett bestånd som till stor del 
uppfördes under 1900-talets andra 
del. Beståndet innefattar en blandning 
av mindre skolgymnastiksalar, som inte 
möter bollsporternas behov mer än i 
de yngsta åldrarna, och större hallar 
som möter både skolans och idrottens 
behov men som är kvar i 20x40-tänket 
som etablerades för snart hundra år 
sedan. På senare år har det också 
uppförts mer renodlade bollhallar som 
inte mött gymnastikens behov där idéer 
om enkelhet och låga kostnader varit 
i fokus. Idrottshallar som möter behov 
som har varit men inte de behov vi har 
framför oss. 
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Föreningsidrotten idag 
Föreningsidrotten breda motionsverk-
samhet har en rad positiva effekter för 
individen och skapar stor samhällsnytta, 
vilket beskrivs bra i rapporten Idrottens 
samhällsnytta från Riksidrottsförbundet. 
Föreningsidrotten står för en betydande 
del av vår befolknings vardagliga fysiska 
aktivitet vilket ger ökad livskvalitet, 
välmående och livsglädje, såväl fysisk 
som psykisk.

Idag är det vanligt att man deltar 
i flera olika idrotter parallellt vilket 

uppmuntras av föreningarna och ses 
som mycket viktigt för utvecklingen 
av rörelseförmåga och långsiktigt 
engagemang och aktivitet. Att vara 
med i en förening och röra sig i grupp 
är roligt, det skapar gemenskap och 
sammanhang, deltagarna får möjlig-
het att öva sociala färdigheter och 
samverkan samt att vara en del i och 
utveckla en verksamhet. Detta gäller 
alla åldersgrupper. Dessutom har 
regelbunden fysisk aktivitet visat sig 
ha en positiv inverkan på skolresultat 

För att nå målen i Strategi 2025 har svensk 
idrott valt att arbeta utifrån fem prioriterade 
utvecklingsresor. Tillsammans stakar de ut 
vägen mot framtidens idrott. 
De fem utvecklingsresorna är:

En ny syn på träning och tävling

2025 har vi en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån 
sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller 
andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utöva-
ren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Utveckling 
av rörelseförståelse är i centrum vilket gör att fler får förutsätt-
ningar att idrotta mer. Samtidigt väljer många andra former för 
idrottande. Alla tränar, det är det vi har gemensamt. De som vill 
tävlar. Föreningarna kompletterar varandra och samverkar både 
med varandra och med andra aktörer. Det finns alternativ för 
människor med olika ambitioner – inom idrottsrörelsen, hela livet.
2025 har idrotten på alla nivåer utvecklat strukturer, stödsystem 
och beteenden vilket bidragit till att medlemmarna är mer aktiva 
under längre tid. Det är naturligt att idrotta i en förening under 
hela livet.

Den moderna föreningen engagerar

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara 
på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. 
Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande 
att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra 
förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksam-
het i linje med idrottsrörelsens gemensamma mål samt den 
idrottsspecifika identiteten.Människor vill engagera sig och är 
stolta över att vara en del av sin förening och av idrottsrörelsen. 
Föreningen har antagit nya former där grunden är människors 
vilja att vara med och bidra. Föreningens möten hålls i såväl 
gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, 
gemenskap och öppenhet.

Inkluderande idrott för alla

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika 
åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till 
idrottsföreningen. Föreningens verksamhet ger människor med 
olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter 
individens kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 
speglar medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. 
Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte 
beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man 
bor.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd 
verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en 
framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma 
idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika 
för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett 
kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.Idrotten 
utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg 
gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande 
och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag 
utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att 
medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin 
verksamhet.

Ett stärkt ledarskap
2025 har svensk idrott ett starkt ledarskap i alla delar av 
organisationen. Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner 
till och leder enligt svensk idrotts värdegrund. Ledarskapet 
är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. 
Förutsättningarna för att vara idrottsledare är anpassade efter 
olika individers livssituation. Svensk idrott har attraktiva ledarut-
bildningar med hög kvalitet på alla nivåer. Samtal om utveckling, 
normer och värderingar är levande i föreningar och förbund. Att 
ha varit idrottsledare är en stark merit för framtida karriär och 
svensk idrott är och uppfattas som Sveriges ledande ledarskola.

Läs vidare på www.strategi2025.se

Idrottsrörelsen samhällsnytta 
och utvecklingspotential

genom att förbättra barns koncentration 
och vakenhet. Barn och ungdomar i 
åldrarna 10–16 år verkade ha mest 
kognitiv nytta av den fysiska aktiviteten 
enligt ovan nämnda rapport. Dess 
möjlighet att inkludera många grupper 
i samhället är stor och återspeglar 
Riksidrottsförbundets värdegrund: 
”Alla som vill, oavsett nationalitet, 
etniskt ursprung, religion, ålder, kön 
eller sexuell läggning samt fysiska och 
psykiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet.” 
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Slutsatser:

• Möjligheten att utöva flera olika idrotter samtidigt 
långt upp i åldrarna främjar både rörelseglädje och 
rörelseförståelse. Här är samverkan mellan idrotter viktig.

• Ett idrottsutövande som i stor utsträckning fokuserar 
på glädje och utforskande snarare än prestation är mer 
inkluderande och främjar ett idrottande längre upp i 
åldrarna.

• En jämställd idrott förutsätter förändrade normer och 
attityder, samträning upp i åldrarna är ett effektfullt sätt 
att förändra normer och att betona likheter istället för 
olikheter. 

• En jämlik idrott förutsätter lägre trösklar för de som inte 
har en naturlig koppling till idrottsföreningsgemenskapen. 
Skolan är en naturlig och självklar plattform och 
samarbetspartner för detta. 

• Att samla föreningar skapar en långt mer jämställd 
målpunkt. Genom utbyten mellan de olika idrotterna och 
föreningarna i sig erhålls en mer jämställd fördelning av 
barn och unga.

• Det behövs fler och mer ändamålsenliga idrottshallar. 

”Så många som 
möjligt, så länge 
som möjligt i en 
så bra verksamhet 
som möjligt.
RF, 2019

Målen med Strategi 2025
Strategi 2025 är idrottsförbundens 
gemensamma vision som ska 
vägleda föreningsidrotten till en mer 
inkluderande rörelse med fokus 
på bred motionsidrott och livslång 
rörelseglädje. Utvecklingen innebär att 
alla oavsett ålder och ambitionsnivå 
ska ges möjlighet att idrotta i en 
förening under hela livet och kan 
sammanfattas: Utveckling för att fler 
ska få del av idrottens stora värden. De 
övergripande målen är idrottsrörelsens 
ge mensamma mål och därför har också 
Specialidrottsförbunden ett in direkt 
ansvar att leda sina föreningar mot dem.
 
Målen är:
Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla 

verksamheten så att barn, unga, 
vuxna och äldre väljer att idrotta i 
förening under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga 
framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt Svensk 

idrotts värdegrund.

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, 

samverka med andra aktörer och 
ge goda möjligheter att idrotta i 
förening.

Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare 

samhällsaktör.

Utmaningar och möjligheter
En central utmaning är att öka idrottens 
tillgänglighet genom hela livet. Det skall 
ske genom bland annat fler idrottshallar. 
Idag råder större efterfrågan än utbud 
på idrottshallar, vilket begränsar 
möjligheterna till aktivitet för alla. 

Ökad jämlikhet är ett annat mål, att 
idrottshallens brukare ska spegla hela 
samhället. För många som har behov 
av rörelse och gemenskap är trösklarna 
idag allt för höga, till exempel socio-
ekonomiskt svagare grupper, äldre och 
personer med funktionsnedsättningar. 

Det skall vara lätt att vara nybörjare, 
hela livet. Idag kan ett elitfokus göra det 
svårt att börja i en idrottsförening redan 
i de yngre tonåren, det vill säga om 
man inte har börjat i ung ålder. I tonåren 
lämnar dessutom många föreningsidrot-
ten. Ett ökat fokus på rörelseglädje, 
både i idrottshallens gestaltning och 
verksamhetens innehåll främjar livslång 
rörelse och gör det lättare att vara 
nybörjare hela livet. 

Det skall finnas fler spontana 
rörelsemöjligheter. Idag erbjuder 
hallarna sällan möjlighet till rörelse för 
de som inte deltar i den organiserade 
aktiviteten. Det kan vara föräldrar 
eller syskon som väntar på sina barn, 
ungdomar som bara hänger eller de 
som av andra skäl vistas nära hallen. 

Till sist målet att öka jämställdheten. 
Idag är idrottsrörelsen inte jämställd; 
färre kvinnor än män sitter på förtro-
endeposter, är aktiva som tränare och 
ledare, färre flickor än pojkar idrottar, 
fler flickor än pojkar slutar idrotta i 
högstadie- och gymnasieålder, färre 
kvinnor än män kan försörja sig på 
elitidrott – färre flickor än pojkar kan 
drömma om idrottsframgången som 
nyckeln till en social förändringsresa. 
Först när den är jämställd maximeras 
samhällsnyttan.
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Lika möjligheter för alla
Barn och unga med funktionsnedsätt-
ning har inte alltid tillgång till en 
inkluderande idrott, idrottsundervisning 
eller en aktiv fritid. Det leder inte enbart 
till utebliven fysisk aktivitet, utan också 
att man riskerar att gå miste om en 
social knytpunkt med meningsfulla 
relationer och sammanhang. 

Till skillnad från majoriteten av 
barn och unga, som någon gång är 
medlemmar i en idrottsförening, är det 
förhållandevis få barn och unga med 
funktionsnedsättning som regelbundet 
deltar i någon form av organiserad 
idrott. Ofta handlar det om att alltför få 
anläggningar tillgänglighetsanpassats 
i enlighet med rådande tillgänglig-
hetslagar, barnkonventionen och 
konventionen för mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsätt-
ning. Det får till följd att barn med 
funktionsnedsättning ofta behöver 
förflytta sig långt till de anläggningar 
som är tillgänglighetsanpassade 
och erbjuder aktiviteter anpassade 
utifrån deras behov. En viktig faktor för 
träningens varaktighet är just avståndet 
till träningslokalen. Förutom den fysiska 
tillgängligheten finns en stor risk att 
idrottens prestations- och tävlingslogik 
ges för stort utrymme framför idrottsge-
menskapens rörelseglädje och därmed 
hindrar möjligheten till delaktighet på 
lika villkor. 

Idrott har möjlighet att öka hälsan 
i form av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande för barn och unga med 
funktionsnedsättning, precis som 
den gör för andra utövare. Utifrån ett 
samhällsperspektiv kan en ökad tillgång 
till idrottsaktiviteter bidra till en ökad 
delaktighet i det övriga samhället. 
För att idrotten ska nå utövare med 
funktionsnedsättning har god samver-
kan mellan habilitering, föreningsliv och 
familjer och anhöriga stor betydelse. 
Med hjälp av mentorer och förebilder 
som själva har funktionsnedsättningar 
kan man nå nya adepter och få dem att 
bli fysiskt aktiva.

Idrottsrörelsen säger att all idrott 

för barn ska bedrivas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. FN:s konvention 
om barns rättigheter och konventionen 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning fastslår att:
• barn med funktionsnedsättning 

ska ha lika rättigheter som andra 
barn att delta i lek, rekreation, 
fritidsverksamhet och idrott, 
däribland inom utbildningssystemet.

• barn med funktionsnedsättning ska 
ha ett aktivt deltagande i samhället 
och har rätt till rekreation som bidrar 
till individuell utveckling. 

• alla barn ska skyddas mot alla 
former av diskriminering. 

Inkluderande miljöer
En inkluderande miljö ger användarna, 
oavsett eventuella kognitiva och fysiska 
förutsättningar, möjlighet att ta del 
av aktiviteter och gemenskap i hela 
miljön. För att lyckas med att skapa en 
inkluderande miljö krävs att lokaler och 
verksamheter klarar att anpassa sig 
efter användarna och inte tvärtom. Det 
kan innebära att en större variation av 
miljöer som kan möta olika behov hos 
olika individer behöver utformas. 

En inkluderande idrott för alla utgör 
en av fem utvecklingsresor i idrottsrö-
relsens pågående arbete inom ramen 
för Strategi 2025. Målet kan ses på 
föregående uppslag. 

 Ett led i ökad inkludering är en ökad 
medvetenhet om existerande normer. 
En normmedveten idrott innebär att 
vi är medvetna om vilka normer som 
påverkar oss och kan förhålla oss till 
dem och att vi lyfter upp och synliggör 
rådande privilegier och begränsningar 
för utövare och ledare. Vidare att vi 
arbetar aktivt för ledarskap, resurs-
fördelning och representation som 
minimerar ojämlikhet och ojämställdhet 
– ett arbete där ansvaret för förändring 
framför allt ligger på dem som har makt 
och är mest självklara i sammanhanget.

Tillgänglighet
Bristande tillgänglighet är sedan 
2015 en form av diskriminering enligt 
Diskrimineringslagen. Diskriminering 
förekommer när en person med funk-
tionsnedsättning missgynnas genom 
att tillräckliga åtgärder för tillgänglighet 
inte har vidtagits för att den personen 
ska komma i en jämförbar situation med 
personer utan denna funktionsnedsätt-
ning. Kraven vad gäller tillgänglighet 
ser väldigt olika ut, utifrån olika typer av 
funktionsnedsättningar och individuella 
behov. För att uppnå lagkrav om en 
tillgänglig fysisk miljö är det viktigt att 
inte endast se till den fysiska tillgänglig-
heten. Miljön ska vara tillgänglig också 
för brukare med annorlunda kognition 
och ”osynliga funktionsnedsättningar” 

Att idrotta med funktions-
nedsättning

Rullstolsbasket, Start your impossible Camp
Foto: Parasportförbundet

Alla kan gympa
Foto: Gymnastikförbundet
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som exempelvis neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). 

Det kräver kunskap om hur miljön 
utformas på ett tillgängligt sätt avse-
ende orienterbarhet, undvikande av 
trängsel, ljussättning, utblick mm. 

Några grundläggande utform-
ningsaspekter
Nedan följer ett antal utform-
ningsaspekter att ta hänsyn till 
vid planering och utformningav en 
idrottshall. 
Orienterbarhet
Personer med kognitiva funktions-
nedsättningar eller synnedsättning 
kan ha svårt att orientera sig i okända 
och otydliga miljöer vilket kan skapa 
otrygghet och osäkerhet. Det är därför 
viktigt att miljön i sin helhet är tydlig och 
konsekvent samt enkel att överblicka 
och förstå. Faktorer som materialitet, 
färgsättning, proportioner, dagsljus-
insläpp, skuggverkan samt belysning 
påverkar vår förmåga att uppleva rum 
och att hitta i omgivningen och kan 
därför aktivt användas i utformningen 
för att skapa en begriplig helhet. 

Tillgängliga miljöer för fysiskt 
funktionsnedsatta
Regelverk och riktlinjer för att skapa 
tillgängliga miljöer för personer med 
fysiska och sensoriska nedsättningar 
har varit tydligare än de för kognitiva 
och utvecklingsbetingade nedsätt-
ningar, genom tex BBR och Bygg ikapp 
som idag styr byggandet. Vad gäller 
befintliga äldre byggnader är arbetet 
med att anpassa dessa långt ifrån 
färdigt. I många fall rör det sig om min-
dre anpassningar, s k enkelt avhjälpta 
hinder (HIN), som är ganska enkla och 
inte så kostnadskrävande att avhjälpa. 
Om möjligt kan man också inhämta 
synpunkter från handikappråd eller en 
referensgrupp bestående av personer 
med egna funktionsnedsättningar.

Negativa effekter av trängsel - 
Crowding
De flesta människor upplever trängsel 

Slutsatser:

• Tillgängliga miljöer gynnar alla, oavsett 
funktionsvariation.

• Betrakta idrottshallen som en hel miljö, inte bara enskilda 
rum. 

• Ha tydliga mål för tillgängliga och inkluderande miljöer 
genom hela skapandeprocessen.

• Olika rum som kan anpassas skapar möjligheter för fler.

• Beakta tillgängligheten utifrån alla aspekter, det vill 
säga fysiska (ex rörelse), sensoriska (ex syn och hörsel), 
kognitiva (ex ADHD och autism) och intellektuella 
funktionsnedsättningar (ex Downs syndrom).

och trånga utrymmen som besvärliga att 
vistas i. För personer med exempelvis 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar kan den personliga integri-
tetssfären vara större och man upplever 
fler negativa stressrelaterade effekter av 
trängsel, såsom stresspåslag, aggres-
sivitet, ångest och försämrad inlärning.  
Rum med ett högt flöde av människor 
behöver gestaltas med detta i åtanke. 
En väl genomtänkt schemaläggning 
utgör också grunden för att undvika 
trängsel i lokalerna. 

Förutsättningar för god ljudmiljö
Barn har andra anatomiska förutsätt-
ningar i sina hörselorgan än vuxna. En 
alltför bullrig miljö stjäl uppmärksamhet 
och energi till att uppfatta vad någon 
som talar säger istället för att den som 
lyssnar kan ta del av budskapet i det 
som sägs. Buller har också negativ 
effekt på pedagogers och ledares 
röstkapacitet. Buller har med andra ord 
negativa effekter för alla människor, men 
särskilt drabbade är exempelvis barn 
med hörselskada eller med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar. För 
dessa är det ännu mer energikrävande 
att ta del av talat budskap i en bullrig 
miljö. 

Visuellt buller
För många synintryck kan hämma vår 
uppmärksamhet och koncentration. 
För personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar med svårighet 

att sortera inkommande visuella stimuli 
kan för många objekt och ljuseffekter 
i ett rum ha en energikrävande och 
uttröttande effekt. Detsamma gäller 
användande av en stor mängd olika 
material och olika färgskalor i samma 
miljö. Här är det viktigt att kunna 
tillhandahålla olika typer av rum och 
att med enkla medel kunna anpassa 
rummen genom att till exempel kunna 
skärma av vid behov. 

Personlig integritet
Att värna den personliga integriteten är 
alltid viktigt och byggnader där många 
personer möts som inte alltid har en 
relation, blir detta extra viktigt. Många 
i tonåren är känsliga för att exponera 
sig för varandra och andra. Personer 
med nedsatt motorik eller fysiska 
funktionsnedsättningar kan vara extra 
känsliga för andras blickar vid moment 
som omklädning och i utövandet av 
idrottsaktiviteter. Även här skall det 
därför finnas olika platser med olika 
exponeringsgrad och möjligheter 
till avskärmning genom till exempel 
draperier. 

2. N U LÄG E OCH UTMAN I NGAR
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Utvalda fokusgrupper
För att skapa en ändamålsenlig 
idrottshall är det centralt att komplettera 
fackkunskap med kunskap om behov 
och erfarenheter hos nuvarande och 
framtida brukare. Därför har ett urval 
av fokusgrupper konsulterats under 
arbetet. Urvalet av fokusgrupper utgår 
ifrån ett normmedvetet perspektiv, 
för att skapa en ännu bättre miljö för 
de redan föreningsaktiva och stärka 
de aspekter som de tycker är viktiga i 
hallen och samtidigt förstå och bättre 
möta upp behov hos de grupper som 
idag står utanför föreningsidrotten och 
därmed ofta utanför idrottshallen.

Dialog med föreningsaktiva barn 
och ungdomar 
De föreningsaktiva barnen är en central 
målgrupp för framtidens idrottshall 
eftersom de använder hallen både 
under skoltid och fritid. Barn- och 
ungdomsverksamheten är den mest 
omfattande för de flesta idrottsfören-
ingar varför det är viktigt att förstå deras 
upplevelse av och behov kring idrotts-
hallen. Beroende på ålder har barnen 
olika vardagsliv och olika möjlighet 
att själva påverka och ansvara för sin 
fritid. I detta arbete har två åldersspann 
representerats, barn i åldrarna 11-13 
och ungdomar i åldrarna 15-18. De 
idrottsföreningar som deltagit represen-
terar de fem initiativtagande förbunden. 

Barnen
En majoritet av barnen åker hem mellan 
skola och träning. Men där avstånden är 
långa mellan skola, hem och idrottshall 
så finns inte alltid tiden att åka hem 
vilket skapar ett behov av öppna 
verksamheter utan krav på konsumtion. 
Platser där det går att göra läxor, värma 
mat eller köpa riktig mat. Det skulle 
kunna vara fritidsgårdar öppna även för 
yngre åldrar (de flesta fritidsgårdar har 
en nedre åldersgräns på 13 år).

Många barn är beroende av föräldrar 
eller andra vuxna för att ta sig till sin 
idrottshall. De barn som bor nära 
sin idrottshall, med goda gång- och 
cykelbaneförbindelser, går eller cyklar 
själva eller med kompisar under som-
marhalvåret. De barn som åker kollektivt 
till träningen blir ofta hämtade med bil 
från träningen eftersom busskorten 
slutat gälla och föräldrarna generellt 
tycker det är för mörkt och sent att ta 
sig hem på egen hand. 

I samtalen med barnen framgick 
tydligt att idrottshallen är en plats för 
utforskande, glädjefylld rörelse och 
gemenskap. Barnen beskrev en gemen-
skap som bottnade dels i föreningens 
förmåga att samla många vilket skapar 
känsla av tillhörighet och möjliggör spel 
men också i idrottshallens förmåga att 
samla många olika på en och samma 
plats där det som förenar är just rörel-
sen. Det levande flödet av människor 
in och ut från hallen var något positivt, 
något levandegörande och spän-
nande – det skapar känslan av oändliga 
möjligheter att träffa nya vänner varje 
dag.  Emellertid är det viktigt att det går 
att vara både i flödet och betrakta det 
från sidan. Läktaren och bänkar längst 
väggar är viktiga platser som erbjuder 
barnen möjlighet att betrakta andra 
samtidigt som de erbjuder plats för 
samvaro och möten. 

Barnen uttrycker också ett behov av 
platser för betraktelse som är mindre 
exponerade, krypin där man ser snarare 
än blir sedd, mellanrum där aktivitetsni-
vån är lägre men närheten till flödet är 
sådan att det går att återansluta lätt. 

Möjligheten att se vad som händer på 
planen är viktig för barnen, dels för att 
se på andra som tränar men också 
för att snabbt kunna se när det är 
deras tur att plocka fram redskap och 
vara på planen. Inte beroende av en 
känsla av att tiden på planen var knapp 
utan snarare att längtan var stor och 
förväntningarna höga – ”nu är det min 
tur!”. Att plocka fram redskap är inget 
barnen såg som jobbigt utan som något 
roligt de gör tillsammans med sina 
vänner, för att förbereda en aktivitet de 
längtar till.

Den betoning på cuper, individuell 
prestationsutveckling och grupptill-
hörighet som fanns bland ungdomarna 

saknades helt hos barnen. De hade 
mycket lite fokus på det egna laget eller 
idrotten, det är föreningen, idrottshallen 
och det sammanhang de skapar för 
rörelse och gemenskap som barnen 
tycks värdesätta. Många av barnen var 
aktiva inom flera idrotter, speciellt de 
som sysslade med bollsporter.

Det är tydligt att idrottshallen 

Kunskapsinhämtning med 
brukargrupper

”Det känns som 
en hall när det är 
fler.

- Pojke, dialog med föreningsaktiva 

De största värdena av 
föreningsaktiviteten enligt 
barnen:

• Mycket laganda
• Kul att vara så många
• Vi har kul! 
• Att vi tar hand om varandra, 

det finns mycket omtanke 
inom laget

• Att man får träffa nya vänner
• Att träffa nya personer hela 

tiden
• Att vi är många 

Barnen beskriver fram-
tidens idrottshall såhär:

• Bra 
• Spännande 
• Rolig 
• Kul 
• Stor 
• Lugnande 
• Ny 
• Trevlig 
• Tillsammans 
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Dialog med föreningsaktiva ungdommar i Täljehallen, Södertälje.
Foto: White arkitekter 

Dialog med föreningsaktiva barn i Satelliten, Sollentuna.  
Foto: White arkitekter

är positivt laddad för de barn som 
deltog liksom att det är en plats där de 
spenderar mycket av sin fritid. I samtalet 
med barnen framkom att idrottshallen 
gärna kan spilla över även på utemiljön. 
Möjligheter till lekträning utanför där de 
kan hänga med vänner både före och 
efter träning lyftes fram som ovanligt 
men önskvärt. Det kan vara lekplatser 
för äldre barn, som utmanar fysiskt 
samtidigt som de utgör spännande 
mötesplatser – en kombination av lek, 
träning och samvaro i ett. Även mötes-
platser inomhus är viktiga för barnen, 
platser där de kan äta, göra läxor och 
umgås före och efter träningen. De 
berättade om aktiverande platser med 
möjligheter till exempelvis pingis och 
fotbollsspel men också avkopplande 
platser med mjuka och gröna inslag 
som lugnar. 

Ungdomarna
De flesta ungdomar åker hem mellan 
skola och träning. De ungdomar som 
har långt hem är dock beroende av en 
plats där de kan vila, göra läxor och äta 
mellan skola och träning. Här saknas 
generellt kvalitativa platser som är både 
trivsamma och praktiska med möjlighet 
att värma matlådor eller köpa riktig mat. 

Jämfört med de yngre barnen är 

ungdomarna mindre beroende av 
föräldrar eller andra vuxna för att ta 
sig till och från idrottshallen. De åker 
främst kommunalt på vinterhalvåret, 
under sommarhalvåret är det fler som 
cyklar, går eller – de som har – åker 
moped. Transporten med kollektiv-
trafiken fungerar olika bra beroende 
på idrottshallens läge, de hallar som 
ligger mer avsides och med mindre täta 
förbindelser skapar mycket väntetid 
för ungdomarna som tar tid från läxor, 
socialt umgänge och viktiga mellanmål. 
Det finns dock de ungdomar som ”helst 
inte får åka själva” till idrottshallarna 
eftersom föräldrarna upplever områ-
dena som oroliga och otrygga vilket 
skapar ett stort beroende av föräldrar 
eller andra vuxna för att överhuvudtaget 
kunna ta sig till idrottshallen och 
därmed fortsätta utöva sin idrott. Det 
går att ana att detta fenomen har både 
jämställdhets- och socioekonomiska 
aspekter.  

Många av ungdomarna går på skolor 
med idrottsprofil vilket, i kombination 
med en hög träningsfrekvens, innebär 
att idrottandet upptar en stor del av 
tillvaron och starkt påverkar ungdomar-
nas välmående och identitetsskapande. 
Detta ställer krav på både förening och 
idrottshall att svara upp mot ungdo-

marnas behov att känna sig sedda, 
inkluderade och betydelsefulla. Men 
också att svara upp mot deras behov 
av möjlighet att göra läxor, äta och 
återhämta sig ordentligt – många av 
ungdomarna har träningstider som gör 
att de kommer hem sent på kvällen.

Möjligheterna att möta framförallt 
de äldre spelarna är viktigt för ungdo-
marna. Att se och inspireras av deras 
träningar är lärorikt men också en morot 
– ”det där kan vara jag snart”. Därför är 
åskådarplatser och synlighet viktigt för 
ungdomarna. De önskar också större 
möjlighet till spontanträning av den 
egna idrotten, att kunna ”nöta” före och 

2. N U LÄG E OCH UTMAN I NGAR

De största värdena av 
föreningsaktiviteten enligt 
ungdomarna:

• Spela cup! 
• Göra roliga saker i laget 
• Spela i bättre lag 
• Gemenskapen – folk vill att 

man ska lyckas 
• Alla känner alla, man blir bra 

vänner
• Möjlighet att gå upp, att 

utvecklas 
• Att träffa andra
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Föreningsgemenskapen är värdefull 
och en stor anledning till engagemang. 
Vissa ungdomar är aktiva även som 
tränare för yngre barn, ofta i anslutning 
till den egna träningen. Idag saknas 
ofta platser för samvaro, för att hänga 
med vänner men också för att äta och 
göra läxor. Omklädningsrummen har en 
sådan potential men är ofta ofräscha i 
termer av icke-inbjudande gestaltning 
(kalt och hårt), bristfällig städning, 
och toaletter utan papper och tvål. De 
upplevs också ofta som obehagliga i 
termer av exponering. Dels är de ofta 
planerade och placerade så att andra 
ser rakt in i omklädningsrummet när 
dörren öppnas vilket gör att många 
väljer att byta om hemma eller på en 
låsbar toalett. Dels är ljudexponeringen 
hög i omklädningsrummen, de är ofta 
stora och kala vilket gör att ljuden från 
hallen tränger sig in och skapar en 
obehaglig stressfylld känsla. 

Ungdomarna är ambivalenta till om 
det är bra att idrottshallen erbjuder mer 
trivsamma platser för social samvaro. 
För egen del vill de gärna kunna 
nyttja platser av café och ungdoms-
gårdskaraktär med mjuka och sociala 
inslag som soffor och pingisbord, 
men de landar ändå i att det är bäst 
att idrottshallen inte är för inbjudande 
eftersom de då tror att andra ungdomar 
som inte idrottar kommer vilja hänga där 
och förstöra. Ungdomarna är mycket 
medvetna om gränsen mellan de som 
är innanför respektive utanför idrotts-
föreningsgemenskapen. De diskuterar 
möjligheten att tydliggöra gränsen 
mellan innanförskapet och utanförska-
pet genom olika tillgänglighetslösningar 
som passerkort/klubbkort.  

Vistelsemöjligheterna i anslutning 
till huvudträningen och planen är idag 
ofta begränsade till enstaka bänkar 
i hörn eller redskap. Ungdomarna 
uttrycker ett behov av mer utrymme i 
direkt anslutning till planen där de kan 
hänga före och efter huvudträningen 
(även under träningen för de med långa 
träningspass), där de kan samlas inför 
och efter träningen med sin grupp och 
sin ledare, där de kan prata med vänner 
och där de kan prata med tränare. 

Vissa ungdomar nyttjar även 
idrottshallens utemiljö för fysträning, 
egen träning och uppvärmning. Idag 
tycker de att de flesta utemiljöer inte är 
så tilltalande eller skapar förutsättningar 
för träning. Det är också utomhus, i 
anslutning till idrottshallen, som de 
flesta ungdomar säger att de träffar 
vänner och andra ungdomar som inte 
idrottar. 

Samtal med ungdomar på 
Högdalens fritidsgård
Barn och unga som står utanför 
idrottsföreningarna söker sig ofta fri-
tidsaktiviteter som fritidsgård, bibliotek 
och simhall. I samtal med ungdomar 
på Högdalens fritidsgård kommer 
kvaliteter de ser i ”sin” verksamhet fram 
som skulle gynna vistelsekvaliteter i 
framtidens idrottshall och få dem att 

besöka den. 
Ungdomarna lockas av hallar där 

man kan utöva många olika sporter. De 
är inte en del av föreningsidrotten idag, 
även om de är fysiskt aktiva på sin fritid 
genom att nyttja spontanfotbollsplaner 
eller spela pingis på fritidsgården 
tillsammans med vänner. Det finns 
emellertid en vilja och hos vissa en stor 
längtan att delta i organiserad idrotts-
aktivitet vilket samtliga gjort tidigare, 
ofta i annat land. Förutom ekonomiska 
trösklar så är det framförallt information 
som saknas, mentala trösklar och en 
trötthet på att komma utifrån och att 
ha pressen att överprestera för att 
bevisa att man duger tillräckligt för att 
få vara med. Fritidsgården däremot är 
en trygg plats att vara på, de kommer 
hit för att träffa ungdomsledarna och 
sina vänner, för att spela pingis eller 
bara hänga. Fritidsgården har generösa 
öppettider på eftermiddagar och kvällar 
(även helger) och har inget krav på 
föranmälan, det är bara att hänga med/
dyka upp. Detta är sannolikt en stor 
tröskelsänkare som ökar tillgänglighe-
ten och besöken.

Samtal med mammor och deras 
barn i Vårberg
Ett av landets många områden med 
mycket lågt föreningsdeltagandet 
är Vårberg. Genom att söka upp 
stadsdelsförvaltningens organiserade 
Kvinnofika kunde ett samtal kring 
fritidsaktiviteter och de upplevda 
möjligheterna att delta i idrottsförening 
föras. Då flera studier visar att man i 
hög grad föds in i föreningsidrotten 
är det centralt att förstå mammornas 
perspektiv och utforska hur framtidens 
idrottshall skulle inkludera även dem. 

Generellt saknas vetskap om att det 
finns ett föreningsliv. I några fall finns ett 
intresse, ett av barnen har själva försökt 
hitta en basketförening, men inte fått 
stöd och helt enkelt haft svårt att förstå 
hur man ska gå tillväga. Det verkar 
finnas en lucka mellan kommun och 
förening och ingen som aktivt ansvarar 
för att inkludera och jobba uppsökande 

Ungdomarna beskriver 
framtidens idrottshall 
såhär:

• Fräsch
• Rymlig 
• Trygg 
• Epic - framtidsaktig, utveck-

lad teknologi 

efter huvudträningen för att bli bättre. 
Gemenskapen och prestationen är 
i fokus för ungdomarna, att ha roligt 
och lyckas tillsammans med sin grupp. 
Några ungdomar uttrycker värdet av 
närheten till andra idrotter och möjlighe-
ten att utöva dessa i anslutning till den 
egna träningen. Annars är det snarare 
möjligheten till varierad fysträning, 
rehabiliteringsträning, egen träning 
och uppvärmning som efterfrågas, 
framförallt i form av ett välutrustat gym. 
Det är viktigt med transparens och 
närhet, den som är i gymmet ska inte 
känna sig utanför utan det ska kännas 
som en naturlig förlängning av själva 
planen – hallens hjärta. 
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i tillräcklig grad. Också tillgång till 
hallen är central, hallens placering och 
utformning har stora konsekvenser för 
tillgängligheten och möjligheten att 
locka fler. 

Kostnad för deltagande är en 
stor barriär. För den som inte har 
pengar till barnens vardagskläder är 
terminsavgifter en omöjlig utgift, särskilt 
när deltagande även förutsätter inköp 
av kläder, skor och annan utrustning. 
Detta skapar en stress som hindrar 
föräldrar att ens utforska möjligheterna 
till deltagande; bara tanken på att det 
ska kosta pengar gör att föräldrarna inte 
vill närma sig. 

Kortare engagemang i nära 
samband till skolan, exempelvis 
skollovsverksamhet är en jättepotential 
för att skapa en mer långvarig relation 
med barnen och familjerna. Där kan 
man berätta om förutsättningarna för 
deltagarna och de möjligheter som de 
flesta föreningarna erbjuder de barn 
och familjer som av ekonomiska skäl 
annars inte kan delta. 

Samtal med idrottslärare på 
Hammarbyskolan Norra
Idrotten i skolan är den verksamhet 
som erbjuder vardagsrörelse för flest 
barn, likaså är det en introduktion till 
idrottshallen och rörelseförmåga som 
ska finnas tillgänglig för alla barn, 
oavsett förmåga eller förutsättningar. 
I skolan finns alla barn, idrotten blir 
därför en naturlig samarbetspartner 

för idrottsföreningarna i olika typer av 
breddningssatsningar, exemplifierat i 
bl.a. Handslaget och Idrottslyftet. 

Rörelseförståelse är essensen i 
undervisningen, framförallt på låg- och 
mellanstadiet. Detta ställer krav på 
tillgång till utrustning för att bygga 
hinderbanor och facilitera olika övningar 
som byggs av idrottsläraren i förväg 
eller av idrottsläraren och barnen till-
sammans. Utrustning som lätt kan dras 
fram, liksom tillgängliga och närligg-
ande förråd. Utrustningen som finns 
tillgänglig - och används frekvent - är 
den klassiska gymnastikhallens men det 
vore önskvärt att den kompletteras av 
annan utrustning som även den lockar 
och utmanar till rörelse men samtidigt 
möter upp dagens idrottsrörelse med 
inslag av ex parkour och klättervägg. 
Att samnyttja utrustning med idrottsför-
eningar, speciellt gymnastikföreningar, 
är en framgångsfaktor för ett brett 
utrustningsutbud. Samverkan med 
olika idrottsföreningar generellt är en 
framgångsfaktor för breddat deltagande 
i idrottsföreningar. Det finns stor poten-
tial att använda hallen för den typen av 
aktiviteter mellan fritidsverksamhet och 
föreningsverksamhet (ofta vid 16-17). 

En idrottshall för rörelseglädje och 
rörelseförståelse är emellertid mer än 
utrustning i det stora hallrummet. Hela 
hallen ska locka till rörelse och utmana 
rörelseförståelse: trappor kan vara 
utmanande ”likt lustiga huset men utan 
att de rör sig”, all yta för förflyttning 
kan vara lekfullt utformat för att skapa 
rörelseglädje och rörelse hela vägen in 
i hallrummet. Även hallens utsida bör 
bättre visa vad hallen är och erbjuder. 
Vägen till och in i hallen ska även den 
utmana och locka till rörelse. 

Hallen som den är utformad idag 
främjar de som tar plats och trivs i 
prestationsmoment. De som hellre 
drar sig undan i sin rörelse (oavsett 
förmåga) får ingen plats eftersom 
planen i många skolidrottshallar är det 
samma som hallgolvet - det finns ingen 
mindre exponerad zon runtomkring. 
Här finns stor utvecklingspotential. 
Även omklädningsrummen har stor 

Slutsatser:

• Det behövs plats för gemen-
skap, organiserad och 
spontan, i rörelse och i vila. 

• Idrottshallen behöver bättre 
möta upp vardagsbehov 
utanför själva idrottsaktivi-
teten så som plats att äta, 
umgänge, återhämtning och 
läxläsning. 

• Det är viktigt att ta tillvara 
på idrottshallens alla 
möjligheter att tillgänglig-
göra och locka till rörelse, 
från det stora hallgolvet ut 
till intilliggande närmiljö. 

• Idrottshallen skall placeras 
tillgängligt och tryggt, 
nära barnens naturliga 
målpunkter. 

• En allmän kunskap 
om föreningsidrottens 
är inte att ta för givet. 
Synlighet och uppsökande 
verksamhet är därför ett 
viktigt verktyg för att öka 
föreningsdeltagandet. 

• Integrerade verksamheter 
är viktiga, både nära 
samverkan med skola och 
med andra kommunala 
fritidsverksamheter. 

• Kostnader och krav på egen 
utrustning är höga trösklar. 
Varje hall bör ha utrymme 
för utlåningsverksamhet 
och främja ett delnings-
ekonomiskt agerande inom 
föreningarna. 

”Jag spelade 
basket tidigare 
när vi bodde i 
Kurdistan, men nu 
vet jag inte riktigt 
hur man hittar ett 
lag.

- 13 årig tjej, Vårbergs torsdagsfika

2. N U LÄG E OCH UTMAN I NGAR

utvecklingspotential, idag sker de flesta 
konflikter under idrottslektionerna där, 
framförallt pga deras ofta perifera läge 
och avsaknaden av vuxna.
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Kartan redovisar geografisk position för 
1700 av de som svarade på enkäten.  

Webbenkät

Kvantitativ kunskapsinhämtning
Den kvalitativa kunskapsinhämtningen 
har kompletterats med en kvantitativ 
enkät med fokus att nå ut i landet, vilket 
annars inte varit möjligt inom ramen 
för projektet. Enkäten genomfördes 
via en webblänk under två veckor i 
februari 2020 och bestod i huvudsak 
av flervalsfrågor om ca 15 alternativ, en 
fritextfråga samt möjlighet att ladda upp 
en bild. Den spreds genom förbundens 
kanaler och fick 1938 svar. Av de som 
svarat har 262 angett sig vara förenizv            
nte velat ange kön. Respondenterna 
representerade de olika idrotterna 
enligt nedan;  Basketbollförbundet 
126 personer, Handbollförbundet 34 
personer, Innebandyförbundet 1094 
personer, Volleybollförbundet 103 
personer och Gymnastikförbundet 126 
personer.

Idrottshallens största utmaning
På frågan om vilka som är den största 
utmaningen med idrottshallen bekräftas 
informationen om avsaknaden på hallar 
av både barn/ungdomar, tränare och 
föräldrar. Tränarnas näst vanligaste 
synpunkt är att det saknas utrymme 
för samling och uppvärmning. Flera 
av barnen kommenterar att hallen är i 
dåligt skick, vilket även en större andel 

Slutsatser:

• Hallbristen är en stor 
begränsning för de 
föreningsaktiva. 

• I motsats till bristen önskar 
man sig en stor och rymlig 
hall, som tillgängliggör idrott 
alla dygnets timmar. 

• De svarande ser framtidens 
idrottshall som en 
samlingsplats som skapas 
och genomsyras av glädje, 
gemenskap, och möten.

• En stor andel av föräldrarna 
skulle vilja träna medan 
barnen är aktiva. 

• Många hallar nås främst med 
bil.
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av föräldrarna poängterar. 
I fritextsvaren att beskriva framtidens 

idrottshall med ett ord speglas 
önskan om en hall som alltid erbjuder 
träningsmöjlighet. Alltid öppen, stor, 
rymlig och tillgänglig är andra vanligt 
förekommande ord som speglar samma 
önskan. 

Det viktigaste i framtidens 
idrottshall
På frågan om vad som är viktigast 
i framtidens idrottshall är det två 
aspekter som utmärker sig. Att det är 
en mötesplats för både vuxna och barn 
och att det är en plats för att idrotta och 
röra på sig. Föräldrarna och tränarna 
väljer i första hand vikten av att det är 
en mötesplats för både vuxna och barn 
medan de föreningsaktiva barnen och 
ungdomarna valt de tre aspekterna; 
utrymmet att få röra sig på, möjligheten 
att röra sig på flera olika sätt samt 
utrymme att hänga med kompisar. 

Beträffande föräldrarnas aktivitet 
i hallen är det 64% som tittar på sina 
barn när de tränar. På frågan om vad 
föräldrarna skulle vilja göra medan 
barnen tränar svarar drygt en tredjedel 
att de skulle vilja träna själva, vilket är 
lika många som svarar att de vill titta 
på. Detta är förstås en stor möjlighet till 
ökad rörelse för fler.

Mobilitet
70% av barnen och 80% av tränarna 
svarar att dom tar sig till och från hallen 
med bil. Utifrån ett rörelsefrihets- jämlik-
hets- och miljö-  och folkhälsoperspek-
tiv är det inte optimalt och här skiljer sig 
förutsättningarna väldigt mycket över 
landet.

Med vilket ord skulle du vilja 
beskriva framtidens idrottshall?

Att känna gemenskap är en central 
del i föreningslivet och understryks även 
av enkätdeltagarna. Framtidens idrotts-

hall ska vara en samlingsplats och en 
mötesplats. Några av de framträdande 
orden beskriver en atmosfär, hallen 
ska vara välkomnande, inbjudande, 
inspirerande, modern och en plats för 
glädje och rörelseglädje. Den ska vara 
en flexibel, funktionell, rymlig, stor och 
öppen multihall. Sammantaget kan 
detta beskriva en hall där utrymmesbrist 
eller bristande funktion inte är en 
aspekt, utan där hallen istället hela tiden 
erbjuder rum och material för rörelse. 
På olika sätt, och för många. 

Samtliga enkätdeltagares ord 
om framtidens idrottshall.
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Bilder från webbenkät, som visar de svarandes favoritplats i hallen. Merpaten av bilderna visar det stora hall-
rummet, men även sidoytor, domarbord, kafeteria och identitetsstarka fasader är favoriter som lyfts fram. 
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3. Välkommen till 
hallen!
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Det här är Framtidens 
idrottshall
Framtidens idrottshall skall planeras 
och utformas för rörelseglädje och 
volymeffektivitet. Här skall alla barn, 
unga och vuxna känna sig välkomna 
och inspireras till lustfylld rörelse och 
idrottande. Detta skall prägla hallens 
alla delar. I Framtidens idrottshall skall 
det finnas rum för olika aktivitet och 
rörelse. 

Det stora hallrummet är byggnadens 
hjärta, med den stora idrottsytan där 
de flesta idrotterna ges ett måttstyrt 
utrymme att träna och tävla, som är den 
plats där huvuddelen av aktiviteterna 
sker och den plats dit flera av de andra 
delarna i hallen skall angränsa. Men det 
skall också finnas plats för rörelse och 
aktivitet vid sidan av själva idrottsytan. 

Framtidens idrottshall skall också ha 
plats för styrketräning och gruppträning, 
generöst med utrymme för uppvärmning 
och träning som inte behöver lika stora 
friytor och takhöjder. Det skall finnas 
förvaringsmöjligheter och plats för 
omklädning kopplat till hallrummet och 
platser, rum och utrymmen för möten, 

väntan, pauser och umgänge, som 
också kan inspirerar och ge möjlighet 
till rörelse. Viktigt är också platser 
där man kan samlas i större grupp för 
genomgångar, undervisning, peppning 
och reflektion. Allt detta utgör grunden i 
Framtidens idrottshall. 

Rörelseglädje från första stund
Redan på väg till hallen för en lektion 
eller ett träningspass så lockas man till 
rörelse, man ser aktiviteten inomhus 
och utsidan rymmer lekmöjligheter för 
stora som små samt redskap för olika 
typer av rörelse. Byggnadens utsidor 
skapar rörelseglädje och utvecklar 
rörelseförståelse på tak och fasad och 
med ramper där emellan. Den lekfulla 
utforskande rörelsen leder in i entrén 
som är full av självinstruerande rörelse, 
samtidigt som den ger en direkt inblick 
i det stora hallrummet och den rörelsen 
som pågår där. 

Väl inne i det stora hallrummet hittar 
man ett flertal planer anpassade för de 
stora matchsporterna och hoppgropar 

och redskap för gymnastiken. Dessa 
ytor kompletteras av en friare rörelsezon 
med fasta och flexibla rörelseutma-
ningar på olika nivåer. 

Tillsammans utvecklar de en bred 
palett av rörelseförståelse. 

Volymeffektivitet och 
flerfunktionalitet
Att utforma och använda idrottshallen 
volymeffektivt och flerfunktionellt ger 
mer nytta och innehåll för mindre 
insats. Det voluminösa hallrummet 
nyttjas både för rörelse, stillasittande 
och förvaring. Genom rätt längd och 
breddmått maximeras volymeffektiviten. 
En kompakt och lättillgänglig rörelsezon 
i hallrummet erbjuder flera våningsplan 
av rörelse av olika sort, här kan samling 
och uppvärmning och styrketräning ske 
samtidigt som det stora hallrummet 
nyttjas för huvudträning eller match. 

Även kommunikationsytor är 
utformade för rörelse genom att tak, 
väggar och golv är anpassade för att 
locka till aktivitet.
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Schema över hallens innehåll 
Illustrationen visar i första hand 
funktioner i en idrottshall, funktio-
ner som i flera fall kan dela samma 
utrymme.

Mycket för många

Mer rörelse

Hallrummet

Entré

Mindre rörelse

Omklädningsrum

Förvaring
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4. VÄLKOM M E N TI LL HALLE N

Omklädningsrummen nyttjas även 
de för samling och rörelse, anpassade 
både för skola och föreningar. Rymliga 
och samnyttjade förråd som både 
ansluter till hallrummet och utsidan 
kompletteras med små låsbara enheter, 
Förvaring sker dessutom med plats-
specifika och integrerade lösningar i 
hela hallen. 

En plats för möten och vardagsliv 
Hallens sociala ytor stärker förenings-
gemenskapen samtidigt som de 
möjliggör en vidgad gemenskap genom 
att skapa tillfälle och utrymme för möten 
mellan olika människor, olika aktiviteter 
och olika verksamheter.

För den som har hallen som sin 
vardagslivstillvaro finns plats för att äta, 
göra läxor och träffa vänner före och 
efter träning. Hallens utsida möjliggör 
rörelse oberoende av bokningar eller 

öppettider.

En hall som erbjuder mycket för 
många 
Hallen är lättillgänglig, den är placerad 
i ett sammanhang med liv och rörelse 
och nås enkelt med kollektivtrafik. 
Den ligger nära skolan för att skapa 
trygga vägar och öka nyttjandet. 
Trivselskapande belysning och fasader 
som öppnar upp sig mot omgivningen 
är självklara delar i framtidens idrotts-
hall. 

När du byter om i framtidens idrotts-
hall väljer du den typ av omklädning 
som känns tryggt, vare sig du vill byta 
om i grupp eller som enskild. Entrén 
har låga trösklar, den är väl synlig och 
lättillgänglig. Väl inne finns det redskap 
att låna och information att hitta.  Alla 
inte bara är välkomna, utan känner sig 
också välkomna.

Hallen erbjuder rum med olika 
exponeringsgrad och skala. Onstage-
ytorna där du är som mest exponerad 
kompletteras med offstage och 
backstagerum i en mer intim skala. 
Detta skapar vistelsekvalitéer för många 
situationer och behov. Det finns en 
mängd tillgängliga rörelsemöjligheter på 
olika nivåer och av olika karaktär. 

Hallen möjliggör samnyttjande mel-
lan olika kompletterande verksamheter 
och blir på så vis en målpunkt för fler. 

Hållbar och attraktiv
Framtidens idrottshall är byggd i 
hållbara material och möter framtida 
hållbarhetskrav för hela livscykeln. Med 
en attraktiv gestaltning och kvalitativa 
material skapas en publik byggnad som 
blir omtyckt och håller längre.

Visionsbild för Framtidens idrottshall
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Entrén

Entré med plats för spontan rörelse.
Virring Skole, Danmark

 Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Entrén till Framtidens 
idrottshall lockar till rö-
relse från första stund 
för alla åldrar, här finns 
varken en undre eller en 
övre gräns. Det är attrak-
tivt att gå in och den er-
bjuder ett rum att landa 
i. Både för den som är på 
väg till träning, för den 
som följer med och för 
den som inte varit där ti-
digare. 

Att närma sig och kliva in i en idrottshall 
kan för många vara en del av den dag-
liga rutinen, men för andra något helt 
nytt. Att utforma en entré till att bjuda 
in är att sänka idrottshallens trösklar 
och erbjuda fler hallens möjligheter att 
röra sig. I publika byggnader pratar man 
ofta om att skapa en landningsplats, en 
plats innanför dörrarna där man i egen 
takt kan skaffa sig koll på läget och få 
en överblick. Att kliva in i Framtidens 
idrottshall skall också vara att känna 
rörelseglädje från första stund, man 

skall bli inspirerad bara genom att 
se sig omkring, oavsett ålder eller 
erfarenhet. En entré är också en given 
mötesplats, här passerar alla som är i 
hallen. Här skall man kunna träffa de 
man känner och ta tillvara på idrottshal-
lens möjlighet att skapa möten mellan 
de som inte känner varandra. I entrén 
kan man fördriva tid i väntan på ett 
pass, en lektion eller en vän. Entrén är 
också en plats där det finns möjlighet 
att ta en paus mellan matcher eller 
träningspass, där man kan äta och 
dricka. 

Ett rikt innehåll
Lusten att röra på sig när man kliver in i 
Framtidens idrottshall väcks genom att 
kunna se rakt in i hallen och direkt ta del 
av hallens aktiviteter. Golv och väggar 
förses med utrustning för grundmoto-
risk rörelse såsom klättergrepp, mjuka 
och hårda golv blandat, ribbstolar, 
balansutmaningar, golvmönster med 
mera. Saker som utmanar besökaren 
eller lockar till lek för de yngsta. 

Entrén som mötesplats skapas 
genom att möjliggöra olika platser att 
sitta eller vara på. Det levande flödet av 
många olika är viktigt, det är en central 

del av idrottshallens identitet. Här är 
det viktigt att det går att vara både 
i flödet och betrakta det från sidan. 
Sittvänliga trappor eller gradänger, 
lösa stolar och bord och bänkar längs 
väggar är viktiga platser som erbjuder 
besökarna möjlighet att betrakta andra 
samtidigt som de erbjuder plats för 
samvaro och möten. Platser där man 
också kan läsa läxor eller utrymme för 
att kunna vara för sig själv. Att äta och 
dricka för att fylla på med energi eller 
för att ha trevligt behövs i en idrottshall, 
där dagarna kan bli långa. Där blir ett 
café med servering ett tillskott och en 
möjlighet för föreningar eller skolelever 
att få prova att driva en verksamhet och 
få ett tillskott till klubbkassan. I caféet 
bör det också finnas möjlighet att värma 
medhavd mat. Allt detta är så kallade 
vistelsestödjande delar som uppmunt-
rar till att intuitivt sätta sig ner, skapa 
ihop eller röra sig tillsammans.

Entrén är också en bra plats för 
låneservice av utrustning såsom bollar, 
skor, band och kanske ett bytesrum 
där urvuxna kläder och utrustning kan 
få nytt liv hos andra, något som också 
kan administreras av föreningarna eller 
skolan. 

En offstageyta för en stunds ro, i nära 
anslutning till entrén. Multihuset Pulsen,  

Salling, Danmark. Foto: LOA Fonden, 
Esben Zollner
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Entréns placering
Att göra entrérummet väl synligt utifrån 
förstärker såväl målet med idrottshallen 
som mötesplats och plats för lustfylld 
rörelse, det skall kännas att det är en 
plats man vill gå till eller komma till. 
Därför skall den i byggnaden placeras 
utifrån hur det är tänkt att stråk och 
platser utanför planeras eller är 

En generös huvudtrappa binder ihop entré, café på övre plan och hallrum 
och blir också en samlingsplats. Allested - Vejle, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Ett entrerum med  välkommnande café, tydlig siktlinje till hallrummet och 
direkt koppling till hallens övre våning. 

Rotebro Idrottshall. Foto: White arkitekter, Thomas Zaar

Tydlig grafik förenklar orienterbarheten och 
ger karaktär till rummen.  EMU Sports hall, 

Estland. Foto: Salto Architects

utformade, väl synligt från knutpunkter 
och hållplatser.

Locka till att gå in
Entrén är ett av idrottshallens skylt-
fönster. Genom att förse den med flera 
möjligheter att se in så lockas den som 
passerar att gå in och delta. Fönsterna 
ökar dessutom tryggheten vid entrén, 

både genom det ljus som byggnadens 
insida sprider till utsidan och genom 
att det möjliggör ”fler ögon på platsen” 
genom att skapa en kontakt mellan de 
som är aktiva på insidan och de som 
finns på utsidan. 

Orienterbarhet
Om man redan i entrén kan förstå vad 
man kan göra i en idrottshall blir det 
lättare för den som inte har en stark 
platsanknytning att känna sig bekväm 
när hen närmar sig aktiviteterna. Att 
placera rummen i relation till varandra 
på ett lättbegriplig och dessutom 
komplettera med skyltar och grafik på 
golv och väggar skapar en välkomnande 
hall för fler. Se också möjligheten i att 
nyttja korridorer, passager och andra 
biytor som knyter ihop hallens alla delar 
till möjliga platser för rörelse, samling 
eller paus. 
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Hallrummet

I Framtidens idrottshall 
utnyttjas hela hallrum-
mets volym till rörelse. 
Den erbjuder både rum 
för den regelstyrda idrot-
ten och för spontan ut-
forskande rörelse.

Hallrummet är den plats i hallen som 
utgör kärnan i idrottandet. Här knyts 
idrottshallens alla delar samman och 
här pågår majoriteten av aktiviteterna. 
Det är ett rum som skall planeras för att 
innehålla mycket, användas av många 
och hantera många olika situationer. I 
flera fall är behoven lika, i andra är de 
olika, därför skall såväl golv som väggy-
tor kunna användas flerfunktionellt. 

Det finns mycket rörelseglädje och 
volymeffektivitet att vinna genom att 
utveckla hallrummet. Det handlar om 
att skapa rätt förutsättningar för det 
regelstyrda idrottandet, att det finns 
plats för planer och stationer, att det är 
rätt rumshöjd på rätt ställe och att det 
finns bra med säkerhetszoner utanför 
själva idrottsytan. Genom att dessutom 

komplettera den regelstyrda idrottens 
utrymme med en zon för friare rörelse 
som erbjuder plats för spontanidrott, 
samling och kompletterande träning, 
skapas stora mervärden och det stora 
hallrummet kan användas mer effektivt.

Hur används hallrummet?
Det finns stora likheter i hur olika 
föreningar använder hallrummet i sin 
träning, trots att det är olika idrotter. 
I yngre åldrar är träningarna mer 
lekbetonade, här ligger inte fokus på 
matcher eller resultat utan på lust att 
idrotta och att röra på sig. De övningar 
som görs är utan fokus på regler 
eller tävlingsmässiga förutsättningar. 
Användandet av idrottshallens utrust-
ning är också större. När barnen allt 
mer övergår till ungdomar så förändras 
också träningarna till att innehålla mer 
regelstyrd träning, där behoven av 
korrekt utformade ytor ökar. Samma typ 
av förändring sker i cuper och tävlingar, 
vilket också ställer andra krav på hallen. 
Skolan använder hallrummet på olika 
sätt, ofta varvas användningen av hel-
sal, halvsal och uteidrott. Många hallrum 
är idag utformade utifrån spelplanernas 

mått, och inte så mycket mer, vilket 
ger känslan av att när man kliver in i ett 
hallrum så är man nästan direkt på den 
aktiva idrottsytan. Många barn och unga 
uttrycker också ett behov av platser för 
betraktelse som är mindre exponerade, 
krypin där man ser snarare än blir sedd, 
mellanrum där aktivitetsnivån är lägre 
men närheten till flödet är sådan att det 
går att återansluta lätt. Möjligheten att 
se vad som händer på planen är viktig 
för många barn och ungdomar, dels för 
att se på andra som tränar men också 
för att snabbt kunna se till exempel när 
det är deras tur att plocka fram redskap 
och vara på planen.

Vad skall man utgå ifrån?
Hur stor skall framtidens idrottshall 
vara? Vilka mått skall vara styrande 
vad gäller längd bredd och höjd? 
Länge har en rådande norm i Sverige 
varit ”Fullstor hall med 20x40 plan”, 
där dimensioneringen 20x40 meter 
relaterar till handbollens och inneban-
dyns planmått. Därtill har tolkningarna 
av behovet av kringytor varierat och ofta 
inte gjorts större än absolut nödvändigt 
för att hålla nere på kvadratmetrarna i 

Regelstyrd zon och zon för friare rörelse
Den regelstyrda zonen är den del av hallrummet där förutsättningarna för att öva inför eller utföra en match är i enlighet med 
idrotternas regelverk. Den friare zonen har flerfunktionalitet och friare rörelse i fokus som tillsammans med den regelstyrda ger 
ett komplett hallrum.

Foto: W
hite arkitekter, Thom

as Z
aar

Foto: LO
A

 Fonden
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tron om att man sparar pengar, vilket i 
själva verket blir en förlust av funktion 
och användande. Här finns ett stort 
behov av att vidga diskussionen och se 
de mervärden som kan uppstå om man 
släpper på normen, och framförallt se 
vilka mervärden som skapas med andra 
utformningar och mått. Ett hallrum 
behöver heller inte vara rektangulärt, 
även ytor med friare former är använd-
bara (ej parallellt ställda väggar skapar 
dessutom bättre akustiska förutsätt-
ningar). 

En regelstyrd zon och en zon för 
friare rörelse
Oavsett vilken storlek på hall man 
strävar efter eller som rådande situation 
möjliggör så måste man betrakta hall-
rummet som mer än en ren idrottsyta 
för uppmålade planer. I Framtidens 
idrottshall skall det finnas plats för både 
det regelstyrda och det fria idrottandet. 
En anläggning som skall vara multifunk-

tionell, inkluderande och uppmuntra till 
lustfylld rörelse och aktivitet behöver 
därför rumsliga förutsättningar och ytor 
för att möta det. 

Den regelstyrda zonen
Den regelstyrda ytan skall utformas så 
att förutsättningarna för att öva inför 
eller utföra en match är i enlighet med 
idrotternas regelverk. Planmått 20x40 
är här det mått som täcker in handboll, 
volleyboll, basket och innebandy, 
med flera. Även önskad fri rumshöjd 
måste vara säkerställd här. Önskemål 
ställs också på golv, där inga störande 
skarvar eller olika sviktande underlag 
skall förekomma, alltså bör hoppgropar 
placeras utanför den regelstyrda zonen 
och hål för stolpar och andra infäst-
ningar skall täckas med lock. 

Rum för mer rörelseglädje 
I Framtidens idrottshall vidgas synen 
på vad rörelse i en idrottshall är 

och plats för det ges därför. Därtill 
behövs mer yta för förvaring, mer eller 
mindre tillfällig, det behövs plats för 
paus, genomgångar och åskådning. 
Man behöver kunna vara onstage, 
offstage och kanske också backstage. I 
framtidens idrottshall är den därför den 
icke regelstyrda ytan lika viktig som ytor 
för den regelstyrda delen av idrottandet. 
Det finns därför generösa flerfunktio-
nella ytor vid sidan av huvudplanerna. 
Ytor som kan nyttjas för uppvärmning, 
härbärgera lös utrustning, väskor, 
mindre läktare, åskådare, sekretariat för 
att nämna några. En flerfunktionell frizon 
som inte inkräktar på den regelstyrda 
idrottsytan, utan istället stödjer 
den. Det är en plats där man också 
kan vara i anslutning till träningen. 
Vistelsemöjligheterna i anslutning till 
huvudträningen och planen är idag ofta 
begränsade till enstaka bänkar i hörn 
eller redskap. Framförallt ungdomar 
uttrycker ett behov av mer utrymme i 

”Ninjabana” i direkt anslutning till hallgolvet.
Foto: Unisport
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direkt anslutning till planen där de kan 
hänga före och efter huvudträningen 
och även under längre träningspass. 
Här kan de samlas med sin grupp 
och sin ledare, här kan de prata med 
vänner och tränare. Detta utrymme är 
en förutsättning i det flerfunktionella, 
rörelseglada hallrummet.

I denna zon sänks tröskeln till rörelse 
för den som inte kommit till hallen för att 
delta i den organiserade föreningsidrot-
ten. En mindre exponerad zon som i sig 
bidrar till att husera fler i hallen. 

Utnyttja volymen
Den fria rörelseytan är flerdimensionell 
och tar tillvara på volym och olika behov 
av rumshöjd. Det gör det möjligt att ha 
bredare och smalare entresolplan på 
olika nivåer som också ger möjlighet till 
rörelse och utmaningar i höjdled. Här 
finns möjlighet till kortare löparslingor 
som tar sig runt hela hallen, även 
som är stigande och dalande och 
skapar möjlighet till hastighetsträning. 
Hallgolvet kopplas till ett topografiskt 
landskap. Det finns en rad olika sätt att 
använda den fria rörelsezonen genom 
att placera in enklare träningsmaskiner, 
motorikträning, ninjabanor med mera. 

Koppling mellan hallgolv och platser högre upp i rummet, blir här en löparbana.
Spiralen, Kalundborg, Danmark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Plats för paus mellan passen.
Sdr. Nissum Hallen, Holstebro Kommune, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Volymeffektiv och inspirerande motorisk hinderbana, kan placeras ovanpå förvaring.
Sdr. Felding Hallen, Sönder Felding, Danmark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen”Vi behöver en 

plats att hänga 
på, nu hänger vi 
på redskapen.

- Ungdom, Täljehallen
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Här kan man också stå och spana på 
det som försiggår i hallen. Platser där 
man själv kan välja hur mycket man 
vill se och synas. Träningspass består 
generellt av flera delmoment, samling av 
gruppen, uppvärmning, träning genom 
övningsmatch eller tävlingsprogram, 
nedvarvning, samling och teori. Genom 
att nyttja den här mer småskaliga zonen 
för såväl samling som uppvärmning och 
nedvarvning effektiviseras det stora 
hallrummets nyttjande till den aktivitet 
som faktiskt behöver den stora ytan. 

Hallrumsmåttet för maximal nytta
Grunden för utformningen av hallrum-
met som beskrivs här utgår från de 
behov som volleyboll, gymnastik, 
basketboll, handboll, innebandy och 
skolan har. Det skapar också bra 
förutsättningar för många fler idrotter 
och hallen skall förstås kunna anpassas 
efter andra specifika behov också. 

Genom att sträva efter ett något 
längre och ett än mer bredare hallrum 
än dagens norm så uppstår många 
mervärden. 46x32 meter är ur flera 
aspekter den optimala storleken på ett 
hallrum. Både för den regelstyrda ytan 
men också för ytorna runt denna. 46x32 
meter ger fler och större möjligheter för 
spelytor och övningsytor uppstår. För 
basket möjliggörs bättre förutsättningar 
för planer på tvärriktning i hallen. 

Klätterbana  av nät i olika nivåer.
Motoriskt Center, Århus, Danmark. Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Trappa som är läktare och klätterbana.
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Rum i rummet; motoriska utmaningar i anslutning till hallrum. 
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Hallrummets väggar kan enkelt användas  för lekfulla övningar.
Ry Hallerne, Ry, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen
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Tvärsektion

Längdsektion
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”Ett hallrum med många möjligheter
Det flerfunktionella och volymeffektiva hallrummet skapar många 
möjligheter. Här finns utrymme för matcher, tävling, övning, paus, 
samling, spontanrörelse, fysträning, grundmotoriska övningar, 
åskådare, kompisar med mera. Det skapar nya möjligheter för    
skolan och föreningar, det kopplar ihop inne och ute och bildar en 
enastående helhet.



36

3. VÄLKOM M E N TI LL HALLE N

Innebandyn får en större säkerhetszon 
runt om huvudplanen vilket är önskvärt 
och samtidigt fler mindre spelplaner 
för 3 mot 3-spel eller kortplaner. Även 
handbollen får bättre med yta utanför 
huvudplanen och förutsättningar för tre 
minihandbollsplaner eller kortplaner. 
Volleybollen, som har den minsta 
planen, kan då få in upp till 4 bra 
träningsplaner med bra säkerhetszoner 
längs sidorna. Slutligen gymnastiken, 
där en längre hall möjliggör tumbling i 
full längd. Här gör också storleken att 
man kan få in fler redskap och stationer 
som också gör att man kan maximera 
nyttjandet. Den här storleken på hallrum 
ger också större möjligheter för skolan. 
En hall av denna storlek blir när den 
delas två fullgoda hallrum för skolämnet, 
vilket möjliggör en skola på upp till 
1200 elever. 

Rumshöjden
Den fria höjden i hallrummet ska vara 
minst 8 meter för att kunna tillgodose 
merparten av den träning som sker i 
framtidens idrottshallar. Dock finns det 
idrotter och discipliner som kräver en 
högre takhöjd, till exempel volleyboll, 
trampolin och rytmisk gymnastik, men 
då främst på högre nivåer. Om takhöj-
dens höjs till 9 meter kan man träna 
och tävla på SM-nivå i Trampolin, höjs 
takhöjden till 10 meter kan man spela 
internationell volleyboll i hallen och blir 
takhöjden 11 meter kan man utöva 
rytmisk gymnastik på internationell 
nivå. Vissa träningsformer, till exempel 
gruppträning, behöver inte ens 8 meter 
i takhöjd, utan kan klara sig med 4–6 
meter. Slutsatsen blir att det behövs 
en fri höjd på 8 meter ovan huvudspel-
planen samt över en hoppgrop, i andra 
delar finns inte det behovet utan där 

kan höjden variera. 
Hallrummets enorma rymd bör 

utnyttjas på ett volymeffektivt sätt. 
Behovet av rumshöjd gäller ovan 
angivna planer eller utsedda platser, 
för tillexempel rytmisk gymnastik, vilket 
möjliggör lösningar som att lägga in 
ett entresolplan i de delar som inte 
kräver full höjd, att nyttja utrymmet 
mellan takbalkarna för tex upphissad 
utrustning. Ovan nämnda mått avser 
fri rumshöjd, dvs inga nedhängande 
lampor, vajrar, ringar, bomsystem eller 
liknande skall finnas.

Ett alternativt mått på hallrum
Om en mindre hall av olika anledningar 
är aktuell föreslås ett hallmått på 43x26 
meter. Här skall samma tänk om en hall 
med både regelstyrda zooner och fria 
zoner finnas. Här ges goda förutsätt-
ningar för en huvudplan med tävlings-

Principiella planlösningar där relationen mellan fri rörelseyta och regelstyrd yta varierar.

Principiell tvärsektion genom hallrummet 
där en entresol ger volymeffektivitet.

Principiell tvärsektion genom hallrum-
met där den fria rörelseytan utökas utanför 
grundhallmåttet i ett övre plan.
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Ett hallrumsmått på 46x32 meter möjlig-
gör bra med yta för både regelstyrd idrott 
och fri rörelse. En zon med tävlingsmått för 
bollsporter (20x40 meter) placeras centralt, 
med fri rumshöjd 8 meter. Utanför det gene-
rösa kring- och säkerhetsytor i tre riktning-
ar. Längs ena långsidan en väl tilltagen zon 
för friare rörelse med hoppgropar, samling, 
paus mm där andra krav på rumshöjd möj-

Det optimala hallrumsmåttet

liggör ett volymeffektivt nyttjande genom 
entresolplan i olika nivåer (streckprickade 
linjer). Här kan mobila läktare också pla-
ceras. Hallbredden gör att basketplan i 
fullängd och kortplaner för handboll och 
innebandy ryms, likaså fyra övningsplaner i 
volleyboll. Rummet kan delas av med ridå-
vägg. 
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möjligheten att ha fler skolklasser igång 
samtidigt minskar. Att planera för ännu 
mindre hallar än så ger ännu större 
begränsningar för föreningsidrotten och 
rekommenderas inte.

Utrustning för många
Olika typer av idrottsverksamhet kräver 
olika typer av inredning och redskap 
i hallen. Men en hel del utrustning 
används brett över olika verksamheter 
och möjliggör lustfylld och effektiv 

träning anpassad för olika nivåer och 
åldrar. Då idrottshallar används av olika 
verksamheter och idrotter så ställs krav 
på utrustningen och det finns också 
stora möjligheter till samnyttjande och 
användning för flera, inte minst mellan 
skola och föreningar. Utrustningen 
sorteras ofta också i fast och lös, 
där fast inredning och redskap (ex 
bomsystem, fasta mål och korgar, 
klätterutrustning) vanligtvis bekostas 
och sköts av fastighetsägaren medan 

mått och den frizon för friare rörelse, 
hoppgrop, samling och paus som är 
basen i Framtidens idrottshall. Jämfört 
med det större måttet så medför en 
mindre hall med dessa mått färre akti-
viteter och färre individer (såväl elever 
som föreningsaktiva). Besparingarna 
blir mindre än begränsningarna det 
ger. Möjligheterna till övningsplaner för 
bollsporterna försämras, med kortare 
övningsplaner på tvären samt endast 
tre volleybollplaner för övning. Även 

Ett hallrumsmått på 43x26 meter möjliggör yta 
för både regelstyrd idrott och fri rörelse. En 
zon med tävlingsmått för bollsporter (20x40 
meter) placeras centralt, med rumshöjd på 8 
meter. Utanför det kring- och säkerhetsytor i 
tre riktningar. Längs ena långsidan en något 

mindre zon för friare rörelse, samling, paus 
mm. Mindre entresollösning finns. Den kortare 
hallbredden gör att basketplan och kortplaner 
för handboll och innebandy begränsas. Rum-
met kan delas av med ridåvägg. 

Det mindre hallrumsmåttet
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den lösa (ex mattor, plintar, bänkar) kan 
tillhöra antingen fastighetsägaren eller 
någon hyresgäst. Hit kan man också 
räkna material som koner, västar och 
bollar.

Fast utrustning
I hallen föreslås en basutrustning av 
gymnastikredskap som är användbar 
för såväl skolan som föreningsidrotten. 
Dessa för många bekanta redskap ger 
bra förutsättningar för grundläggande 
motorik och rörelseträning i skolans 
idrottsundervisning. De är grundläg-
gande inom gymnastiken och används 
även i hög grad inom andra idrotter, 
främst i de lägre åldrarna för att skapa 
träningsstationer, för balans och 
motorik och som del av en hinderbana. 
Utöver utrustning för gymnastik 
och rörelseträning bör idrottshallen 
innehålla mål för handboll och basket 
samt redskapshissar.

Flera av gymnastikens discipliner har 
mycket höga och svåra hopp där man 
gärna har en landningsgrop (hoppgrop) 

för att minska skaderisken vid inlärning 
av nya hopp. I en hall med optimala 
mått så kan man placera hoppgropar 
utanför linjerade spelplaner med ett 
löst golv som går att lyfta undan. Även 
nedsänkta trampoliner kan finnas under 
golv. Lämpligen kan de placeras där en 
eventuell utskjutbar läktare finns.

Utöver den fasta basutrustning som 
beskrivs nedan så kan förstås idrotts-
hallar utrustas med annan utrustning 
som kompletterar. Basutrustningen kan 
också ersättas med annan utrustning 
om så är motiverat. Viktigt är ändå att 
skapa möjligheter för mångsidig träning 
och rörelse för olika åldrar och nivåer 
där rörelseglädje och flerfunktion är 
i fokus om hallen skall användas av 
många. Utrustningen skall också alltid 
anpassas efter den lokal skolans och 
föreningens behov och nivå. Viktigt är 
att golv förses med infästningsbeslag 
för den utrustningen.

Lös utrustning
Det är också viktigt att lös standardut-

rustning som plintar, tjockmattor etc. 
finns tillgänglig i varje hall. Gymnastiken 
är den idrott som i särklass har mest 
lös utrustning, där nästan all utrust-
ning är användbar för såväl idrotten 
i skolan som för andra idrotter. Men 
man har också lös utrustning som är 
mer specifik och kräver utbildning för 
att kunna använda på ett säkert sätt. 
Här behöver man komma överens 
över verksamhetsgränserna vad som 
skall vara tillgängligt för alla. För mer 
information om gymnastikens utrustning 
hänvisas till Gymnastikförbundet och 
rapporten Redskapshallar För träning 
inom Svensk Gymnastik samt SKR:s 
Måttbok. 

Flera av idrotterna/disciplinerna 
har större lös utrustning som behöver 
fästas i golvet, t.ex. volleyboll- och 
badmintonstolpar – räck, barr, ringar, 
etc. inom gymnastiken. Då t.ex. 
innebandy behöver ett slätt golv är det 
viktigt att dessa fästen göms under 
golvet och att det blir så få luckor för 
detta som möjligt. 

Fast utrustning                                

Ribbstolar (minst 4 i bredd)

Dubbelbommar (4 m)

Ringpar

Uppsättningar linor (4 m)

Matthissar (2+2)

Redskapshissar

Basketkorgar (för helplan och 
tvärplaner)

Handbollsmål (helplan, lösa mål 
tvärplan)

Speglar (sammanhängande, finns 
lösningar med speglar bakom 
ribbstolar)

32

4

8

4

4

8

4

4

4

4

4

2

2

2

8

12

4

10

6

6

12

20

4

1

1

Lös utrustning

Satsbrädor, skola

Satsbrädor, tävling

Trampetter, skola

Trampetter, tävling

Flipperdynor, inkl vagn

Kil

Voltkudde

Klätternät

Bomsadlar, inkl vagn

Nedslagsmattor 
(Tjockmattor)

Räck (2 m) 

Bänkar

Plintar, 7-del

Skumplint

Pallplintar, inkl vagn

Små mjuka mattor, inkl 
vagn

Mattvåd (12x2 m, alt 
14x2 m)

Airtrack 15x2 m med 
variabel fläkt

Tumblinggolv
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Teknisk utrustning som bör finnas i varje hall:

• Resultattavla - ska placeras på kortsidan förskjuten från mitten med en höjd över golv på 5,5-6,0 
meter. Resultattavlan ska kunna styras trådlöst, den ska klara IK klassningen IK10 och visa följande 
information: 

  - Matchtid – Period – Resultat.        
  - Två utvisningstider per lag.         
  - Möjlighet att ange individuella nummer (0-99) på foultavlan. 
 Tavlan ska kunna kombineras med 14/24 sek skottklockor. Utöver resultattavlan och skottklockor ska  
 ytterligare två klockor placeras på vardera kortsida i sporthallen.

• Väggklocka - Klocka på vägg som visar tiden på dygnet, placerat väl synlig i hallrummets olika delar. 

• Ljudanläggning - Såväl idrotten i skolan som föreningsidrotten har behov av att kunna spela musik. 
Framförallt inom gymnastiken som huvudsakligen utövas till musik varför musikanläggningar och 
högtalare är en förutsättning. En ljudanläggning används också för Speaker, därför bör mikrofon 
finnas. Lösa musik- och ljudkomponenter ska vara lättillgänglig och förvaras lämpligtvis i låsbart 
AV-skåp. Ett musikalternativ som blir allt vanligare är att kunna koppla upp en mobil musikspelare (ex 
smartphone) trådlöst via tex Bluetooth. Högtalarna kan lämpligen placeras mitt på lokalens långsidor. 
Ljudet ska kunna spridas på ett balanserat sätt och idag finns också riktade ljudanläggningar som 
möjliggör att musik kan begränsas mer till en del eller att olika musik kan spelas i olika delar av 
hallrummet. 

• Internetuppkoppling - Uppkoppling via Wifi är något som nästan alla typer av besökare efterfrågar. 
Något som växer idag är också streaming av matcher och tävlingar där föreningarna själva med 
egen videokamera eller videoutrustning eller till och med vanliga smartphones. Önskvärt är att ha 
två Wifi-nätverk, ett öppet för besökare och ett låst för tex streaming. Nätverket skall täcka in hela 
anläggningen. 

• Digital skärm - Flera föreningar uttrycker önskan om att kunna använda digital skärm eller projektor 
med duk i hallen för att kunna titta på videoupptagningar, visa presentationer mm. Utrustning som 
också är användbar för skolan. Skall hallen användas för större samlingar för skola eller externa 
verksamheter så kan en större projektor behövas, kompletterat med en mindre skärm på vägg. Viktigt 
är att all utrustning skyddas mot bollar och annan åverkan. För projicering finns idag också flera olika 
interaktiva lek- och rörelsehjälpmedel.

• Eluttag - behovet av eluttag i hallen kan inte underskattas, inte minst för laddning av mobiltelefoner.

Kan en fast läktare också kombineras 
med en trappa för att hantera nivåskill-
nader och skapa en naturlig hängplats? 

En mer flexibel läktarlösning är 
mobila läktare, dvs mindre nedfällbara 
från vägg eller utdragbara teleskop-
läktare som kan tas fram vid mindre 
arrangemang och även fungera som 
mindre avlastningsytor inne i hallen. 
Placering av läktare måste göras så att 
de inte stör eller utgör fara för aktivite-
terna i hallrummet, ej heller placeras så 
att de i infällt läge tar golvyta. De skall 
inte vara ett störande moment. 

Linjer
För aktuella regler för linjering av planer 
hänvisas till SKR:s Måttbok.

Rumsavdelare
Ett hallrum av den storlek som föreslås 
här behöver kunna delas av för att 

Åskådningsplatser
Behovet av läktare behöver avgöras 
från fall till fall, vad finns till exempel i 
övriga idrottshallar på orten? Vilken nivå 
spelar klubbarna på? Viktigt är att det 
finns plats att sitta på eller hänga på när 
man tittar på match eller träning, platser 
där man också kan fördriva tid i väntan 
på att någon annan skall bli klar med sitt 
träningspass. Här finns det möjligheter 
att tänka kreativt för att hitta flexibla 
läktarlösningar där golvyta och läktare 
enkelt kan anpassas efter aktivitetens 
behov.  I en modern skol- och 
träningshall bör det inte finnas några 
fasta större läktare som standard då 
dessa oftast bara blir monofunktionella 
och ytkrävande. Men vid användande 
av fasta läktare skall möjligheten att 
använda ytan under en läktare tas till 
vara. Kan den användas till förvaring? 
Kan den användas för uppvärmning? 

kunna nyttjas effektivt. En stor hall bör 
kunna delas i två delar med en ridåvägg 
som är ljudtät, det ger bäst förutsätt-
ningar för att kunna ha olika lektioner 
eller träningar i de olika delarna. Utöver 
det så finns fördelar med att placera in 
ytterligare rumsavdelare i halldelarna för 
att kunna ha olika moment i olika delar. 
Det kan göras med enklare avdelare 
typ nät eller enkelsidig duk. Även ytorna 
utanför spelplanerna eller rummen som 
angränsar till hallrummet kan med fördel 
delas av eller skärmas av med vik- eller 
ridåväggar. 

Ljuset i hallrummet
Den artificiella belysningen skall 
utformas så att den bidrar till en 
attraktiv miljö som är hälsosam och 
motverkar olyckor. Belysningen skall 
vara anpassad för den verksamhet som 
förekommer till exempel ställer tävlingsi-
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Trappa  mellan entré och hallrum blir läktarplats.
Rotebrohallen,  Sollentuna. Foto: White arkitekter, Thomas Zaar

Plats  för paus och åskådning. 
Sporthal de Rietlanden, Leylstad, Holland. 

Foto: Schlangen+Koenis Architecten

Samling, åskådning, träning och 
paus. Runavik, Färöarna. Foto:  
LOA Fonden, Martin Sirkovsky

Åskådarplats/avbytarbänk  i fönsternisch.
Edsbergshallen,  Sollentuna. Foto: White arki-

tekter, Anders Bobert
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drotten högre krav än vad skolan gör. 
Belysning ska ej vara riktad så att den 
stör eller bländar brukarna. Ljusstyrkan 
bör också gå att reglera i lokalen, där 
det maximala luxtalet skall följa gällande 
standard utifrån den verksamhet som 
skall förekomma, men den bör också 
kunna anpassas till situationen vid tex 
olika träningssituationer eller aktiviteter. 
Viktigt! I en idrottshall där akrobatik 
förekommer, får det aldrig förbli helt 
mörkt vid till exempel strömavbrott. Det 
kan innebära livsfara för exempelvis en 
gymnast som befinner sig flera meter i 
luften under ett hopp.

 Väl anpassat dagsljus i en 
idrottshall är en stor kvalitet. Det har 
hälsofrämjande effekter på människan, 

UV-ljus motverkar bakteriespridning 
och det sparar på elanvändandet. Men 
det är också omdiskuterat då en del 
upplever det som störande, framförallt 
i match och tävlingssammanhang. 
Dagsljusinsläpp behöver därför 
placeras med omsorg. Lågt och med 
fördel mot norr är en bra utgångspunkt. 
Även indirekt dagsljus fungerar bra. 
Utvändig solavskärmning och möjlighet 
att kunna reglera ljusinsläppet inifrån 
är också bra lösningar som möjliggör 
kvalitén och motar problemen. Att ha 
dagsljusinsläpp, dvs fönster i marknivå 
i en idrottshall bidrar också till en 
transparens och en öppenhet som 
samhällets publika byggnader bör ha. 
Det ger förbipasserande möjlighet att ta 

del av vad som händer i en idrottshall, 
kanske ett första steg till att börja delta. 
Omvänt bidrar också öppenheten till en 
trevligare och tryggare miljö utanför våra 
idrottshallar, speciellt när de placeras i 
tätbebyggda områden. 
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Plats för spontan grundmotorisk övning i korridor.
Foto: Unisport

En svårnyttjad korridor blir en plats för lek och uppvärmning genom enkel grafik på golvet.
Foto:Unisport

Rum för mer rörelse

I Framtidens idrottshall 
skapas rörelseglädje och 
utvecklas rörelseför-
ståelse. Här finns alltid 
tillgång till utforskande 
rörelse, puls, lekfullhet, 
möjlighet att pröva nytt 
och att hitta utmaningar 
på olika nivåer.

Framtidens idrottshall erbjuder 
betydligt fler platser och möjligheter till 

rörelse och träning än den traditionella 
idrottshallen. Den ger också plats 
för fler individer och fler aktiviteter 
samtidigt. Här finns platser för 
individuell träning eller träning i grupp, 
för rehabilitering, fysträning, motorisk 
träning, dans med mera. Även plats att 
träna för de som egentligen bara har 
följt med någon annan till träningen. Det 
finns också plats för den som bara vill 
utmana sig själv eller för de som kallar 
rörelse för lek. Genom att möjliggöra 
träning utanför hallrummet så kan också 
träningspass göras mer variationsrika 

och träningstider effektiviseras. Tiden 
på planen kan varieras med tid i andra 
delar av hallen. Det här gör också att 
rörelseglädjen ökar och att motståndet 
eller steget till att börja röra på sig 
minskar, när möjligheterna blir fler. 

Idrottandet beskrivs ofta som 
flera träningsformer som tillsammans 
utgör just en specifik idrott alternativt 
bara en allmänträning. Utöver den 
idrottspecifika träningen är dessa 
styrka, kondition och grundmotorik. 
Framtidens idrottshall behöver 
därför möta dessa behov. I Framtidens 
idrottshall kan detta göras i det stora 
hallrummet, i mer ändamålsenliga rum 
eller lika gärna i byggnadens korridorer 
eller biytor. Men vissa behov eller 
platser kan beskrivas mer specifikt. Det 
handlar om utrymme för styrketräning 
och för träning i mindre skala och 
karaktär än vad som vanligtvis sker i 
det stora hallrummet. Rätt utformade 
och planerade är det också fullt 
möjligt att hyra ut dessa separat från 
hallrummet. Genom att möjliggöra 
mer plats för rörelse, både inne i och 
utanför hallen, så kan man även nå 
andra grupper än de som organiserat 
tränar i hallen, till exempel medföljande 
familjemedlemmar eller kompisar. 

Grundmotorisk träning
Alla barn och unga behöver 
grundmotorisk träning, därför är det 
viktigt att alla delar i en idrottshall i 
någon mån stimulerar till rörelse och 
grundmotorisk utmaning. Rörelser som 
brukar beskrivas som grundmotoriska 
är krypa/åla, springa, hoppa, klättra, 
rulla, hänga, fånga, kasta, stödja 
och balansera.  Att dessutom skapa 
dedikerade platser till grundmotorisk 
träning ger stora fördelar för både 
föreningsidrotten och skolan. En 
sådan plats gör också idrottandet i 
både skola och förening betydligt mer 
lustfylld och tillgänglig. Men plats för 
det grundmotoriska rörelsebehovet är 
också tacksamt att sprida i byggnaden 
för att uppmuntra till det spontana. 
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En välutrustad multisal som ett bra komplement till det stora hallrummet.
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Fast utrustning och banor för grundmotorisk träning utmanar och inspirerar. 
Foto: Unisport 

Gruppträningsrum med direkt anslutning till det stora hallrummet förenklar användandet 
avsevärt. Spiralen, Kalundborg, Danmark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Gruppträning i mindre skala
För att maximera nyttjandet av en 
hall kan flera delar av framförallt 
gymnastikens verksamheter bedrivas 
i en till hallrummet angränsande 
gruppträningslokal. Det gäller främst 
gruppträningsverksamheten och 
friståendeverksamheten inom trupp-
gymnastik. Ett sådant mindre multifunk-
tionellt rum, ibland kallat en multisal, 
utgör också ett bra komplement både 
för skol och övrig föreningsidrott. Här 
kan uppvärmningar, fysträning i grupp, 
mindre ytkrävande idrotter, dans mm 
utföras. Den bör utrustas med tanke 
på flerfunktion med musikanläggning, 
speglar och anslutande förråd. Med en 
bra rumshöjd kan den också användas 
av bollsporterna som en minihall för 
de yngre aktiva, vilket är ytterligare 
ett exempel på hur mervärde skapas 
genom att tillföra plats för fler och olika 
funktioner.  

En gruppträningssal bör placeras 
så att den enkelt nås från det stora 
hallrummet, så att en mindre grupp kan 
vara där utan att komma för långt ifrån 
den större. Till exempel när en skolklass 
eller en träningsgrupp delas upp. Den 
bör också utformas så att den kan nås 
och hyras ut separat. För att maximera 
nyttjandet av en sådan lokal kan den 
med fördel utformas så att den även 
går att använda för annan verksamhet, 
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Spontan möjlighet till fysträning i direkt anslutning till hallrummet.
Sdr. Felding Hallen, Sönder Felding, Danmark. 

Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Korridor med träningsutrustning och uppvärmning i 
anslutning till hall . Tornhöj idrottscenter, Aalborg, Dan-

mark. Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen 

finns det till exempel en skrivtavla eller 
en digital skärm så kan det också bli 
en teorisal för skolundervisning eller 
en samlingslokal för tex klubbens 
föreningsmöten. En multisal är också 
användbar för de minsta skolbarnen 
eller skolans fritidsverksamhet som 
rörelserum. Även här kan vikväggar 
skapa fler möjligheter i samma rum.

Styrketräning
Allt mer fokus inom träningen läggs 
på styrketräning som komplement till 
den mer idrottsspecifika träningen. 
Den är viktig som skadeförebyggande 
träning och även rehabilitering efter en 
skada. Den är också viktig för att stärka 
kroppen och därmed utvecklas inom 
idrottandet. På senare tid har också 
styrka blivit populärare som enskild 
träningsform allt längre ned i åldrarna. 
Flera idrotter erbjuder idag den typen 
av träning i högre grad för att ge mer 
variation och en större bredd, och 
därmed göra idrotten och träningen mer 
attraktiv. 

Att i en idrottshall utforma ett 
specifikt rum för styrketräning ger bäst 
möjligheter för att skapa de bästa 
förutsättningarna bland annat vad gäller 

utrustning, material på väggar och golv. 
Ett sådant träningsutrymme bör ligga i 
direkt anslutning till hallrummet, så att 
en eller flera personer kan träna där 
utan att splittras från gruppen. Det ger 
också bra möjlighet för en lärare eller 
ledare att ha uppsikt över träningsrum-
met. Rummet får med fördel också 
ligga nåbart från entrén för att göra det 
lättillgängligt. Styrketräning sker både 
med fria vikter, med maskiner, med 
enkla redskap som bollar och gum-
miband eller med kroppen som motvikt. 
I vissa moment och med vissa maskiner 
krävs det att en ledare eller lärare är 
med, vilket gör att ett styrketräningsrum 
gärna får utformas som två zoner, 
en yttre lätt tillgänglig med enklare 
redskap och en inre med utrustning 
som kan stängas om. Med bra kontakt 
till kringliggande rum och en zonering 
för enklare respektive mer avancerad 
träning blir styrketräningen också mer 
tillgänglig och inkluderande.

 Som ett komplement, eller ett 
enklare alternativ till detta bör enklare 
styrketräningsmöjligheter finnas i andra 
delar av en idrottshall också, den skall 
kunna finnas i det stora hallrummet, 
i korridorer, biytor, entré, omkläd-

ningsrum med mera.  Att till exempel 
ha motionscyklar i eller alldeles intill 
hallrummet ger möjligheten att kunna 
värma upp eller hålla värmen under ett 
träningspass. Cyklarna kan då även 
användas av till exempel föräldrar som 
tittar på sina barns träningar. Ständig 
närhet till individuell träning, oavsett 
form, förenklar också för den i en grupp 
som tillfälligt vill eller behöver göra 
något annat än övriga gruppen.
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Styrketräning på ett entresolplan med utblick mot hallrummet gör 
träningen mer lättillgänglig.

Runavik, Färöarna. Foto:  LOA Fonden, Martin Sirkovsky

Styrketräningsrum med betoning på enklare utrustning, 
hög rumshöjd ger möjlighet till effektiv förvaring. 

Foto:Unisport

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

Exempel på styrketräningsrum intill hallrum. Tillgängligt både från entré 
och hall, överskådligt och med möjlighet att stänga och öppna efter behov 
beroende på vem som tränar. Yngre kan själva träna i den öppna delen, 
tillsammans med ledare eller lärare kan man vara i den stängda delen som 
mer utformas som ett regelrätt gym. Den öppna delen kan också fungera 
som förvaring för balansbollar, step-brädor, rollers med mera. Med möjlig-
het att dra för en gardin kan man också välja grad av insyn.
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Trappa, gradäng och plats för genomgång i ett.
Stokkebaeksskolen, Hesselager, Danmark. Foto: LOA Fonden, Leif Tuxen

Café med ordnat utrymme att samlas på. 
Oddense Hallen, Spottrup, Danmark. 

Foto: LOA Fonden 

PE R S PE KTIVB I LD E NTRÉ

I framtidens idrotts-
hall finns rum där akti-
vitet och rörelse inte är 
det primära. Rum för att 
samla den mindre grup-
pen, rum för utbildning 
eller för administration 
och planering. Dessa rum 
ska möjliggöra samnytt-
jande av fler verksamhe-
ter och föreningstyper. 

Benämningen på det som i skolans 
värld tidigare kallades Skolgymnastik, 
till dagens Idrott och hälsa speglar 
inte bara hur innehållet har förändrats 
utan indikerar också ett behov av andra 
typer av funktioner än renodlade rum för 
idrott.  I de fall där idrottshallen ligger 
i direkt kontakt med en skolbyggnad 
finns en klar samnyttjandechans i att 
nyttja ett klassrum för längre teoripass, 
men där så inte är fallet blir en separat 
teori- eller samlingssal dåligt utnyttjad. 
Lika viktigt är att kunna samlas för 
genomgångar av olika längd och form 
inför, under eller efter en lektion. 

För föreningsidrotten finns också 
behov av att samla en grupp för att 
lyssna, prata, diskutera eller analysera.   

I dagens hallar sker detta antingen 
inne i hallrummet på golvet eller på 
en läktare. Vanligt under cuper och 
sammandrag är också att man har 
genomgångar i ej ändamålsenliga 
omklädningsrum eller tillgängliga biytor. 
Att samlas före och efter en träning är 
också en viktig del i det sociala, att göra 
idrottshallen till en mötesplats.

För föreningsidrotten kan det vara 
samlingar i form av möten utanför 
själva träningen, det kan vara även här 
teoretisk undervisning av olika längd 
och form samt vid genomgångar inför, 
under eller efter ett idrottspass eller 
under en tävling. 

Att hitta och använda rätt platser
Att inrymma en ren teorisal i en 
idrottshall är inte det primära målet, det 
är viktigare att hitta ändamålsenliga 
platser för behoven man har, både för 
skola och föreningsidrott. Det kan vara 
en gradäng där en större grupp lyssnar 
till en som instruerar, det kan vara en 
samling bord och stolar för att kunna 
sitta i grupper, ett rum med en möble-
ring som möjliggör att alla får komma till 
tals eller en plats där två, tre personer 
kan prata enskilt. Här gäller det att se 
möjligheterna i de rum och platser som 
vanligtvis finns i en idrottshall, eller att 
hitta nya.

Omklädningsrummen används i 
många hallar idag som en plats för 
genomgångar inför eller efter träning 
eller tävling/match. Ofta i samband med 
ombyte. Med en genomtänkt utform-
ning, rätt utrustning och med något 
mer tilltagna ytor av omklädningsdelen 
så skapas direkt ett mervärde då 
omklädningsrummet får ytterligare en 
funktion. Se kapitlet om Att byta om för 
mer detaljer. Viktigt att komma ihåg är 
att en genomgång i ett omklädningsrum 
kan medföra problem med att blanda 
pojkar och flickor. 

En multisal, som beskrivs under 
kapitlet Mer rörelse är en given plats för 
större samlingar eller teorigenomgångar 
för skolan när den utrustas med 
sittmöjligheter och skrivtavla/digital 
skärm. 

Ett café med serveringsdel kan 
användas och svara mot flera behov. 
Även hallrummet bör utformas för att 
möjliggöra samlingar och genom-
gångar. En läktare i kombination med en  
rörlig skrivtavla eller digital skärm kan bli 
ett spontant genomgångsrum. Att visa 
inspelad rörlig bild blir allt vanligare som 
nämnts tidigare. 

Det spontana snacket eller den 
korta avstämningen är också en viktig 
del i både det social och som det mer 
formella. Utforma därför idrottshallen 

Rum för mindre rörelse
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Spontan mötesplats i entrén.
Ry Hallerne, Ry, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen 

Spontan mötesplats i hallrummet.
Rotebro Idrottshall, Sollentuna. Foto: 

White arkitekter, Thomas Zaar
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med många olika naturliga mötesplat-
ser, till exempel en korridor med plats 
för en sittplats, eller en trappa som kan 
vara en minigradäng

Plats för det administrativa
Att göra plats för ett rum för idrottens 
administrativa behov skapar såklart 
nytta och mervärden. De vanligaste 
behoven är kansli, domarrum och 
lärararbetsplats, tre funktioner som 
utan större problem kan samsas om 
samma yta. På skoltid handlar det om 
ett arbetsrum för en eller flera lärare. 
En lärararbetsplats kan finnas i skolans 
huvudbyggnad om det finns en direkt 
anslutning, men ett lärarrum i idrottshal-
len medför också vuxennärvaro i större 
grad på dagtid. Därför är en placering 
med bra överblick över de sociala 
ytorna ett plus, vilket också gör rummet 
och personen man söker lättare att 
hitta för besökare eller elever. Kan 
man dessutom få till en överblick över 

hallrummet är det ett mervärde.
Behov av kansli är väldigt beroende 

av lokala förutsättningar och föreningar-
nas behov, men ett rum med arbetsplats 
och förvaring är grunden. Kansliet kan 
även det vara delvis bemannat vissa 
tider på dagen, eller tas i bruk när det 
är aktiviteter i hallen. Då kan rummet 
även få funktion som domarrum eller 
funktionärsrum. Låsbara skåp är alla 
betjänta av, kanske också en tillgänglig 
skrivare/kopiator. Direkt dagsljus är 
förstås eftersträvansvärt och är också 
ett lagkrav om det är ett arbetsrum för 
lärare. Rummet bör också utrustas med 
omklädningsdel med dusch. Att kombi-
nera lärarrum, kansli och domarrum bör 
rätt utformat inte vara ett problem, utan 
snarare en möjlighet att få till trevligare 
rum och samnyttjansmöjligheter kring 
skrivare, duschar mm.
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Förvaring

Gropar med flyttbara golv.
Sdr. Felding Hallen, Sönder Felding, Danmark. 

Foto: LOA Fonden,  Rune Johansen

Tumblinggolv upphissat i tak och läktare nedfällbara från vägg.
Foto: Unisport

I Framtidens idrottshall 
får fler tillgång till mer. 
Rymliga förråd i direkt 
anslutning till hallrum-
met samt nåbara från 
utsida samnyttjas av 
föreningsliv och skola. 
Genomtänkta lösningar 
ger volymeffektiv förva-
ring nära till hands. 

Skolans och föreningsidrotternas 
behov av förvaring utgår ifrån samma 
grundläggande principer, det skall 
finnas tillräckligt med förvaringsutrymme 
och det skall vara lättåtkomligt. Detta 
för att spara tid vid igångsättning av 
träningspass eller lektioner. Men vad 
som skall förvaras skiljer sig lite åt. 
Bland föreningsidrotterna så är det 
innebandyn med matchsargen och 
framförallt gymnastiken med alla mattor, 
hoppredskap med mera som har mest 
skrymmande utrustning. Likaså har 
skolans idrott stort behov av förvaring 
av det som kan ses som en idrottshalls 
basutrustning. Skolans och gymnas-
tikens utrustning är till viss del den 
samma, utrustning som gärna andra 
idrotter också vill ha tillgång till. Såväl i 
skolans idrott som föreningsidrotten är 
barnen med och plockar fram och tar 
undan utrustning. Det gör att förvaring 
och transport måste utformas så att 

den är säker så att inga olyckor sker. 
Att plocka fram redskap är inte enbart 
något som barnen ser som jobbigt utan 
har också ha ett värde som något roligt 
de gör tillsammans med sina vänner, för 
att förbereda en aktivitet de längtar till.

Förrådsförvaring
Att kunna ha utrustning tillsammans 
åtkomlig för flera är något som kan 
skapa stora mervärden och komma till 
glädje för flera brukare. En bra lösning 
är att den gemensamma utrustningen 
placeras i ett eller flera förråd i vilka 
föreningarna och skolan sen kan ha 
mindre låsbara delar för det man inte 
anser sig kunna dela. Det i form av skåp 
eller ett flexibelt gallerbursystem som 
kan anpassas över tid. Här behöver 
man då utgå från antalet föreningar som 
kommer ha tillgång till hallen. 

En nödvändig förutsättning för den 
flyttbara utrustningen är tillräckligt stora 
redskapsrum gällande såväl både höjd, 
djup och bredd. Förvaringsutrymmen 
bör finnas i direkt anslutning till 
aktivitetsytorna. Är hallen delbar bör det 
finnas likvärdiga förråd till alla delar. 

Mängden och typen av redskap 
i föreningsidrotten är beroende av 
antalet deltagare och verksamhetens 
inriktning. De flesta redskapen förvaras 
på vagnar och det är en stor fördel 
om redskapen kan rullas rakt ut från 
förråden in i hallen och att öppningen 
utförs minst 3 meter bred gånger 2.5 

meter hög, tröskelfri, med motordriven 
rullport. Riktvärde för ytan är minst 75 
kvm, fördelat över eventuella halldelar. 
Om annan verksamhet än idrott skall in 
i hallen (tex kulturverksamhet) så måste 
extra utrymme tillskapas som inte tar yta 
från idrotten. 

De stora förråden kompletteras med 
mindre låsbara förvaringsutrymmen 
för tex det som krävs för respektive 
föreningsadministration, domarklockor 
etc. 

Förvaring i hallrummet
Att nyttja hallens volym för förvaring 
är en outnyttjad möjlighet. Det finns 
idag vanliga lösningar för att hissa 
upp viss typ av utrustning, till exempel 
tjockmattor eller tumblinggolv men det 
skulle kunna göras med mycket fler 
redskap, framförallt inom gymnastiken. 
Även utrymmen under läktare, trap-
por, gradänger kan användas. Att 
sprida ut redskap i hallen med smarta 
förvaringslösningar underlättar också i 
den vardagliga träningen, när allt skall 
fram på kort tid, tex volleybollstolpar på 
vägg nära planen. Gymnastikutrustning 
gör sig också bra nedfälld i gropar, tex 
mattor och trampoliner.

Uteförråd
Förrådsrum nåbart utifrån bör också 
finnas för att tillgodose uteidrotten för 
att öka möjligheten att ha organiserad 
och mångfacetterad träning på hallens 
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Förvaringsmöjligheter
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Entré

Hallrum

Låsbar del
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Öppen del

Entré

Hallrum

Låsbar del

Öppen del

Entré

Hallrum

utsida. Genom att göra det nåbart från 
utsidan så besparar man sig långa 
transporter och smuts in i byggnaden. 

Personlig förvaring
Utöver förvaring av idrottsutrustning så 
finns behov av personlig förvaring. Idag 
är det snarare regel än undantag att 
föreningsidrottare och allmänheten tar 

med sig personliga tillhörigheter, såsom 
väskor ytterkläder mm, in i hallen. Ofta 
grundat i att man kommer ombytt direkt 
utifrån utan att passera omklädnings-
rummet eller att man inte vågar lämna 
kläder mm inne i omklädningsrummet. 
Därför behövs plats för detta inne i hal-
len, antingen i form av golvyta som inte 
inkräktar på idrotts eller aktivitetsytan, 

Lättillgänglig förvaring 
i förråd med rullport för 
alltmöjligt.

Förvaring upphissad 
i tak mellan takbalkar 
eller längs väggar 
utanför spelytor. För 
tex mattor, trampoliner, 
tracks, mål mm.

Närförvaring i 
infällda utrymmen i 
vägg för tex väskor, 
mindre utrustning och 
redskap.

Förråd i källarplan nåbar med 
hiss, samordnas med hisspla-
cering i byggnaden.

Förvaring under fast inred-
ning såsom läktare, trappor 
gradänger, för mattor och 
annan lös utrustning.

Förvaring infälld i vägg bakom 
ribbstol, spegelvägg etc, 
för mattor och annan platt 
utrustning.

Förvaring nåbar utifrån.Förvaring nedfälld 
under flyttbart golv, 
för mattor, trampoliner 
med mera. 

det kan vara på läktarplats om sådan 
finns eller gärna i inbyggd anpassad 
förvaring med laddningsmöjlighet för 
mobiltelefoner väl synliga. Låsbara 
skåp i omklädningsrum, korridorer mm 
tenderar till att mest stå oanvända.
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Framtidens idrottshall 
har omklädningsrum som 
är attraktivt gestaltade, 
som med genomtänkt 
utformning blir flerfunk-
tionella och inkluderande 
genom att möjliggöra fle-
ra sätt att byta om på. 

Att byta om i samband med ett 
träningspass eller en lektion är inte 
längre den naturliga ritual som det 
tidigare har varit. Anledningen till det 
är flera, det handlar till stor del om nya 
vanor, man rör sig idag naturligare i 
det offentliga iförd träningskläder, allt 
fler får skjuts till hallen i bil och kan 
därmed komma ombytta för att nämna 
några. Det har också i modern tid 
skett en förflyttning från att främst se 
till det kollektivas behov till att istället 
respektera den enskilda individens 
integritet. För många människor är det 
idag heller inte självklart att klä om inför 
andra. Beroende på vem man är, den 
kulturella bakgrunden, självkänsla, ålder, 
tillhörighet till en grupp etc känner man 
sig olika bekväm med att vara naken 
i grupp. En annan inverkande otrygg-
hetsfaktor är också den verklighet vi har 
där tekniken har gjort att bilder kan tas 
och spridas nästan överallt. Allt detta 
har på många platser lett till en situation 
där de traditionella omklädningsrum-
men används allt mindre och de utsätts 
också ofta för skadegörelse. Kostnaden 
för omklädningsrum är också ofta en 
fråga i ett projekt och det finns också 
en oro och en risk för dyra vattenskador 
vid skadegörelse. Dessa faktorer har 

idag gjort att många fastighetsägare 
ifrågasätter omklädningsrummens plats 
i idrottshallen. 

Behövs omklädningsrum?
Ska det då finnas omklädningsrum 
i Framtidens idrottshall? Det sam-
mantagna svaret på det är ja, men de 
behöver utformas på andra sätt för att 
möta dagens behov. Att duscha är en 
grundläggande hygien och fostrans-
fråga, därför är det viktigt att inte bygga 
bort möjligheten utan snarare att göra 
den mer attraktiv. Många understryker 
också att omklädning tillsammans har 
en viktig normvidgande funktion i ett 
samhälle där våra kroppsideal blir allt 
snävare. 

Önskemålen och kraven är många, 
omklädningsrum skall vara tillgängliga, 
trygga, inbjudande, yteffektiva, hela 
och rena, hållbara och välanvända. I 
skolans värld är det fortfarande näst 
intill standard att man byter kläder till 
lektionen och det är eftersträvansvärt 
att duscha efteråt, även om vanorna där 
ändras. 

Skolans och föreningarnas 
nyttjande
Skolans standardbehov består i att ha 
två omklädningsrum till varje klass, ett 
för pojkar och ett för flickor. Detta inne-
bär omklädningsrums enheter för ca 15 
barn. Man behöver alltså kunna byta om 
inför skolgymnastiken, lämna kläderna i 
omklädningsrummet och sedan duscha 
och byta om efter skolgymnastiken. 

Inom föreningsidrotten ser det mer 
olika ut, beroende på åldrar, idrott 
och vanor, men en tydlig tendens är 
att övervägande majoritet av barnen 

kommer ombytta till träningen och inte 
duschar alls eller duschar hemma. Men 
det finns ändå en önskan om att kunna 
träffas innan och efter ett pass, där 
många ser omklädningsrummet som 
en lite mer avskild plats för detta. För 
många är det en plats för gemenskap 
och kompisskap. 

Nya lösningar 
Så hur kan omklädningsrummen 
utformas för att möta dagens behov? 
Ibland kan ett kompakt, yteffektivt 
omklädningsrum för en mindre grupp 
barn vara en bra och trygg lösning 
för den lilla gruppen. En lösning som 
är vanligt förekommande idag.  Men 
genom att tänka flerfunktion och ytef-
fektivitet kan både kostnadsbesparingar 
göras och mervärden uppstå. 

Vissa utformningsaspekter ger 
tryggare och mer använda omkläd-
ningsrum. Att hindra insyn utifrån är helt 
avgörande för tryggheten. Detta kan 
åstadkommas med väl planerade place-
ring av väggar och dörrar. Att kunna se 
men inte synas när man duschar skapar 
trygghet och blir allt vanligare. Därför 
ska duschbås förses med dörrar.

Genom att utforma omklädningen 
så att två omklädningsrum delar på ett 
gemensamt duschrum kan yta sparas 
utan att funktionen behöver försämras. 
En klass kan då sköta sitt ombyte på 
ena sidan, en annan på den andra utan 
att behöva mötas. En förutsättning är 
dock att de är av samma kön. Resultatet 
blir yteffektivare och med färre duschar. 

Mer än ett omklädningsrum
Kan omklädningsrummet användas till 
mer än bara omklädning utifrån skolans 
behov? Ja, genom att skapa ett större 
rum för ombyte uppstår möjligheten att 
använda rummet även för samlingar, 
uppvärmning, genomgångar eller enk-
lare träning. En plats där klassen eller 
laget/gruppen kan samlas innan eller 
efter en aktivitet, här fördriver man tid 
mellan tex matcher/tävlingar under en 
cup eller liknande. Även som samlings-
lokal fyller många omklädningsrum en 

Att byta om 

”Jag duschar inte i 
hallen!
- tjej som tränar gymnastik, 15 år, Täljehallen
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Translucent glasparti

Skrivyta

Entré

Omklädning

Skorum

Hallrum

Sluss

Omklädning Omklädning

Bra insynsskydd behövs 
mellan allmänna ytor 
och omklädningsrum. 
Genom att göra väggar 
av ljusgenomsläppligt 
glas mot korridor och 
en inre skärmvägg av 
ljusgenomsläpplig plast eller 
glas får man indirekt dagsljus 
in i omklädningsrummet 
och samtidigt en 
användbar skrivtavla i 
omklädningsdelen.

Utgång mot hall bör utformas 
så att dörrar inte slår upp i 
hallrummet, en sluss mellan 
hall och omklädning blir 
också en lämplig plats för en 
vattenstation.

Translucent glasparti

Skrivyta

Entré

Omklädning

Skorum

Hallrum

Sluss

Omklädning Omklädning

En attraktiv och annorlunda utformning av inredning och rum höjer trivseln i 
omklädningsrummet. Omklädningsrum för flickor, Fremad Valby, Danmark. 

Foto:  LOA Fonden, Rune Johansen

funktion, man har genomgångar, enklare 
uppvärmning eller rundar av dagen 
gemensamt. Här finns en stor potential 
att utveckla flerfunktionella omkläd-
ningsrum, rum med högre trivselfaktorer 
och verktyg för tex teorigenomgång 
såsom skrivtavlor. 

Att kunna ha större omklädningsrum 
har flera fördelar. Ett större omkläd-
ningsrum för 30-40 personer kan skapa 
en anonymitet som är mer bekväm 
samtidigt som rummet kan bli så stort 
att det skapar förutsättningar för en 
större variation i flerfunktionalitet när det 
inte används för ombyte. Kostnader för 
dyra ytkrävande och tekniska lösningar 
kan också hållas ner.

Som alternativ eller komplement till 
omklädningsrum med duschar för en 
grupp kan individuella duschbås vara 
ett alternativ. Det skapar möjlighet för 
den som inte tillhör majoritetsbrukaren 
att byta om på ett bekvämare sätt, 
eller för de som inte behöver ett 
omklädningsrum för att byta om i utan 
bara vill duscha snabbt efter en träning. 
Duschbåset i sig tar större yta i anspråk 
per person än omklädningsrum för 
grupper, men skapar å andra sidan 
förutsättningar för en mer flexibel 

placering i hallen. Till detta kan man ha 
ombytesrum, dvs helt utan angränsande 
duschrum. Ett rum som får ännu bättre 
förutsättningar att kunna bli mer än ett 
rum för bara omklädning.

Omklädning för alla
Det faktum att många idag av olika 
anledningar inte kan eller vill byta om i 
grupp gör lösningen med en tillgäng-
lighetsanpassad toalett med dusch i 

ett omklädningsrum till en bra lösning. 
Förutom att möta tillgänglighetskraven 
så får man också ett individuellt omkläd-
ningsrum med dusch som blir enkelt att 
använda för en person i en grupp. 

Idag måste vi också möta det behov 
av egna omklädningsrum som männ-
iskor som varken identifierar sig som 
män eller kvinnor har. Här blir också en 
tillgänglighetsanpassad toalett med 
dusch nåbar från samma plats som 
övriga omklädningsrum en bra lösning. 
Om ett sådant rum får tilltagna mått så 
kan det också bli ett omklädningsrum 
för en funktionsnedsatt besökare 
med medhjälpare. Det kan också bli 
omklädningsrum för gästande domare. 
Ett omklädningsrum nåbart från utsidan 
är också en bra lösning för att stötta 
uteidrott och vardagsmotion, såsom 
löpning.

 Att skapa olika omklädningsmöjlig-
heter i en idrottshall är helt enkelt ett 
bra sätt att möta olika besökares olika 
behov. 
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Utökad yta i ombytesdel för fler-
funktion

Ca 15 personer i en del, upp till 30 i den andra. Den 
större sidan kan stänga in till det delade duschrummet. 
Det stora rummet kan användas som omklädning och/
eller samlingar i större skala. 

 

Duschbås för enskilt ombyte
Som alternativ eller komplement till traditionella 
omklädningsrum. Kan kompletteras med duschlöst 
ombytesrum.

Stor och liten
Ett stort omklädningsrum för minst 30 personer, ett 
mindre för ca 10 pers, delar samma dusch. Det större 
rummet kan användas som samlingsrum eller för någon 
aktivitet, samtidigt som duscharna är åtkomliga från ett 
litet ombytesrum. 

Kompakt lösning för liten grupp
Ca 15 personer per del. Kompakt lösning som möter 
behov för skolklasser eller mindre träningsgrupper. 
Lösningen blir ändamålsenlig men monofunktionell 
med stora våtgrupper och lite yta för ombyte.

Färgkoderna visar 
relationen mellan mer 
kostsam våtrumsyta 
(våtgrupper) och 
enklare ombytesyta. 
Graden av röd färg 
antyder högre eller 
lägre flerfunktionalitet i 
ombytesdelen.

Omklädningsrum för olika ändamål

Samnyttjat duschrum
Ca 15 personer per del. Lika ovan men med delat 
duschrum ger yteffektivitet med mindre våtgrupp och 
mer plats till ombyte. Delning av dusch gör att samma 
kön endast kan nyttja rummen samtidigt.
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Omklädningsrum för ca 30 personer...

...som också användas för enklare 
träning och uppvärmning..

...eller för möten...

...eller för genomgångar inför en 
träning.

Exempel på flerfunktionalitet i en större ombytesdel

Omklädningsrum med större ombytesyta i olika avdelningar där utformningen 
ger karaktär och trivsel.   Tårnhöjskolen,  Aalborg. Foto: LOA Fonden
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”Vi tycker om att 
gå till biblioteket 
och simhallen, 
jag vet inte om 
det finns en 
idrottshall här.
- mamma i Vårberg

Rum för mer och fler

Framtidens idrottshall er-
bjuder verksamheter som 
kompletterar idrotten för 
att erbjuda mer för fler. 

Som nämnts tidigare så har folkhälso-
politiken som mål att skapa god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och här 
är bra förutsättningar för fysiks aktivitet, 
rörelseglädje och rörelsegemenskap 
i både organiserad och spontan form 
viktig. I Framtidens idrottshall kan 
skol- och föreningsidrotten göra mer 
genom att inkludera fler. Om man 
blandar verksamheter och istället för 
att tänka ”lika för alla”, som ofta skapar 
ett enkelriktat ”one size fits all”-utbud, 
tänker ”mer för fler” lyfts människors 
olika behov och förutsättningar och 
istället skapas ett mångfacetterat och 
inkluderande utbud. 

Fler brukare
Genom att komplettera idrottsgemen-
skapen med andra gemenskaper kan 
framtidens idrottshall erbjuda mer för 
fler och skapa värden på individ och 
samhällsnivå. Det kan ske genom att 
möjliggöra samnyttjande av idrottshal-
lens rum för skolans fritidsverksamhet, 
fritidsgård, seniorverksamhet eller 
offentlig kulturverksamhet. Då blir hallen 
på ett naturligt sätt en målpunkt för 
fler grupper samtidigt som nyttjande-
graden blir högre över fler av dygnets 
timmar och det offentliga kultur- och 
fritidsutbudet kan få en gemensam 

samlings- och informationspunkt. 
Tillgången till rörelse och hälsa ökar när 
det som hallen erbjuder öppnas upp 
för fler och idrottsrörelsen får närmare 
till nya målgrupper som har hallen som 
vardagsmiljö eller målpunkt. Även den 
offentliga förvaltningens främjande 
och förebyggande arbete förenklas 
genom en gemensam samlingsplats där 
offentliga resurser kan nyttjas av fler. 

Ett bredare utbud gör också att 
de redan föreningsaktiva får ökade 
möjligheter att vistas i hallen före och 
efter träning vilket skapar utrymme 
att göra läxor, ta del av det offentliga 
kultur- och fritidsutbudet, träffa vänner 
och fler trygga vuxna. En mer levande 
och socialt varierad miljö kan bli en 
trygg och trivsam plats för fler. En hall 
där rörelse och gemenskap är i fokus 
snarare än tävling och prestation skapar 
en öppnare och mer tillåtande atmosfär 
där människor - och idrottare - växer 
och utvecklas utifrån den egna ambi-
tionsnivån. 

Den lokala kontexten avgör självklart 
vilka verksamheter som bäst kan 
samnyttja en lokal. Men vissa kom-
mungemensamma verksamheter har 
uppenbarliga fördelar av samnyttjande 
och samverkan för att tillgängliggöra 
rörelse och hälsa för fler.

Fritidsverksamhet
Skolan är den plats där alla barn 
vistas under vardagarna. Många barn 
i yngre åldrar, framförallt lågstadiet 
men även mellanstadiet, vistas också 
på Fritids efter skoldagens slut. Att 
förlägga Fritids i idrottshallen erbjuder 
verksamheten att nyttja rörelsemöj-
ligheter samtidigt som det förenklar 
det strategiska samarbetet mellan 
fritidspedagogerna och föreningsledare 
för att inkludera fler olika barn i idrotts-
föreningarna. Att stärka kopplingen 
mellan skolans fritidsverksamhet och 
idrottsförening skapar kontinuitet och 
trygghet för barnen samtidigt som det 
ökar vuxennärvaron och vidgar barnens 
sociala nätverk. För skolans del finns 
också en stor fördel i att kunna nyttja 

idrottshallen som skolans samlingssal 
för avslutningar mm, istället för att 
bygga en aula. 

Fritidsgård i hallen
Forskning kring ungas livsstil visar att 
barn som står utanför föreningslivet 
i högre grad nyttjar andra former av 
offentligt finansierat fritidsutbud som 
fritidsgård och bibliotek vilka inte lika 
uttalat erbjuder möjligheter till fysisk 
aktivitet. Att förlägga fritidsgårdsverk-
samhet till hallen har potential att inklu-
dera fler ungdomar i rörelsegemenskap 
samtidigt som det tillgängliggör ett 
fritidsutbud utanför idrotten för de för-
eningsaktiva ungdomarna. Fritidsgårdar 
har ofta ett innehåll som efterfrågas 
av de föreningsaktiva ungdomarna för 
framtidens idrottshall. Att på samma 
plats kunna göra läxor, umgås med flera 
olika vänner, träffa både förenings- och 
ungdomsledare, delta i flera olika typer 
av fritidsaktiviteter (både organiserade 
och on-demand) förenklar ungdomar-
nas livspussel och tillgängliggör flera 
olika former för rörelse och gemenskap 
vilket ökar sannolikheten att fler stannar 
kvar i rörelsegemenskapen. 

Seniorverksamhet i hallen
Utöver föreningarnas äldre så har också 
den offentliga främjande seniorverk-
samheten behov av mötesplatser 

Arena Satelliten, Sollentuna, multibyggnad 
med idrottshallar, scenrum och fritidsgård. 

Foto: White arkitekter, Mikael Olsson
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3. VÄLKOM M E N TI LL HALLE N

”En tjej som 
spelar basket, inte 
en baskettjej. 
- det finns inga baskettjejer, med det finns 
många tjejer som spelar basket. En nyckel 
för att fortsatt ha dem i föreningslivet är 
att verksamheten är utformad utifrån ett 
helhetsperspektiv – idrott/skola/fritid/
familj/vänner menar rapporten ”Goda 
idrottsliga utvecklingsmiljöer.

och platser för rörelse och aktiviteter. 
Detsamma gäller pensionärsföreningar 
eller lokala nätverk för seniorer. Att 
förlägga delar av den offentligt stödda 
seniorverksamheten till idrottshallen 
tillgängliggör hallens rörelsemöjligheter. 
Samtidigt förenklas det strategiska 
samarbetet mellan seniorverksamhet 
och idrottsföreningen för att förstå 
behov och förutsättningar och därmed 
öka andelen idrottsföreningsaktiva 
seniorer. 

Att inkludera seniorverksamhet 
skapar nya sociala sammansättningar 
i idrottshallen och ökar möjligheten till 
möten och gemenskap mellan genera-
tioner. Detta kan göras genom att från 
kommunen förlägga senior verksamhe-
ten i hallen eller genom att en av hallens 
ytor, t.ex ett av de stillsamma rummen, 
entrén eller liknande ibland upplåts till 
seniorverksamhetens träffar.   

Kulturverksamhet
Vilken kulturverksamhet som är relevant 
i hallen är förstås olika beroende på 
lokal kontext, behov och förutsättningar. 
Utifrån ett verksamhetsbryggande per-

spektiv kan satellitverksamhet kopplat 
till bibliotek och kulturskola vara en 
god idé. Kulturskolan och idrotten har 
många gemensamma nämnare i termer 
av rum för rörelse (dans, teater, cirkus, 
estradpoesi etc). I samverkan med 
fritidsgårdsverksamhet har nämnda 
verksamheterna en enorm potential 
till samverkan och samnyttjande av 
lokaler som är både resurseffektivt och 
- framförallt - möter upp behov från en 
mångfald av ungdomar. Såväl hallrum 
som styrketränings och gruppträ-
ningsutrymmen samt omklädning är 
klart användbara. I det fall utrymmet är 
begränsat, kan även en bokhylla med en 
trivsam läshörna eller en utställningsyta 
för lokala konstnärer vara ett sätt att 
inkludera kulturella element som berikar 
hallens atmosfär och attraktivitet för fler. 

Fler rörelser
Att föreningsidrotten breddas är 
en möjlighet att tillgängliggöra det 
lustfyllda och upptäckande rörelsemöj-
ligheterna. Skapas förutsättningar för 
fler föreningar att nyttja hallen breddas 
paletten av så väl olika varianter av 

Idrottshall kompletterad med bibliotek och kultur. 
Vodskov Kultur & Idraetscenter,  Vodskov, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Rörelse hela livet. 
Foto: Gymnastikförbundet

rörelse som målgrupper som söker sig 
till hallen. 

Genom att värna bredden av de som 
bokar hallen och tillgängliggöra mindre 
bokningsbara delar, som rum mot fasad, 
stillsamma rum, och ”mer rörelse”-
rummen kan man skapa rum för fler 
lokala föreningar som till exempel skate, 
brottning, boule, löpning etc.
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Framtidens idrottshall är 
både volymeffektiv och 
inkluderande genom att 
använda fasadens och 
närmiljöns potential till 
rörelseglädje. Den tar 
tillvara utomhusmiljön 
och den möjlighet att ut-
veckla rörelseförståelse 
som den erbjuder. På så 
sätt skapas också trygga 
miljöer runt idrottshallen.

Hallens utsida är ofta en outnyttjad 
potential för att bidra till mer rörelse och 
stärka idrottshallen som mötesplats. 
Det gäller både att nyttja byggnadens 
utsidor och den närliggande marken. 
När en ny idrottshall uppförs så kommer 
det att skapas en ny plats i samhället 
dit många kommer. Få byggnader har 
så hög nyttjandegrad som idrottshallar, 
från tidig morgon till nära midnatt sju 
dagar i veckan. Att utnyttja det flöde av 
människor som kommer dit för att träna 
och umgås till att skapa en attraktiv 
plats utifrån lusten att röra sig är därför 
självklar. En plats där många är och 
vill vara skapar också trygghet i det 
offentliga rummet, idrottshallen blir inte 
en ödslig plats dit man kanske med 

visst motstånd måste ta sig på kvällstid. 
Platsen utanför idrottshallen bör vara en 
plats där besöket egentligen börjar, här 
möter man upp med sina kompisar, här 
värmer man upp innan. 

Platsens potential
Om platsen utanför idrottshallen 
utformas för aktivitet och rörelse så 
blir det också en potential för många 
av idrottsföreningarna att utvidga 
verksamheten och på så vis skapa mer 
plats för träning. Uteträningen blir ett 
bra komplement till inneträning. Att vara 
aktiv utomhus har också en naturligt 
friare association än den rörelse som 
sker i en bokad hall. Den kan vara mer 
spontan och ger ofta upphov till att vi 
rör oss tillsammans med fler än den 
planerade inomhusträningen. Det blir 
också en bra plats att visa upp den 
organiserad idrotten på och på så vis 
locka fler till att delta. 

Utomhusaktiviteter har också 
hälsofrämjande effekter när de kombi-
nerar lekfull rörelse med naturkontakt 
vilket genererar en aktivitet och ett 
socialt samspel som också påverkar 
barnets mentala färdigheter. Forskning 
visar också att uteaktivitet kan bidra 
till mentalt välbefinnande genom 
stressreducering, återhämtning och 
uppbyggnaden av olika exekutiva 
funktioner. Utomhusmiljön i hallens 

närmsta omgivning blir därmed en 
möjlighet att öka tillgängligheten och 
lockelsen till hallen, samtidigt som det 
ökar hälsovinsterna. 

Platsens utformning
Platsen utanför idrottshallen skall präg-
las av rörelse och aktivitet, men det får 
gärna också finnas utrymme för att sitta 
ner och pausa. Inte sällan är idrottshal-
len uppförd på en skolgård eller i nära 
anslutning till skola, vilket förstås gör att 
en samverkan med skolan om utform-
ningen behöver göras så att utrustning 
och utformning gagnar båda. Vad vill 
man då ha nära en idrottshall? Frågan 
är kanske snarare hur man vill ha det. 
Till exempel har naturlika miljöer såsom 
utrustning i trä, oregelbunden mark, 
naturlig topografi bra förutsättningar 
för motorisk träning. Naturlika miljöer 
är också mer könsneutrala, det vill 
säga de används mer jämlikt av pojkar 
och flickor. Multifunktionella ytor leder 
till större variation och möjlighet, en 
multiplan som inte är direkt utformad för 
en idrott ger mer och friare användning. 
Ett utegym är också tacksamt att ha 
vid en idrottshall, då det ger möjlighet 
till fysträning för såväl skolbarn som 
föreningsaktiva. Men det är också något 
som fler kan dra nytta av, till exempel 
föräldrar uppmuntras då att träna 
samtidigt som man väntar på ett barn. 

Hallens utsida

Lek och rörelse på tak på idrottshall.
Treklöverhallen, Stepping, Danmark. 

Foto: LOA Fonden, Rune Johansen

Utomhus miljön kompletterad med ojämna ytor skapar oväntade aktiviteter och lockar till rörel-
seglädje. Drakenbergsparken, Stockholm. Foto: White arkitekter.
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En hall som dessutom är placerad i 
anslutning till en motionsslinga utökar 
möjligheterna än mer.

 Att skapa en yta för dans ute är 
också populärt, här får det gärna 
finnas möjlighet att spela musik 
trådlöst genom utomhushögtalare. 
Parkeringsplatser bör inte få den bästa 
ytan framför idrottshallen. Även om 
behovet av parkering finns så bör den 
läggas en bit bort. En parkeringsyta 
som mest används på kvällar och helger 
kan också med tex målade linjer vara 
något annat på dagtid.  Platsen utanför 
byggnaden skall också utformas så att 
den leder besökaren in.

Byggnadens utsida
Att se på hallens fasad som en möjlig-
het att skapa rörelseglädje på utsidan 
är ofta en outnyttjad möjlighet. Alla 
byggnader behöver en fasad, oftast en 
plan vertikal yta. Kan den aktiveras på 
andra sätt, tex som bollplank, klätter-
vägg med mera så skapas direkt ett 
mervärde. Andra praktiska utformnings-
detaljer som förenklar och förbättrar 
möjligheterna till att nyttja uteytan är till 
exempel möjlighet att ta vatten, eluttag 
och trådlös musikspelning. Även takytan 
används allt mer som plats för rörelse, 
allt vanligare i och med att vi bygger 
våra samhällen tätare. Men även i en 
mer rymlig planering kan takytan på en 

låg del bli lättillgänglig både utifrån och 
inifrån. Att skapa visuell kontakt mellan 
ute och inne är generellt en fördel, det 
ger en ledare eller lärare möjlighet till 
uppsikt när delar av en grupp är ute. Att 
aktivera fasaden runt om byggnaden 
och att skapa visuell kontakt mellan 
ute och inne är också ett sätt att öka 
tryggheten runt om byggnaden.

Vårt mörka kalla klimat är en av 
flera förutsättningar som begränsar 
möjligheten att utnyttja utomhusmiljöer. 
Men genom att komplettera hallens 
närmiljö, med skärmtak eller fristående 
väderskydd och addera belysning så 
kan nyttjandet öka även på dygnets 
mörka timmar. 

Motoriskträning i naturmiljö kompletterad med igenkänd 
lekutrustning som sänker trösklarna för personen att ge sig in i 

leken (övningen). Bild från lekplats i Örebro kommun

Utemiljö med rörelsestimulerande gestaltning.  
Rotebrohallen, Sollentuna

Foto: White arkitekter, Thomas Zaar

En väl synlig och inbjudande entré som visar upp insidan och 
bidrar till tryggare miljöer. Edsbergshallen, Sollentuna. Foto: 

White arkitekter, Anders Bobert

Utegym, möjliggör lustfylld träning utanför hallen. 
Konditaget, Köpenhamn. Foto: Peter Sorensen, By och Havn

3. VÄLKOM M E N TI LL HALLE N
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4. Att skapa en 
idrottshall
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Människor med ”god” tillgång till 
idrottsanläggningar visar sig vara 43 
procent mer benägna att motionera 
regelbundet jämfört med människor 
med ”dålig” tillgång till anläggningar.
Giles-Corti & Donovan, 2003

Medan köns-
skillnaderna är 
ganska begränsade 
i högstatus-
områdena, framstår 
alltså flickorna i 
lågstatusområdena 
som de stora 
”förlorarna”. 
Ungas livsstil i låg- och högstatusområ-
den - en studie i åldersgruppen 13-16, 
Elofsson, Blomdahl, Legheden, Åkesson, 
2014

Framtidens idrottshall är 
placerad nära och tryggt. 
Det är lätt att röra sig hit 
till fots och med cykel. 
Den är tillgänglig för de 
som behöver den mest. 

 
Idrottshallens plats i samhälls-
byggandet
I Sverige har vi i mer än hundra år haft 
en stark urbanisering, våra städer och 
tätorter växer mer relativt sett än på de 
flesta håll i Europa. Idag bygger och 
planerar vi också allt tätare och med 
blandstaden som ideal för att kunna 
leva hållbarare. Vi utnyttjar allt mer 
befintlig infrastruktur och samhälls-
service. Det är i den här miljön många 
av våra kommande idrottshallar kommer 
att uppföras. 

Att locka till vardagsrörelse är en 
central folkhälsofråga i en tid då stil-
lasittandet ökar för många. Redan när 
en ny hall skall placeras så finns stora 
möjligheter att bidra till ökad rörelse 
och tillgänglighet. 

Faktorer som påverkar till-
gängligheten
En hall som kräver skjuts med bil, och 
därmed medföljande vuxen, gör den 
mer otillgänglig för många. Att ha bil 
är ett privilegium som inte alla tillgår.  
Även tryggheten är avgörande för 
rörelsefriheten. Om det är tryggt runt 
hallen kan barnen ta sig dit för egen 
maskin, annars varken får de eller vill de. 
Vad som känns tryggt beror på vem du 
är och det finns ett flertal olika aspekter 

som skapar trygghet. En av de mest 
påtagliga är möjligheten att se och bli 
sedd, att inte vara ensam på platsen 
och inte heller vara där med ett så litet 
antal personer så att man kan känna sig 
utsatt.

Brist på kännedom om vad en 
idrottshall och föreningslivet är kan 
också vara en exkluderande faktor som 
gör att de som inte är födda in i fören-
ingslivet kommer längre ifrån. Genom 
att placera hallen i ett sammanhang 
med liv och rörelse skapas både en 
ökad trygghet och en ökad synlighet för 
de som rör sig i samhället. Dessutom 
ökar det möjligheten för hallen att bli en 
mötesplats för fler.

Var i länet, kommunen eller staden 
en ny hall byggs är viktigt ur ett resurs-
fördelningsperspektiv, hänsyn behöver 
tas till hur fördelningen av hallar ser ut 
i kommunen/länet/staden. Finns det 
områden som helt saknar tillgång till 
idrottshall, och i så fall varför? Närhet 
till hallen skapar tillgänglighet, och inte 
sällan visar det sig att de grupper som 
generellt har lägre föreningsdeltagande 
också har svårare att ta sig till hallen. 

Hur hallen skall placeras
För att skapa mer vardagsrörelse och 
en tillgänglig hall är det allra viktigast 
att den kan nå den till fots eller med 
cykel. Det är också viktigt att den ligger 
nära en kollektivtrafikhållplats. Att nå 
hallen för egen maskin är viktigare än 
närheten till en hållplats då turtäthet 
eller begränsningar i kollektivtrafikkort 
på kvällar och helger kan bli ett hinder. 
Som nämnts ovan är en placering i 
ett sammanhang med liv och rörelse 

Hallens placering

viktigt. Centrala lägen i stadsdelen eller 
på orten har mer liv och rörelse än i 
utkanten. Här är dessutom tillgång till 
kollektivtrafik större. Synligheten ökar 
dessutom då fler kommer se hallen 
i förbifarten och möjligheten till ett 
bredare innehåll, mer för fler, ökar. Med 
det också möjligheterna till att nå de 
grupper som föreningsidrotten kämpar 
för att nå. Många idrottshallar som 
planeras och uppförs idag ligger i direkt 
samband med en skola, då det ökar 
nyttjandegraden på dagtid avsevärt. Här 
finns många fördelar och mervärden. En 
hall som ligger nära barnens vardags-
målpunkter (skolan, fritids, fritidsgård 
etc) stärker barnens platsanknytning, 
det ökar deras möjlighet att ta sig 
till idrottsaktiviteten. Det ökar också 
möjligheterna till samnyttjande med 
skola, fritids och fritidsgård. Även 
samnyttjandet av skolgård och idrotts-
hallens närmiljö är fruktsamt för båda, 
lustfylld rörelse blir en del av skolbar-
nens vardag under raster och före och 
efter skoltid. Är skola och idrottshall 
inte helt i anknytning till varandra är 
det viktigt att tänka på hur kopplingen 
mellan dem ser ut, med avseende på 
trafik med mera. En hall som är placerad 
i anslutning till ett rekreationsområde 
ökar möjligheterna till utevistelse och 
att skapa värden för fler.  Då hallen 
placeras i närheten av en rekreations-
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slinga kan synergier med naturrörelse 
tillgodogöras på flera sätt. Hallen kan 
dessutom utgöra en strategisk och 
viktig punkt i rekreationsmiljön och kan 
genom sin utsida bidra till omgivningen 
som beskrivits tidigare.

Människor som 
bor på mindre 
avstånd än tre 
kilometer från 
stadskärnan är 
betydligt mer 
benägna att cykla  
än folk som 
bor längre ifrån 
stadskärnan.
 Design Manual for Bicycle Traffic - 
CROW, 2007

BUSS

Utgå från barnet och placera 
idrottshallen nära barnets 
vardagsmålpunkter, primärt 
skolan. 

Placera idrottshallen på en 
plats med liv och rörelse med 
goda möjligheter att ta sig till 
hallen gåendes, springandes 
eller med cykel och med goda 
kollektivtrafikförbindelser. 

4. ATT S KAPA E N I D ROTTS HALL

Kreativt inplaceringsarbete.
Foto: White arkitekter
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En hållbar byggnad är en 
byggnad som håller över 
tid och dessutom är ef-
fektivt i yta, volym och 
användning. 

Olika hållbarhetsaspekter
Ofta beskrivs hållbarhet i tre huvud-
delar, den sociala, den ekonomiska och 
den ekologiska. I flera av de tidigare 
kapitlen har den sociala hållbarheten 
lyfts på flera sätt bland annat som 
en inkluderande byggnad och en 
mötesplats.  Även ekonomiska aspekter 
som flerfunktion har nämnts. Här följer 
en övergripande kartläggning av de 
byggnadsekologiska utmaningarna och 
möjligheterna som en idrottshall ger 
upphov till. 

Kommande myndighetskrav och 
den hållbara utvecklingen
Vad som är att betrakta som hållbart 
byggande har förändrats en del på 
senare år. I början på 2000-talet låg 
energianvändningen i en byggnad 
under användning i fokus, det vill 
säga att få ner energiförbrukningen i 
driftskedet genom återvinning av värme, 
effektiva och förnyelsebara energikäl-
lor och täta och välisolerade hus. I 
byggregler har därför krav på nära-

BYGGPLANERA/
PROJEKTERA

ANVÄNDNING
ÅTER

ANVÄNDNING

nollenerginivåer i energianvändning och 
en lag för energideklarationer införts. 

Sedan några år tillbaka vidgades 
detta till att även omfatta den energi-
användning och klimatpåverkan som 
byggtiden och byggmaterialen står 
för, alltså både innan byggnaden sätts 
i drift men också tiden efter det att 
byggnadens tas ur bruk. Regeringen 
avser därför att införa krav på klimatde-
klaration vid uppförande av ny byggnad 
från 2022. Det är ett steg i en styrning 
mot en minskad klimatpåverkan från 
byggnader redan från uppförandet, 
då klimatdeklarationer redovisar 
klimatpåverkan från byggnadens 
livscykel, inklusive byggskedet. Ett 
steg på vägen till en klimatdeklaration 
är att börja använda livscykelanalyser 
(LCA) för att identifiera och kvantifi-
era byggnadernas klimatpåverkan. 
Av allt att döma kommer större krav 
på återbruk också att ställas. Detta 
kommer att bli utmaningen i närtid, att 
tänka långsiktigt och redan från början 
ha med sig hur idrottshallen kan få ett 
långt liv, kan möta och anpassas efter 
behov och förändringar och även kunna 
återbrukas, del för del. Byggsektorn har 
dessutom samlat sig och utarbetat en 
färdplan för en klimatneutral värdecykel 
för att svara mot regeringens klimatmål, 
där Sverige 2045 ska ha nettoutsläpp 

av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.  

Hållbart över tid
För att nå målet att bygga hållbart och 
möta de ökande krav som kommer finns 
det en central ingång; att använda det 
vi redan har och det vi uppfört så länge 
som möjligt. Att få till långa brukstider 
förbättrar LCA avsevärt. För att uppnå 
en idrottshall med lång livslängd och 
hög nyttjandegrad så är möjligheten 
till flexibel användning samt kvalitet i 
byggande och gestaltning två bärande 
faktorer. 

En flexibel användning uppnås 
genom att planera och utforma rummen 
för olika funktioner. Rum utformade bara 
för en funktion tenderar till att bli svår-
använda över tid om behoven förändras. 
Flexibel användning är också att kunna 
anpassa utifrån efterfrågan, att skapa 
robusta rum som tål förändring. 

Att bygga kvalitativt skapar lång-
siktiga värden. Det innefattar att välja 
bra material som håller och inte kräver 
onödigt underhåll eller blir uttjänta, och 
att välja material som kan bytas när 
slitage går för långt. Kvalitet handlar 
också om gestaltning, att utforma 
byggnader med arkitektonisk kvalitet 
och detaljutformning håller över tid 
och minskar också skadegörelse. En 

• Materialets 
långsiktiga påverkan 
på klimatet

• Påverkan under 
byggtiden

• Tydligt mål och vision
• Hållbar gestaltning
• Samverkan mellan 

kompetenser

• Robust byggnad
• Flexibilitet
• Flerfunktion

• Demonterbarhet
• Rena material
• Återanvänd i andra 

hallprojekt

Den hållbara byggnaden
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fin offentlig byggnad blir ofta omtyckt 
och hanteras därmed mer varsamt. En 
byggnad som bevaras snarare än som 
överges när åren går. En tredje hållbar 
faktor som nämnts tidigare är att bygga 
volymeffektivt. Att få in mer innehåll på 
mindre yta är att bygga hållbart och 
resurseffektivt.

Livscykel och miljö/klimat 
påverkan i byggnadens olika 
skeden

Planering och projektering
I det arbete som föregår ett byggande 
sätts förutsättningarna för byggnadens 
klimatpåverkan. Här bestäms byggna-
dens utformning i helhet och detalj samt 
val av material och tekniska system. 
Man kan planera för människors behov 
på ett sätt som uppmuntrar en hållbar 
livsstil. Man bör också ta tillvara så 
mycket som möjligt av det som redan 
finns på platsen, till exempel genom att 
bygga om, hellre än att riva och bygga 
nytt. Genom kloka design- och material-
val kan man skapa energieffektiva hus 
med låg förbrukning och där den energi 
som används är förnybar. Behovet av 
energi minskas genom att optimera 

byggnadsvolymer, genom att orientera 
byggnaden rätt och välja rätt klimatskal 
samt genom att välja energisnåla 
tekniska system. Att granska och välja 
giftfria material är grundläggande. Detta 
gäller både om man vill återanvända ett 
material eller bygga in nya.  Målgruppen 
barn är, när dom växer och utvecklas, 
dessutom extra receptiva för gifter.

Byggskedet
I en byggnads liv har byggskedet gett 
upphov till ett stort klimatavtryck redan 
från dag ett. Den aspekt som ger störst 
påverkan är materialframställningen. 
Därför är det av största vikt att välja 
material noggrant utifrån dess klimat-
påverkan. Materialaspekter att sträva 
efter är förnybarhet, återvunna material, 
material med miljödata eller utformade 
för återbruk. Olika tillverkare kan orsaka 
olika utsläpp för likvärdiga byggmaterial, 
varför upphandling är ett viktigt verktyg. 

Användning
Klimatavtrycket från en byggnad under 
användning kommer framförallt från 
energibehovet. Energin behövs för upp-
värmning, ventilation, varmvatten och 
belysning med mera. Det som varje år 

kan te sig litet ackumuleras till att bli en 
stor del av byggnadens klimatpåverkan 
med tiden. Lägst klimatavtryck kom-
mer av förnybar energi, som solceller 
och solfångare och andra förnybara 
energislag. 

Att utforma byggnaden så att dess 
volym och stomme samverkar med de 
tekniska systemen kan minska behovet 
av energi. Andra bidragande faktorer till 
en byggnads klimatavtryck kan komma 
från behovet av att byta ut material och 
möbler eller om- och utbyggnad. Att 
utforma en byggnad med hänsyn till 
framtida ändrade behov eller genom 
generella lösningar som möter flera 
behov kan ge en lägre klimatpåverkan 
på sikt. 

Återanvändning
Att planera byggnader för återanvänd-
ning och att återanvända material 
eller möbler vid nybyggnad, som 
kommer från andra byggnader, minskar 
klimatavtrycket i dagens och morgon-
dagens byggnader.  Att förbereda för 
demonterbarhet är ett sätt att säkra att 
byggnaden kan komma att ingå i ett 
cirkulärt kretslopp. 

Idrottshallspecifika hållbarhetsaspekter:

Varje byggnad har sina plats- eller situationsspecifika förutsättningar för att kunna bli hållbara. 
För idrottshallar finns ett antal aspekter att arbeta med för att byggnaden ska bli så robust och 
självförsörjande som möjligt. 

• En hög rumshöjd innebär att använd luft värms och stiger uppåt, vilket nyttjas till naturlig 
ventilation istället för energikrävande mekanisk.

• Stora yttertak lämpar sig till solenergi eller hantering av dagvatten med växtbeklädda tak. 

• Växtbeklädda tak bidrar till ökad biologisk mångfald.

• I idrottshallar är varmvattenanvändningen stor och kan försörjas av förnybar energi, genom 
solfångare och solceller. 

• Varmt spillvatten från duschar kan värmeväxlas till nytt varmvatten. 

• Närvarostyrd belysning i alla utrymmen sänker elkostnaderna. Även om nyttjandegraden på 
idrottshallar är stor förekommer det obokade tider och rutinerna att släcka efter ett pass är ofta 
bristande.

4. ATT S KAPA E N I D ROTTS HALL
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Framtidens idrottshall 
är en del av kommunens 
strategiska planering, den 
svarar på det behov som 
är störst och skapas och 
utvecklas genom lokal 
förankring.

Det är viktigt att vara medveten om alla 
planprocessens skeden för att kunna 
arbeta med hallfrågan på ett strategiskt 
sätt och säkra att hallar planeras och 
placeras på ett samhällsnyttigt sätt. 
Annas är risken att behoven konstateras 
allt för sent i processen och förutsätt-
ningarna försämras. Genom att koppla 
planeringen av hallar till ordinarie plan- 
och förvaltningsprocess möjliggörs 
samnyttjande och en tydligare kartlägg-
ning av behov och möjligheter i relation 
till kommunens övriga utveckling. 

Inkluderande planering
För att erbjuda likvärdiga möjligheter för 
alla våra medborgare att tillgå hallakti-
viteten och därmed öka samhällsnyttan 
av hallarna behöver man arbeta aktivt 
inkluderande även i planeringsproces-
sen. Nuläget behöver kartläggas och 
fokusgrupper behöver identifieras.  För 
att skapa en inkluderande hall bör ett 
normmedvetet arbetssätt implemente-
ras genom processens alla steg. 

Att arbeta med brukargrupper för 
att komplettera den fackmannamässiga 
kunskapen är centralt för att nå ett 

inkluderande resultat. Medborgare kan 
göras delaktiga i beslut och processer 
på flera sätt och nivåer. För att hitta rätt 
form av delaktighet finns en särskild 
delaktighetstrappa som bland annat 
SKR har skrivit om att ta hjälp av. Ett 
annat verktyg som rekommenderas 
från bland annat SKR är att ta fram en 
konsekvensbedömning för att bedöma 
skillnader i hälsa i områden i samband 
med beslutsfattande. 

Översiktsplanen
Översiktsplanen formulerar strategier 
för kommunens långsiktigt hållbara 
utveckling med utgångspunkt i den 
politiska målbilden. Den anger en 

ÖVERSIKTSPLAN DETALJPLAN GENOMFÖRANDE

Kartlägg nuläge 
och hitta strategiskt 
viktiga hallsats-
ningar.

Skapa tillräckligt 
utrymme för hall och ytor 
rumt hallen, säkerställ en 
inkluderande placering 
inom detaljplaneområ-
det. 

Utforma tillsammans 
- Samverka med de 
lokala aktörerna för 
att skräddar sy en hall 
som svarar på det 
lokala behovet och 
inkluderar fler.

Fortsätt att samverka 
för att utveckla 
verksamheten och 
nyttjandet av hallen. 

HALL I BRUK

långsiktig och övergripande utveck-
lingsstrategi och grunddragen i den 
avsedda användningen av mark- och 
vattenområden. Den hanterar frågor 
om allmänna intressen, riksintressen 
och om hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. 

Idrottshallars utveckling sker till 
stor del kopplat till utveckling av nya 
skolor vilket ofta är en konsekvens av 
bostadsutveckling. Utvecklingsläget 
bör därför kartläggas och behov av nya 
hallar identifieras för att åstadkomma en 
strategisk och inkluderande placering 
av en ny hall. 

Samtidigt bör nuläget kartläggas, 
befolkningsdata tas fram och analyse-

BEFINTLIG 

SITUATION

Strategisk planering

En utgångspunkt för att förändra ojämlikhet är 
att synliggöra hur ojämlikhet skapas och upp-
rätthålls. Det innebär att titta på de normer som 
ligger till grund för den egna verksamheten och 
undersöka vilka villkor de skapar för brukare 
och invånare. Normer ramar in det som ses som 
normalt och naturligt. De är nödvändiga för att 
vi ska kunna samspela i samhället, men de kan 
också fungera som begränsningar. Ett normkri-
tiskt arbete är ett förändringsarbete som tar sin 
utgångspunkt i den egna organisationen.

Normkritiskt arbete, SKL, 2011
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”Integrera 
och samordna 
planeringen 
av hallar i 
kommunens 
ordinarie 
planering 
redan i tidiga 
skeden! 
Mikael Franzen, Uppsala Kommun

ras och synliggöra skillnader i hälsa på 
lokal och regional nivå. Utan underlag 
vet man inte vilka skillnader man ska 
komma tillrätta med, risken är att man 
antar skillnader och samtidigt undanlå-
ter att förändra rådande ojämlikhet.

I detta översiktliga skede har man 
också möjlighet att komplettera kommu-
nens rörelseerbjudanden, för att möta 
flera behov och identifiera synergier 
mellan olika strategiska satsningar på 
hälsa. 

Detaljplan 
I detta skede fördelas marken inom 
ett avgränsat område till olika lämpliga 
användningar. Lämpligheten bedöms 
utifrån beskaffenhet, läge och 
behov. Planen tas fram enligt en väl 
definierad process för att säkra insyn 
för berörda och för att få fram ett bra 
beslutsunderlag som är möjligt och som 
går att förankra. I detaljplanen fördelas 
ytan mellan detaljplaneområdets olika 
funktioner. Här definieras skolgårdars 
yta och bostadskvartersutbredning, 
vilka stråk som har större eller mindre 
utrymme för gång, cykel, lek etc. I detta 
skede identifieras behov och möjlig-
heter utifrån den specifika platsen, de 
lokala behoven och möjligheterna.

För idrottshallens del är det här 
viktigt att säkra att ytan och höjdan-
givelser för hallen är tillräckligt stor 
och att hallens placering inom detalj-
planeområdet gynnar rörelseglädje, 
rörelsefrihet och tillgänglighet för fler 

enligt beskrivningen i kapitlet Hallens 
placering. Även ytor för parkering och 
angöring sätts i detaljplaneskedet och 
behöver bevakas

I detta skede bör det aktivt 
inkluderande arbetet ske både genom 
förvaltningsöverskridande samverkan 
och genom uppsökande av både 
föreningsliv av olika slag och grupper 
som ofta står utanför föreningsidrotten. 

Genomförande - Utforma hallen 
inför byggnation 
Efter detaljplaneskedet fortsätter 
arbetet med utformningen av 
byggnaden. Utifrån de begränsningar 
i höjd och utbredning på mark som 
framkommit i detaljplaneskedet 
fortsätter arbetet med att utforma 
byggnaden i sin helhet och i sina olika 
delar. Ett arbete som vanligtvis sker i en 
projektgrupp bestående av arkitekter 
och andra teknikkonsulter.

Även i detta skede finns mycket att 
vinna på ett samarbete utanför projekt-
gruppen för att få till en lokalt förankrad 
normmedveten designprocess. Man kan 
antingen arbeta vidare med de grupper 
som identifierats redan i tidigare skeden 
eller söka upp identifierar komplet-
terande grupper. De grupper man väljer 
att arbeta med bör vara de som redan 
är aktiva i det lokala föreningslivet, såväl 
större som mindre grupper, men också 
grupper som står utanför föreningslivet. 
I såväl planeringen som genomförande 
och sökandet efter information och 

Delaktighetstrappa

De olika trappstegen är (1) information, (2) 
konsultation, (3) dialog, (4) inflytande och 
(5) medbeslutande. Delaktighetstrappan 
ska ses som en hjälp till att strukturera 
medborgardialogen i förhållande till de 
beslut de förtroendevalda ska fatta med 
utgångspunkt i de lokala förutsättningar 
som råder. (SKRs beskrivning av trappan).

4. ATT S KAPA E N I D ROTTS HALL

INFORMATION

KONSULTATION

DIALOG

INFLYTANDE

MEDBESLUTANDE

svar skall också idrottsförbundens 
kunskap nyttjas, såväl de centrala som 
de mer lokala. Det är återigen viktigt 
att identifiera trappsteg på deltagande 
trappan och att låta rätt kompetens 
hålla i dialogen. I genomförandeproces-
sen finns stora fördelar i att vad gäller 
specifika aspekter eller lösningar prova 
sig fram, att i skala 1:1 testa och justera 
innan projektet står klart. 

Syftet med medskapande i denna 
process är att hitta platsspecifika 
konkreta behov och synergier så att 
gestaltningen på bästa möjliga sätt 
skapar förutsättningar att skapa en hall 
för fler.
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Strategi 2025 
Riksidrottsförbundet 
https://www.strategi2025.se/ 

Idrottens  samhällsnytta –en sammanfattning 
Riksidrottsförbundet
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/
nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/idrottens-
samhallsnytta-kortversion.pdf

Idrotten vill - Idrottens idéprogram 
Riksidrottsförbundet
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/idrottsrorelsens-
styrandedokument/idrottenvillidrottsrorelsensideprogram/

Måttboken
SKR
Detaljerade mått för ca 70 olika idrotter. 
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrottochanlagg-
ningar/mattboken.1908.html

Redskapshallar - För träning inom svensk gymnastik
Svensk gymnastik
Kompletterande information till Måttboken för gymnastik.
https://www.gymnastik.se/forforeningar/traningsmiljoeran-
laggningar/stodmaterial/

Läroplan LGR 11
Skolverket
Grundskolans läroplan och information om hur den används.
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/
laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Gör jämlikt gör skillnad
SKR
Samling för socialhållbarhet minskar skillnaderna i hälsa. 
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/gor-jamlikt-gor-skillnad-.
html 

Gör plats för barn och unga!  
Boverket
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga1/ 

Barn och ungas utemiljöer 
Boverket 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/
avslutade-uppdrag/barns-och-ungas-utemiljo/ 

Planera för rörelse!
Boverket 
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2013/planera-for-rorelse/

Vidare läsning

Parker och naturområden - riktlinjer för jämställd-
hetsarbete 
Göteborgs stad, Park och natur
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7857827d-cb5c-
4a37-a598-461e8fc9db6c/Parker+och+naturområden_
Riktlinjer+för+jämställdhetsarbete.pdf?MOD=AJPERES 

Inkluderande Lärmiljöer
ARQ/White arkitekter
Planeringsverktyg för inkluderande skolmiljöer.
https://whitearkitekter.com/se/research-development/
inkluderande-larmiljoer/ 

Inkluderande skateanläggningar
White research lab
Rapport om att skapa inkluderande skatemiljöer.
https://white.egnyte.com/dl/OjHBGVaNXL 

Orten i rörelse - jämställdhet och cykling
Haninge kommun 
Exempel på Inkluderande process och implementering. 
https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-
miljo/orten-i-rorelse-jamstalldhet-och-cykling/ 

Skolans nya plats i staden
Boverket
Om planering av skolor och idrottshallar i stadsmiljö.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2017/skolans-nya-plats-i-staden.pdf

Rörelseriks stadsutveckling 
RF och Movium
Finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir 
tätare?
https://www.rf.se/contentassets/bee89d-
0096b24191a6472c964648175b/rorelserik-stadsut-
veckling.pdf
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Kontakt:
www.gymnastik.se
www.basket.se
www.volleyboll.se
www.svenskhandboll.se
www.innebandy.se
www.whitearkitekter.com

Kontaktpersoner projektet 
Framtidens Idrottshall:
daniel.glimvert@gymnastik.se
niklas.singstedt@white.se



Framtidens idrottshall är ett konceptmaterial 
som utvecklar idrottshallen som en plats som 
uppmuntrar till rörelseglädje och främjar hälsa. 

 Den skall göra vardagsrörelse tillgänglig för 
fler genom att möta idrottsföreningars behov för 
träning, tävling och matcher på ungdoms- och 
motionsnivå liksom skolans behov för undervis-
ning i idrott och hälsa.



Uppdrag: Platsen 
 

Platsens betydelse 

Vilka funktioner inom detaljplaneområdet skapar en attraktiv och trygg plats så stor dela av dygnet 

och året som möjligt?  

Platsen bör sikta på framtiden, utmana, överraska och göra folk nyfikna. Arenan och platsen runt om 

ska bidra till utveckling av centralorten utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge invånare i alla 

åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av dygnets timmar och veckans dagar. När 

arenan blir en tillgång för alla Kungsbackabor, kan den också bidra positivt till folkhälsan i 

kommunen. 

Arenans bidrag 

Frågor som diskuterat:  
• Arenans innehåll 
• Hur stärker Arenan näringslivet 
• Vilka företag och branscher kan vara intressanta att verka i området 
• Vad behöver/kräver företagen som är involverade i arenan 
• Hur kan man tänka sig att använda Arenan?  

 

Skapa en tydlig profil och känsla för Platsen 
En platsidentitet har som uppgift att synliggöra, stärka och förbättra förutsättningarna för platsen att 
utvecklas. Vi uppfattar en plats genom en mängd olika värden, där samspelet mellan de mjuka och 
fysiska värdena spelar en central roll. Specifikt hur de samspelar är avgörande för att skapa 
dynamiken. Viktiga ingredienser för att lyckas med en platsidentitet är  

 • Samskapande, det är vi tillsammans som formar platsens identitet och budskap.  

• Bygga platsens identitet inifrån, var ärlig och autentisk, bygg identiteten på sanna värden 

 • Skapa en bra vi-känsla. 

 

 

 

Effekter av platsidentitet:  
Det gäller att ta tillvara platsens unika resurser och nyttja de värden som finns.  

En stark identitet för platsen bidrar till en högre nöjdhet och stolthet, och skapar en starkare lojalitet. 
Man ger platsen en högre värdering. Genom en tydlig image och profil skapar det större efterfrågan 
på aktivitet, etablering och besök, det underlättar att attrahera rätt aktörer och hyresgäster till 
platsen och det bidrar till att attrahera och behålla kompetens. 
För en plats som arenan blir en tydlig profil enande för flera som aktörer som tex 
föreningar/kommun/utövare med olika roller och det förenklar samverkan.  
 
 



Sammanfattning och rekommendation: Platsen 
 

En tydlig identitet  

Platsen bör sikta på framtiden, utmana, överraska och göra folk nyfikna. Arenan och platsen runt om 

ska bidra till utveckling av centralorten utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge invånare i alla 

åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av dygnets timmar och veckans dagar. När 

arenan blir en tillgång för alla Kungsbackabor, bidrar den och stärker folkhälsan i kommunen. 

 

För att vi ska lyckas med Arenan och området behöver vi knyta samman platsen med 

byggnaderna, till en väl sammanhållen plats.  

1. Skapa en tydlig profil för området 

2. Skapa en tydlig profil för Arenan 

-  låt det vara väl sammanhållet 

 

Koppla samman byggnaderna  

• Mötesplatser - skapa förutsättningar för rummet mellan husen. Bygg inte en solitär 

fastighet till. Knyt samman med tex café/gångar med tak/växtlighet. Minska biltrafik. 

Utgå inte från gator och infrastruktur, utan människorna på platsen. Går det att flytta 

arenan något norr ut för att koppla samman stråk/känsla?  

• Entrén vid ishallen behöver ses över, i sin nuvarande utformning drar den ner 

känslan i hela området.  

• Skapa förutsättningar för foodtrucks, donuts osv förstärka evenemang redan från 

början. Lägg ner el i marken redan nu.  

• Koppla samman stråken med Lindens P-hus.  

Trygghet, välkomnande och attraktivitet:  

• Belysning längs stråken och helheten längs ån.  

• Förstärka platsen mellan arenan och badhuset med mer växtlighet. Skapa rummet 

mellan husen.  

• Förstärk löparslinga runt arenan – knyta ihop den till en hel slinga.  

Kulturen och konsten  

• behöver ta plats. Lyft in konstprojekt – en kreativ process från början.  

• Skapa något spektakulärt längs /i ån.  

Å-rummet.   

• skapa ett attraktivt stråk längs ån.  



• Skapa kajak/kanot/sup- café-häng vid ån, gör det mysigt, trevlig och skapa 

en minioas för att förstärka hela platsen Skapar en levande atmosfär på 

sommaren. Knyt an aktörer redan nu.  

 

Sammanfattning Arenan:  
• Skapa en inbjudande, välkomnande mötesplats redan i entrén.  

• Dela och samsas kring ytor mellan kommunen och kommersiella aktörer 

• Tillåt ytor för lek, möten och häng. Gör det mysigt.  

• Tänk inte att evenemangen ska ge intäkter. 

• Nyttja taket – för tex basketplan/café/ löparbanor och möt utsikten mot Nidingen,  

• Går det att tänka Food court –koncept –gemensamma ytor för att äta, men olika ställen att 

köpa mat från? 

• Tänk inte att allt är för alla – även om det är för många målgrupper och aktiviteter är det 

viktigt att tänka igenom vilka kringaktiviteter fungerar ihop med vad? – allt kan inte blandas.   

• Vid profiltänk - spana på Ess-group som gjort Steam Hotel i Västerås, Hotel Pigall i Göteborg, 

Tylesand och Ystads havsbad mfl.  

 

Värdeord för Platsen, området kring arenan:  
Lekfullt och spontant 
Tillgängligt 
Multifunktionellt 
Sport 
Rekreation 
Kultur 
Tillåtande 
Lärande 
 
 

Värdeord för Arenan:  
Värdeord för arenan:  
Mötesplats 
Välkomnande 
Upplevelser 
Väcker nyfikenhet & rörelseglädje 
Kaxig 
 
Förutsättningar för arenan:  
Tillgängligt 
Multifunktionellt 
Sport 
Evenemang 



 

Möjliga koncept:  

- Kappa bar 

- E-sports bar – med Nintendo.  

- Friskis & Svettis 

- Trampolinpark 

- Boulbar 

- Klättring 

- Bowling/Shuffleboard 

Nytt i Sverige: Pickleball - Spelas på ”badmintonplan” – med något som liknar tennisnät, 

strandtennisracketar och en innebandyboll. Det är en sport som kombinerar tennis, badminton och 

bordtennis. Målgrupp: något äldre då sporten inte går lika snabbt.  

Övriga medskick:  
• Tänk som en exploatör – kontakta intressenter redan nu!  
• Knyt ihop, sammanlänka och se det som en helhet.  
• Namnrättigheter går att sälja tex Kungsbacka Nintendo Arena 
• Behov av hotell 
• Konstverk som stärker Kungsbacka 
• Viktigt att knyta ihop stråken från stadskärnan/stationen till Arenan 

 



Åldersgrupperna; upp till 19, 20-50 samt 51 och uppåt

Invånardialog om arenan,
sammanställning av synpunkter 



Kort om invånardialogen

• Digital enkät

• Spreds via sociala media och genom nätverk

• Tre tillfällen stod vi ute på stan och förde dialog med 
invånare om arenan och att de kan vara med och tycka till

• Utanför badhuset, två tillfällen
• Vid Kungsbacka resecentrum, ett tillfälle

• Totalt 267 synpunkter kom in



Vår analys av resultatet

• Det bekräftar den riktning vi har på arenans innehåll, funktion och 
tillgänglighet

• Invånarnas synpunkter bekräftar vår vilja om att det ska bli en 
samlingsplats för alla. Det ska vara tryggt och välkomnande

• Alla åldrarna är ganska samstämmiga i både arenans funktion, 
användning och namn

• Designen och koppling till området är viktigt

• Arenan bidrar till att vi stärker Kungsbacka som destination och stad

• Vi har fått många kreativa idéer vi kan använda oss av



Sammanfattande omdömet – alla åldrar: 

• Arenan ska vara en mötesplats för alla och som är välkomnande, trygg och tillgänglig

• En plats för att titta på sport och evenemang. Kulturen får ta plats

• Man vill ha och se något extra

• Mycket av stoltheten ligger i arkitektur, design och utformning av arenan. Den ska 
passa ihop med omgivningen

• Det ska vara en hållbar byggnad över tid med bra material

• Det ska finnas möjligheter att äta

• Det ska finnas en hög ambition med arenan

• Man vill ha ett gott rykte kring arenan och att det gör att fler besöker Kungsbacka

• Man ska ha råd att gå dit

Förslag på namn: Kungsbacka Arena eller Kungsarenan, alternativ ett sponsornamn 
eller samarbetsnamn (så som Friends arena)



Åldersgruppen upp till 19 år



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Sport/idrott
• Bollsporter (fotboll/inomhusfotbollsplan med konstgräs, basket, innebandy, 

handboll, hockey)
• Höjdhopp
• Racketsporter/paddel
• Klättring/klätterväggar
• Kampsport
• Mycket redskap/studsmattor
• Käpphästar
• Pilbågsskytte
• Inomhusgolf
• Stor läktare/mycket publik
• Livfullt, sportkänsla, upplevelser



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Design
• Utrustning
• Teknik
• Publikkapacitet
• Flera hallar
• Stort och luftigt
• Många omklädningsrum

• Känsla
• Trygghet
• Glad miljö med ungdomar i fokus
• Glädje
• Häftig inramning



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Mat
• God mat
• Korv
• Fik
• Café



Vad kan bli det unika med arenan i 
Kungsbacka?

• Tillgänglig/multifunktionell
• Storlek
• För barn och ungdomar
• Många olika sporter
• Stora läktare
• Man ska kunna testa olika saker
• Väl planerat och bra omklädningsrum
• Gemenskap
• Öppen plats för alla
• Inte bara till för föreningar och klubbar
• Snygg inredning, fina färger, snygg utsida



Vad kan bli det unika med arenan i 
Kungsbacka?

• Design/utformning
• Många hallar
• Stor
• Att den syns tydligt
• Snygg och modern, färgglad
• Fräscht och mycket öppna ytor
• Att den ser bra ut och passar in, matchar omgivningen
• Att alla är välkomna, sätta upp en eller flera symboler som representerar alla
• Mycket folk, samlingsplats för ungdomar
• Förmedla något budskap till unga eller bara vara en plats folk kan känna sig 

trygga på. 



Vad kan bli det unika med arenan i 
Kungsbacka?

• Sport/rörelse
• Gratis gym för idrottsklubbar i Kungsbacka
• Inget unikt behövs, det behövs fler möjligheter till idrott, fler hallar och fler 

idrotter på samma plats
• Klättervägg inomhus och utomhus, samt boulderväggar (stenformad vägg)
• Skatekulturen
• Studsmattor (vilket passar även mindre barn)
• Danssalar (finns inte många i Kungsbacka) 
• Mycket färger 



Vad kan bli det unika med arenan i 
Kungsbacka?

• Mötesplats/plats att umgås
• Att man kan vara där på fritiden och hänga

• Idrottare 
• Ungdomar

• Något för både människor och djur, en plats där man kan finna gemenskap och 
träffa nya människor och kanske få nya vänner. 

• En plats dit man kan gå när som helst. 
• En plats att samla kraft och tankar utanför hemmet

• Övrigt
• Elitlagen ska ha egna omklädningsrum
• Skåp med pokaler för alla stora klubbar



Vad skulle göra dig stolt över Kungsbackas 
arena?

• Design/utformning
• Många hallar
• Stor
• Att den syns tydligt
• Snygg och modern, färgglad
• Fräscht och mycket öppna ytor
• Att den ser bra ut och passar in, matchar omgivningen
• Mycket folk, samlingsplats för ungdomar
• Förmedla något budskap till unga eller bara vara en plats folk kan känna sig 

trygga på. 



Vad skulle göra dig stolt över Kungsbackas 
arena?

• Mötesplats/välkomnande för alla
• Trygg plats, nya gemenskaper
• Att alla är välkomna, sätta upp en eller flera symboler som representerar alla

• Övrigt
• Ljussättningen, stora event



Namnförslag på Kungsbacka arena

• Istället för att ha ett trött namn borde man göra som Friends arena. 
Kalla den Kvinnojouren arena. 



Åldersgruppen 25-50 år



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• En gemensam och trygg samlingsplats för alla åldrar. En multiarena med känslan av att ”det är här det händer”. 
Hit vill man gå för gemenskap och för att mötas. Arenan är tillgänglig för alla, både vad det gäller lokal och 
utbud. 

• Arenan är en samlingsplats för att ta del av något som händer någon annanstans, så som matcher, tävlingar och 
kulturevenemang. En plats som förenar oss. 

• Exempel på kringverksamheter är klättervägg, boule, shuffleboard och dans. E-sport och motorsport nämns 
ofta. Prova på-aktiviteter. En plats för ungdomsaktiviteter så som disco. 

• Många uttrycker att de vill ha mat så som restauranger, kafé, pub och kiosk. 

• Att koppla ihop arenan med utsidan är viktigt. En grön utomhusplats och utomhusgym. Ett förslag är att låta 
golvet vara detsamma utomhus som inomhus för att binda ihop. Utomhusscen för konserter eller andra 
evenemang. 



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Arenan har en fin inramning, är multifunktionell och har lång hållbarhet. Bra teknik för 
ljud och ljus videxempelvis konserter. Teknik som underlättar, exempelvis att man kan 
se tid för toalettkön. 

• Här finns mässor med olika inriktningar så som bokmässa, matmässa och motormässa. 
Även plats för utställningar och loppisar. 

• En rolig idé: Namnet på arenan kan vara i form av bokstäver på marken som man kan 
skejta på, hoppa mellan eller sitta på.  



Vad skulle kunna bli det unika med Kungsbacka 
arena? 

• Att det är en tydlig samlingsplats för alla åldrar och samhällsklasser. Alla kan vara här samtidigt. Här finns ett 
brett utbud med något som passar alla. En mötesplats för Halland och inte bara Kungsbacka. Att man sätter 
Kungsbacka på kartan. Här vill och kan man vara även när det inte är ett event. En plats för en heldag i 
Kungsbacka. Kanske man till och med kan bo över. 

• Arenan är anpassningsbar utifrån många olika aktivitet och är tillgänglighetsanpassad. Öppningsbart tak. 
Ljudabsorberande inredning så som konst så att det är behagligt att vara i lokalerna. Lösningar inne kan 
användas ute så som kafé/kiosk.

• Design; Det ska vara en wow-känsla över arenan. Ikonisk arkitektur och med en maffig entré. Inredningen ska 
visa tydligt på att det är en plats för mer än sport (så som konst och kultur). Det ska vara en fokuspunkt i ett 
livfullt område och med tydlig koppling till platsen, staden och stationen. Bra ljussättning på utsidan då det kan 
vara mörkt på platsen. Syns från motorvägen (och från Västkustbanan).

• Konstruktion; En byggnad av kvalitet och med hållbara och miljövänliga material, gärna trä och glas. Passivhus 
där spillvärme används till exempelvis badhuset. 



Vad skulle kunna bli det unika med Kungsbacka 
arena? 

• Bra tekniklösningar. 3D-filmer, projicering på väggarna med mera.

• Att vi gör en så pass stor satsning i Kungsbacka. Bra om vi vågar och är modiga i besluten. Kan bli en av de större 
arenorna i Sverige

• Att arenan kompletterar bra till det som redan finns i området. Lyft kulturen och visa på att det inte bara är en 
plats för sport. Kultur och sport är lika självklara i arenan. Plats för rollspel, musikaler, ridsport och olika 
utställningar. 

• Roliga idéer: 
• Gör en Hall of fame på kända personer från Kungsbacka. 
• Handavtryck från medlemmar i föreningar i arenan
• Involvera barnen i utformningen för att få unika idéer och bra anpassningar (inte stelt och rakt)
• Ett idrottslabb som kan göra olika fystester för alla att ha tillgång till. 



Vad skulle göra dig stolt över Kungsbacka 
arena? 

• Att det är en välbesökt och välanvänd arena som är välkomnande, det gäller även 
området omkring. Här finns utbud för alla och det är en bra mötesplats som är 
tillgänglig. Folkets arena. Ett självklart ställe att mötas och umgås på. Arenan leder till 
att Kungsbacka blir välbesökt. 

• Designen är unik, det är en ikonbyggnad. Arkitektonisk byggnad med bra material som 
håller över tid. Den byggs klokt utifrån miljö, design och ekonomi. 

• Att arenan leder till att Kungsbacka blir en upplevelseort. Världsartister och elitlag 
kommer till arenan och den lockar besökare från olika håll.

• Kulturen får ta plats. Kultur och sport är lika mycket värda.

• Att det är prisvärt och att det är bra logistik i form av WC, parkering, bussar och 
förbindelser.

• Roliga idéer: 
• Roliga inslag som uppmärksammar hållbarhet
• Att den blir handikappvänlig. Kanske blir det där man lägger stora handikappturneringar i Sverige



Namnförslag

• Det förslag som kommer i topp är Kungsbacka arena följt av Kungsarenan.

• Motiveringar till Kungsbacka arena: 
• Det sätter Kungsbacka på kartan
• Enkelt, tydligt och stilrent
• Det är självklart
• Det behöver inte vara svårare. Vi har Kungsbacka badhus, Kungsbacka teater
• Fungerar både på svenska och engelska
• Varför krångla till det? Det visar på var den ligger. 

• Att låta en sponsor sätta namn på arenan är också förslag



Åldersgruppen 51 år och uppåt



Vad vill du uppleva när du besöker arenan? 

• Sport, idrott, evenemang, kultur, dans, show 

• Exempelvis innebandy, handboll, pingis, klättring, lagsporter, racketsporter, LAN, 
bowling och kampsporter

• Idrott på hög nivå och elitmatcher

• Restaurang/fik/kafé – även möjlighet till alkoholrättigheter



Vad skulle kunna bli det unika med 
arenan? 
• Lokal profil

• Miljömässigt bra byggd viktigt med solceller

• Mecka för många sporter

• Arkitekturen viktig – inte funkis, Storslagen byggnad, snygg, spännande – samtidigt 
välkomnande och trevlig atmosfär

• Platsen vid ån och trevliga stråk vid ån.



Vad skulle göra dig stolt över Kungsbacka 
arena? 
De som sticker ut i denna ålderskategorin är att nästan alla nämner att det är 
viktigt med arkitektur och design som inte blir funkis utan något unikt som tar 
för sig. Det ska komplettera badhuset.

• Modiga initiativ kring hur den ser ut och våga ta ut svängarna med 
arkitekturen.

• Design av arenan – gör det stort, pampigt, vackert, snyggt och trevligt. Kan 
Gert Wingårdh rita?

• Skapa en modern anläggning med bra akustik

• Våga satsa på bra utbud i både sport och evenemang

• Tillgängligheten är viktig och gör det enkelt – parkeringsplatser för många

• Restaurang behöver kompletteras med något hälsosamt – inte bara burgare. 



Namnförslag

• Kungsbacka arena är det vanligaste namnförslaget

• Kungsarenan



Tack!



Arenahall – evenemang & teknik 2020-10-07 

 

Förslag 
Vi bygger en arena med motsvarande funktioner för att genomföra större evenemang med 3500 

besökare. Skapa utrymme för ca 35 evenemang/år som inte är idrottsevenemang.  

Innebär att själva lokalen behöver utformas med ”enkla anpassningar” (om de sker i byggskedet) 

samt teknikinvesteringar, se specifikation senare i dokumentet. Den teknik som behövs för att kunna 

genomföra evenemang uppskattas till ca 12 miljoner. Det är en kostnadskalkyl som kan prioriteras 

om med följden att vi då behöver hyra in tekniken med ökade driftskostnader och ökad riggningstid 

som följd. Inget som föreslås i arbetsgruppen 

Beslut bör tas om att det ska vara en bredd av evenemang i arenan för att skapa förutsättningar för 

ngt mer än idrott och föreningsevenemang. 

Vi har i dagsläget i Kungsbacka en lucka i utbudet och vet att det finns intresse från eventbolag att 

komma hit med sina produktioner om vi har förutsättningar att ta in mer publik. Evenemang säljer 

inte sig själv så det behöver vara ett aktivt arbete att söka och locka evenemang till en arena. 

Förslaget är att arbeta med en modell liknande den på Kungsbacka Teater. Den bygger på att 70% är 

externa inhyrningar och 30% är ett utbud som personalen köper in för att komplettera det mer 

ekonomisk t gångbara utbudet och ge ett större utbud för våra invånare och besökare. 

Exempel på evenemang; 

• Större shower och konserter 

Ex. Mia Skäringer, Danny Saucedo, Jonas Gardell, JLC, Standup 

Konsert; Medelstora, nationella och internationella artister så som Miriam Bryant, Miss Lee, 

Darin, Mustasch, Deep Purple, A-HA, Hammerfall, Vini Vici 

• Mässor, företagsevent, konferenser och stora middagar/sittningar med underhållning, 

konvent, gala 

• Föreningsevent och cuper 

• Utifrån allmänhetens intresse: Klättring, rullskridskor. Drönar-SM, COS-play, LAN-bit 

 

Alternativa förslag 
1. Arena för sportevenemang – då är den enda skillnaden mot andra sporthallar i kommunen 

möjlighet att ta emot en större publik. De evenemangen kommer troligtvis inte att fylla 

arenan så då skulle vi inte nyttja kapaciteten. 

2. Arena med riggar och förutsättningar för att rigga teknik som hyrs in till varje enskilt tillfälle. 

Detta alternativ innebär att det går åt längre tid för att förarbeta och efterarbeta 

evenemanget. Tid som ska balanseras mot möjligheten att göra verksamhet i en lokal som 

hela tiden kostar. Det blir även extra kostnad att hyra in utrustning ist för att äga den. 

 



Förutsättningar 
- Lokalens förutsättningar 

- Teknik 

- OM kommunen själv ska drifta evenemangsdelen så behöver organisationen utökas för att 

kunna arbeta aktivt med detta. 

- Bred kunskap kring evenemang och teknik finns inom förvaltningen för Kultur & Fritid 

 

Risker med förslaget 
 

• Konflikt mellan olika intressen på arenan 

• Beroende av intäkter så det är en ekonomisk risktagning – se Haralds uträkningar. 

• Ökad arbetsbelastning på befintlig personal 

 
  



Behovsanalys av eventteknik, logistik och lokalfunktioner  
 

Punktlista med pris på eventteknik 
 

• Ett flertal bumpertrossar med dimensionerade motorer för ändamålet. Styrningen för 
motorerna ska vara i golvplan.  - 1,8 miljoner kr för 22 motorer och 90 meter tross.  
 
• Truk och boomlift – ca 60 000 kr för motviktstruck och en bomlift/saxlift. 

• Stort antal LED-väggar för användning till reklam samt scenproduktion.  – ca 1,6 miljoner kr 

för ca 50m2. Det ger en god flexibel lösning som passar till Arenans olika behov och ändamål 

• Jumbotron - mellan 500 000–1,5 miljoner kr 
 
• Rörligt samt fastljus för scenen - mellan 1–1,5 miljoner för ljus för enklare föreläsningar 

och konserter.   

• Trosslösning att hänga ljusutrustning i. - ca 340 000 kr för tross och motorer.  

• Ljusbord för att styra ljusutrustningen.  – mellan 100 000–300 000 kr  

• Ljudanläggning - mellan 2–3 miljoner för en anläggning som ger bra matchljud samt har 
god kvalité för enklare konserter och andra framträdanden.  
 
• Ljudbord för att styra ljudutrustningen.  – mellan 100 000–300 000 kr 

• Intercomsystem - ca 40 000 kr 

• Skyddsutrustning - ca 18 000 kr 

 

Resterande punkter är fasta installationer och relaterade till hur man väljer att konstruera och 

utforma byggnaden.  
 

• Lastkaj cirka 10 meter lång med möjlighet att ta emot minimum 2 fullstorlek 25 meters trailers 

samtidigt.  

• Uppställningsplats/parkeringsplats för trailer och artist/spelarbuss i direkt anslutning till arenan.  

• Uppställningsplats för teknik /produktions trailer med kabelkanal in i fastigheten samt tillgång till 

elanslutning. 

 • Portar för inlast 2-3st varav 1-2st på lastkaj och 1st i gatuplan dessa ska ha minsta dimensionen 3x3 

meter  

• Förvaringsutrymme samt tomma utrymme i direkt anslutning till in- och utlastkajen.  

• Innetaket ska stort antal lyftpunkter med god lyftkapacitet.  

• Taket skall förses med loftgångar och gallergolv  

• Väl tilltagen ventilation samt värme och kyla  



• Eventgolv och ett flyttbart sportgolv  

• En fast scen med minsta mått 20x10x1 meter med helt fri takhöjd på minst 10 meter över hela 

ytan.  

• Monterade ridåer som är integrerade i byggnaden för akustik och mörkläggning.  

• Dämpad akustik i hela arenarummet  

• Inga fönster  

• God tillgång till kraftuttag på scen, i taket, på teknikerplats samt i övriga delar av huset.  

• Genomtänkta lösningar för manövrering av husljuset, forcerad ventilation samt sektorindelning av 

brandlarmet  

• God tillgång till WIFI för produktion, arenans verksamheter och maxpublikantal ska kunna användas 

samtidigt.  

• Stort antal (24) fiberpar indraget i Arenan samt strategiskt fastighetsnät med mycket god 

dimensionering mellan nyckelpunkter.  

• Stort antal LED-väggar för användning till reklam samt scenproduktion  

• Greenroom, loger, samlingsrum  

• ”Inhouse catering”  

• Publikentré  

• Publikgarderob  

• Biljettkassor  

• Gäst och personalentré 

 

Logistik för transporter och fordon till och från arenan; 

 

Möjlighet att samtidigt ta emot flera fullstorlek 25 meters trailers. Dessa behöver kunna parkera på 

ett bra sätt nära arenan. Optimalt är ett garage, men som alternativ är ett inhägnat område i direkt 

anslutning till arenans yta för inlastning önskvärd. 

 

Möjlighet att köra in lastbil, hjullastare, truck direkt in i arenan. 

 

Måste finnas; Lastkaj, ramp för större fordon, golv som tål tunga transporter, väl tilltagen, in och 

utfart samt uppställningsplats. Viktigt att tänka på svängradie för trailers och spelarbussar. 

 

Det behöver även finnas minst en lite större parkeringsficka i direkt anslutning till fastighetens med 

ström och kabelsluss in i fastigheten, för TV-buss, turnébuss etc. 

 

Det måste finnas egen parkering för gästande produktioner som ej är betalparkeringar. 

 



 

Logistik för material, förvaring samt in- och utlast.  

 

Det behöver finnas ett stort tomt utrymme i direkt anslutning till in- och utlast. Detta skall kunna 

användas för uppsamling av både in och utgående gods men även som caseförråd vid större 

gästande produktioner. 

 

Vid in- och utlastet bör det vara lastportar i följd så att de bildar en sluss.  

Det ska finnas goda förvaringsmöjligheter i direkt anslutning till scenen, både bakom och vid sidorna 

samt vid mixplats.  

 

Gångar och korridorer mellan scenen och arenans golvyta samt inlastytan måste vara minst 2 meter. 

Nivåskillnader, bör undvikas, ska ej regleras med trappor utan svagt stigande ramper. Undvik skarpa 

hörn och svängar.   

 

Det behöver finnas truck och boomlift stationerad på plats i Arenan. Planera för lämplig parkering 

med laddningsmöjligheter. 

 

 

Infrastruktur Rigging; 

 

Det måste finnas ett stort antal lyftpunkter i taket med god kapacitet. Det skall finnas utförlig och 

tydlig dokumentation över dessas placering, lastkapacitet (både individuellt men även tillsammans), 

typ av infästning etc. 

 

Det skall vara enkelt att komma åt fästpunkterna så detta behöver planeras redan i ritningen av 

Arenan, loftgångar (catwalk), gallergolv, säkringslinor för sele etc. 

 

Arenan skall ha ett flertal väl tilltagna bumpertrossar (typ S66 eller uppåt) samt rejält 

dimensionerade motorer (troligtvis blir d8+ 2tons rimligast) med loadcells (lastövervakning). Viktigt 

är att hela styrningen för motorer skall vara på golvplan ej i taket.  

 

Det behöver finnas rejält tilltagna och lättillgängliga lösningar för att dra kablage från golvplan/scen 

till taket både för Arenans fasta installationer men även för gästande produktioner.  

 

I princip all teknik (slutsteg, dimmer, styrning, kraft) behöver finnas i teknik-nischer som befinner sig 

på golvplan ej uppe i taket. Dessa ska vara strategiskt placerade samt ha gott om utrymmer för 

tillfällig samt gästande teknik och väl tilltagna kabelkulvertar med plats för extra tillfälligt kablage. 

Detta gäller även för anslutning till scen samt mixplats, utrymme för bildproduktion med mera. 

 

 

Miljö; ventilation, kyla/värme, larm etc 

 

Det är väldigt viktigt att lokalerna har väl tilltagen ventilation samt genomtänkt reglering för värme 

och kyla. Ur ett eventperspektiv måste hänsyn tas till att mycket eventteknik själv genererar en stor 



mängd värme. Effektrök eller hazerök skall inte kunna utlösa brandlarmet. Det måste gå att stänga av 

brandlarm i lämpliga sektioner så utrymmen som ej används fortfarande kan ha aktivt brandlarm. 

Detta kräver att ventilationen är separerad så effektrök inte kan utlösa larm i lokaler som ej används. 

 

Hänsyn behöver även tas till att eventuell automatisk släckutrusning, exempelvis sprinkler, är lämplig 

tillsammans med troligt förekommande tillfällig teknik. 

 

 

Golv 

 

Det som troligen blir mest effektivt är att ha ett eventgolv i grunden och sedan lägga på ett sportgolv 

som tas bort vid event. Detta på grund av att eventgolvet kommer vara betydligt mindre känsligt och 

det har inte har samma krav som ett modernt sportgolv. Eventgolvet behöver ha en hög lastkapacitet 

för att klara tex truck, bomlift, montrar etc. Eventgolvet behöver vara mattsvart. Den kan vara 

lämpligt att redan i byggnationen investera i återanvändbar eventmatta för mässor etc.   

 

Scen 

 

Grundscenen bör vara fast, en rimlig storlek är minst ca 20x10x1meter. Detta beror naturligtvis hur 

hela lokalen kommer att utformas. Undermaskineri och hissar kommer troligtvis bli onödigt dyrt i 

förhållande till potentiellt behov. Scenen måste vara mattsvart, ha god lastförmåga samt vara 

akustiskt hyffsat stum. En helt fri takhöjd på minst 10 meter kommer att behövas övar hela scenytan, 

mätt från scengolvet upp till tross. 

 

Det bör finnas monterade ridåer som på ett smidigt sätt är integrerade i byggnaden.  

 

I samband med planering av scen behöver även mixplatsen, scenens sidoytor samt ytan bakom 

scenen planeras, så det blir en bra helhet. Tex lösningar för kanalisering av kabel mellan mixplats och 

scen, hur man på ett smidigt sätt kan flytta saker från en sida till en annan på scenen utan att gå över 

den, lösning för hur man kan får upp och ner grejer mellan scen och golv med mera. 

 

Kraft, internet, Wifi 

 

Det behövs rejält med tillgång på kraftuttag både på scen, i taket, i teknik-nischer och i övriga delar 

av huset. I många arenor, även i Sverige, börjar det bli vanligare med Powerlock system så bedömer 

jag att det långsiktigt kommer bli mer kostnadseffektivt att köra på klassiska CEE-don. Det behövs ca 

1x 63A + 2x 32A i varje teknik-nisch, ca 1x125A + 4x 63A + 2x 32A på scen, 6x 63A ute i lokalen längst 

med sidorna och ett rejält gäng med 32A och 16A i taket.  

 

Det behövs genomtänkta lösningar för manövrering av husljuset, forcerad ventilation mm som är 

tillgänglig även för gästande produktioner.  

  

Viktigt är att säkringar och JFB måste finnas lätt tillgängliga även för gästande produktioner. 

Dokumentation skall vara tydlig och säkringsgrupper för samma lokal skall finnas i samma elrum. 



 

Det behövs strategiskt placerade kraftuttag på utsidan av fastigheten, för tex, skyltning, tillfällig 

fasadbelysning, evententré, turné/teknikbuss med mera.  

 

Det är lämpligt att dra in 24 fiberpar in i fastigheten. Det skall även delvis finnas ett fastighetsfibernät 

med förbindelse från tex inkommande till scen, inkommande till bildproduktion, inkommande till 

entré osv. Det räcker dock med ett fåtal fastighetsfiber resterande fastighetsnät kan vara cat6. Allt 

bör vara patchat och klart till rum för inkommande. 

 

För Wifi är det lämpligt att ha en marginal motsvarande en dubblering av max tillåtna publikantal. För 

att kunna garantera god driftsäkerhet, med hänsyn till att vid event kommer många besökare att vilja 

filma och dela video samtidigt.  

 

Scenteknik 

 

Vi bör i ramen för byggnationen i första hand prioritera grund infrastrukturen snarare än att köpa in 

allt för mycket lös teknik.  

Det som bör finnas är; 

- En rejäl mängd LED-väg både för matchreklam men även för scenproduktion.  

- En modern jumbotron som är integreras på ett bra sätt med övrig LED-teknik. 

- Ett enklare rörligt samt fast grundljus för scenen samt en bra trosslösning att hänga det i samt ett 

bra bord att styra det från. 

- En komplett ljudanläggning som tillgodoser behovet vid idrottsmatcher samt mindre konsert och 

andra scenframträdanden. Denna skall vara enkelt att komma åt för att kunna rigga om.  

- Grundläggande arbetsredskap för teknisk personal, så som intercom, comradio, skyddsutrustning 

med mera.   

 

 

Övrigt 

 

Det finns vissa grundläggande funktioner som gästande produktioner förväntar sig skall finnas på 

arenor och som också är behov för många av de publika evenemangen inom så väl sport, kultur, 

mässor & möte. 

 

”Inhouse catering”, det måste finns ordentligt restaurangkök samt serveringsyta på plats i huset. 

Detta för servering till gästande produktion men även möjlighet för publiken att äta och dricka före, 

efter och under pauser i evenemanget. 

 

Viss mängd eventtekniska inventarier; Publikstaket, köstolpar med band, kabelskydd, tillfällig el-

utrustning med mera. 

Publikgarderob, det måste finnas befintlig alternativt möjlighet att sätta upp en fungerade bemannad 

garderob för max godkänts publikantal. Detta innebär att det behöver planeras in tillräckligt stora 

ytor som är lämpliga och avsedda för ändamålet. För detta bör finnas; brickor, bord och galgehästar i 



arenan.  

Genomtänkt in- och utpassage av publik. Det är viktigt att planera ett effektivt in och ut publikflöde. 

Effektiva biljettkassor samt gäst- och personalentré.   

Diverse olika rum till ”backstage”, loger med egen dusch och wc, ”greenroom”, mötesrum och andra 

rum som kan nyttjas av såväl egen som gästande produktion. 

Logi, ett samarbete med närliggande hotell, enklare logi samt storskalig övernattning behöver finnas i 

nära anslutning till Arenan. 

Goda förbindelser och kommunikationsmöjligheter till och från Arenan samt väl anvisade 

parkeringsmöjligheter för publiken.  

 

Kommentar till dubbelidrotthall eller separerad A och B hall. 

I frågan om valet av att bygga en enskild hall med 2 planer som sedan skall kunna transformeras till 

en plan med större läktarkapacitet tänker vi följande. Det förfaller opraktiskt med denna typ av 

lösning, kontra en mer traditionell lösning med en separerad A-hall med stor fast läktarkapacitet och 

en separat B-hall med betydligt enklare utförande, dock under samma tak. 

 

Vi ser det som en logistiskt krånglig lösning att köra fram tunga läktare på ett känsligt sportgolv. Det 

innebär i så fall att en A-lagsmatch, konsert eller liknande gör att man helt blockerar huset från tex 

en juniormatch eller träning på den tänkta B-planen. Det kommer även dyka upp en hel del praktiska 

hinder med att få till en ridåvägg mellan 2 intilliggande planer om man samtidigt skall kunna jobba 

smidigt med tekniken i huset. Det blir bland annat i princip omöjligt att bygga en smidig jumbotron 

centrerad över A-planen.  

 

Vidare ger det en betydligt bättre flexibilitet och en rad med utökande möjligheter för både 

idrottsverksamheten och evenemang om det skulle finnas 2 separerade lokaler även om den ena är 

betydligt enklare utrustad än om man försöker få ihop allt i ett enskilt multifunktionsrum.   
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RAPPORT 

 

Arenautredning. Föreningslivets aspekter 

Inledning 

Rapportens syfte är att utgöra kunskapsunderlag för den totala arenautredningen. Den är därmed 

mycket kortfattad, indelad med många rubriker och har utformats för att delar ska kunna kopieras utan 

för mycket omarbetning om önskemål om detta finns. 

 

Föreningslivets behov i stort 

Föreningslivet, tillsammans med skolidrotten, har enligt tidigare utredning behov av ca 3,5 

idrottshallar i centrala Kungsbacka. I och med Nystad AB:s färdigställande av två nya idrottshallar och 

två hallar i arenan är behovet på relativt lång sikt väl tillgodosett. Behovet har främst varit en hall med 

stor publikkapacitet, något som är ett av de mest grundläggande arenakraven specialidrottsförbunden 

brukar ha. För handbollens del, som är den sport som ligger högst idag och över tid bedöms ha den 

största förmågan att hålla sig kvar, är arenakravet för spel i högsta herrdivisionen 1500 i publiken och 

2500 i publiken vid nyproduktion av hallar.   

Kungsbacka är en stor stad med lång fotbollstradition. De ca 12 fotbollsföreningarna finns utspridda 

över hela kommunen. Över tid finns potential att ha fotbollslag i de högsta eller i varje fall näst högsta 

serierna. Därför finns även behov av en arena för fotboll med utbyggbar publikkapacitet över tid. Det 

förutsätter dock att ett samarbete mellan klubbarna organiseras på ett mer systematiskt sätt än idag.  

Förutom idrottsföreningar finns kulturföreningar, idéburna föreningar och andra föreningar. Behovet 

av större lokaler med publikkapacitet för dessa bedöms förekomma främst i samband med större 

evenemang inom t ex kulturområdet, mässor o dyl.  

Något som flera föreningar gör är att skapa företagsnätverk för sina sponsorer, något som går i linje 

med, och även underlättar kommunens strävan om att skapa ett bra näringslivsklimat. Förutsättningar 

att ha attraktiva VIP-bjudningar för sponsorer behöver därför finnas. Likväl måste enklare möjligheter 

att fika till en billig penning finnas då det är en långvarig tradition inom föreningslivet och en 

intäktskälla som de värnar.   

Flera föreningar önskar utveckla cup-koncept med övernattning. Övernattningsmöjligheter finns i god 

omfattning i intilliggande Aranäsgymnasiet samt Kollaskolan. Vid riktigt stora arrangemang finns 

även andra skolor för övernattning. Att utöka övernattningsmöjligheten behöver därför inte vara högst 

på priolistan även om bekvämligheten att kunna övernatta även i idrottshallarna är påtaglig jämfört 

med att ta sig till en skola. Utvecklade cup-arrangemang är också något som skulle kunna gynna flera 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (5) 

 

föreningar i kommunen och inte bara de i centrala Kungsbacka. Flera föreningar skulle kunna gå 

samman och göra gemensamma, större nationella idrottsarrangemang som skulle kunna locka besökare 

till staden.  

Vi ser en trend i att allt fler inte vill engagera sig inom föreningslivet utan sköter sin träning själva på 

annat sätt. Vi behöver därför stimulera spontant idrottande på olika sätt. 

 

Berörda föreningar 

De sporter som finns i Kungsbacka stad som har ett stort och växande behov som behöver 

omhändertas är handboll, innebandy, basket och fotboll. Givetvis finns även andra sporter men plan 

finns att tillgodose deras behov i andra idrottshallar.  

Futsal är en kraftigt växande idrott över tid liksom olika former av racketsporter. Behovet för dessa 

bedöms kunna tillgodoses i andra hallar än i just arenahallen. Racketsporter utövas ofta av vuxna och 

det finns därför en möjlighet att kommersialisera dessa sporter såsom skett med tennis och padel. Då 

behöver kommunen nödvändigtvis inte ansvara för den delen.  E-sport klassas inte som en idrott och 

det finns ingen e-sportförening. Aktiviteten är dock ändå väldigt populär att utöva och titta på.  

 

Kommunens inriktningsbeslut om samutnyttjande av lokaler 

Nämnden för Kultur & Fritid har fattat ett inriktningsbeslut om att samtliga lokaler i arenan ska 

samutnyttjas mellan alla berörda parter. Beslutet var okontroversiellt och enigt och har föregåtts av ett 

långt förberedande arbete för att skapa förståelse för nödvändigheten i beslutet. Ingen yta ska därmed 

vara exklusiv för bara en förening eller ett enda behov. Innebörden av beslutet är att omklädningsrum, 

kanslier, förråd, sociala ytor etc kommer att delas av alla. Exempelvis kan ett omklädningsrum vara en 

loge för artister ena kvällen, omklädningsrum för A-laget andra kvällen, omklädningsrum för 

ungdomslag tredje kvällen samt omklädningsrum för skolidrott alla vardagar på dagtid.  

 

Föreningslivets önskemål om medskapande 

I dialog med föreningslivet har de särskilt framhållit att inriktningen om att alla ytor ska delas av alla 

förutsätter att de får vara medskapande i utformningen av ytorna. Ska arenan kännas som ”hemma” av 

flera aktörer måste de få möjlighet att göra det till ”sin” redan i tidigt planeringsstadium.  

 

Kostnader för föreningslivet 

Föreningar har i allmänhet låg betalningsförmåga och kommunens allra största stöd till föreningslivet 

utgörs av att vi har subventionerade avgifter när vi hyr ut lokaler. Enligt ”Idrottsprogram för god 

folkhälsa”, ett styrdokument antaget av Fritid& Folkhälsonämnden 2019, är nämndens inriktning att 
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fortsätta stödja föreningslivet genom att tillhandahålla anläggningar till kraftigt subventionerade 

avgifter.  

När det gäller elitidrott, som även den omfattas av Idrottsprogrammet, sägs att vi ska tillhandahålla 

möjligheter för elitidrott, något arenan svarar upp emot. Då våra prioriterade målgrupper är barn- och 

ungdomar samt utsatta grupper är det rimligt att prissättningen vid elitidrottsevenemang bygger på 

marknadsmässiga principer i enlighet med de nivåer som gäller i närområdet och i de segment 

elitidrotten utövas.  

 

Avvägningar av tid mellan idrott, kultur och andra evenemang 

Behovet av en arena för idrottsevenemang med fler än 1000 personer i publiken (maxkapacitet i 

Nystad ABs sporthall) är begränsat i dagsläget men eftersom kommunen är växande och föreningslivet 

har höga ambitioner, är sannolikheten över tid stor att vi kommer få flera lag som drar mycket publik, 

både inomhus och utomhus. Vi har idag en teater med 500 sittplatser. Bedömningen är att större publik 

än 1000 personer kommer lockas till evenemang som inte har med idrott att göra. Det kan vara 

kulturella evenemang eller andra typer av evenemang. E-sport är idag inte en del av 

Riksidrottsförbundet däremot är det en starkt växande aktivitet som lockar många utövare och publik.  

Kommunen bör initialt vara den som avgör prioriteringsordningen mellan olika typer av evenemang 

dvs hur ofta det vardagliga idrottandet ska brytas för att möjliggöra annat än idrottsevenemang. 

Eftersom vi även har tillgång till en hall med relativt stor publikkapacitet strax intill, så bör det finnas 

god förståelse för att annat än idrott kommer prioriteras i hög grad i arenan. Andelen som inte är idrott 

bör vara hög för att arenan ska upplevas att den är för alla, något som invånarenkäten understryker.  

Hur långt i förväg kommunen ska avisera schemabrytande evenemang till föreningslivet kan 

diskuteras. En relativt hög andel behöver vara preciserad med 1-2 års framförhållning medan vissa 

tillfällen måste hållas helt öppna för att öka vår möjlighet att med kort framförhållning initiera 

intressanta uppslag.  

 

Nästa steg när det gäller föreningslivet 

Föreningslivet har förväntningar på att få vara ytterst medskapande kring utformningen av arenan. Det 

finns begränsat med intresse att delta i tidigt skede kring annat än det som berör föreningen direkt. När 

det gäller själva hallytorna finns redan krav på hur dessa ska utformas för att passa olika idrotter. 

Medskapandet blir därför desto viktigare när det gäller den ”sociala huben” och 

föreningsgemensamma kontor, VIP-ytor etc. 
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Spontan rörelseglädje och arenaområdets utformning  

Idag är det som kallas för Kungsbacka sportcenter attraktivt för fotboll och utomhushandboll på 

sommaren. Området består till största delen av fotbollsplaner med skiftande kvalitet. Ett fåtal av dessa 

används av Kungsbacka IF till vardags medan helheten med väl sammanhållna gräsytor är väldigt 

viktig för att möjliggöra ett kompakt arrangerat Gothia cup och utomhushandbollsturneringen Aranäs 

open.  

Området bör göras attraktivt för flera än utövare och publik till dessa sporter. Området bör därför även 

uppmuntra till rörelseglädje utanför det organiserade föreningslivet. Det gör området mer attraktivt för 

fler, det befolkas av fler vilket gör att området mer naturligt ses som en del av innerstaden. Det kan t 

ex uppnås med attraktiva promenad-och löparstråk längs ån eller på gatorna från Innerstaden till 

arenan och i framtiden vidare ut mot havet. Attraktiva stråk gör att avstånden upplevs som kortare. 

Kopplingen till ån med SUP-paddling, kajak och andra vattenaktiviteter bör tas tillvara. Enligt 

medborgarundersökningen efterfrågas också klättring, en av de mest attraktiva och efterfrågade 

spontana rörelseaktiviteterna. Kopplingen till Idrottsparken som uppmuntrar till både lek, rörelse och 

vila blir viktig att värna. Spontan rörelse kan möjliggöras även som inomhusaktivitet eller med 

byggnaden som stöd. Exempelvis finns många goda exempel från Danmark där byggnaders tak, 

trappor och fasader nyttjas för detta ändamål. 

  

Riskanalys 

När det gäller risker rörande just föreningslivet så har följande risker av vikt observerats: 

• Föreningslivets betalningsförmåga utarmas än mer, delvis som en omedelbar effekt av corona 

då både publikintäkter och sponsorintäkter minskat avsevärt.  

• Det uppstår en spänning mellan kommun och föreningslivet om man har olika åsikter om hur 

mycket tid som ska avsätts i arenan för idrott resp. kultur och icke idrottsliga evenemang. 

• Föreningslivet som helhet uppfattar att detta enbart är en satsning på bara vissa föreningar och 

vissa idrotter.  

• De juridiska avtalen som reglerar försäljningen i arenan blir otydliga, uppfattas som 

missgynnande eller efterföljs inte.  

• Konceptet med att samutnyttja lokalerna utvecklas inte med tillräckligt hög grad av 

medskapande vilket leder till missnöje hos föreningarna som på sikt som kan sprida sig till 

kommande projekt. 

• Föreningar hittar inga bra samverkansformer inte över tid vilket leder till att nivån på idrotten 

inte höjs och en stor arena med utomhusläktare uppfattas som en onödig utgift av invånarna.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
5 (5)  

 

 

• Företrädare för föreningslivet byts ut i snabb takt och grundidén och syftet med olika lösningar 

och inriktningar ifrågasätts av nya, tillkommande föreningsaktiva vilket kan leda till behov av 

stora kommunikationsinsatser.  

 

 

 

 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef  
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Datum 

2020-12-21  

 

 

Arenan 

Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag 
2020-12-21 
 

Beskrivning av området 

Den planerade nya arenan för Kungsbacka Kommun kommer att få en mycket central plats i 

staden och vara ett nav i rekreationsområdet kring Kungsbacka sportcenter.  

Målbilden för projektet är att bygga arenan så att den även samlar och utvecklar miljön i och 

omkring området. Byggnaden ska samspela med området och bidra med ytterligare möjligheter 

för besökare, boende och verksamheter att aktiveras och verka i området. Arenan ska uppfylla de 

olika verksamheternas behov inom givna ekonomiska ramar. 

I området kommer det året runt att finnas goda möjligheter till idrotts- och rekreationsaktiviteter i 

form av badhus, idrottshallar och bollplaner, ishall och park. Byggnaden och området ska vara 

inbjudande till aktivitet för etablerade samt nya besökare. Det ska vara öppet, tillgängligt samt 

lekfullt till sin gestaltning och utformning. Multifunktionell användning av arenan där även 

kommersiella lokaler ska etableras ger möjlighet till stor variation och bredd av aktiviteter. Detta 

ska vara en mötesplats som utformats med öppna tillgängliga ytor som ger trygghet oavsett ålder, 

förmåga eller kunskapsnivå. 

Ny bebyggelse ska anpassas till sin omgivning samt vara ett inspirerande tillskott till miljön. Den 

ska hålla över tid och vara utvecklingsbar samt hållbar efter att behov och omvärld förändras. Det 

ska vara en aktiv mötesplats året om, inomhus så väl som utomhus samt stärka den urbana zonen 

med koppling till å-rummet. Arenabyggnaden kommer att bilda fond i söder, sedd från stadens 

centrum. Den blir ett nav i idrottsområdet. Enligt tidigare utredningsarbete finns här möjlighet att 

få en ikonbyggnad för Kungsbacka stad såväl gestaltningsmässigt som innehållsmässigt. 
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Runt idrottsparken kommer ett flertal mycket stora byggnadsvolymer att samspela. Badhuset i 

ljusbetong med mörka accenter och med en strikt och enkel utformning, rationell till sin form, 

ligger öster om parken. Norr om badhuset uppförs sporthallarna i trä med stora enkla volymer 

med snedskuret tak. Fasader uppförs i grå och grön tjärad liggande träpanel. Sporthallarna får en 

uppglasad mittdel för att tydliggöra entrén och skapa visuell kontakt mellan ute och inne. Ishallen 

sydväst om parken är en kvarleva från sjuttiotalet med den tidens typiska plåtfasad för stora 

idrottsbyggnader. Engelska skolan uppförs med tegelfasad och får i viss mån en annan skala då 

byggnaden har en tydlig våningsindelning. 

Det är viktigt att arenan binder samman området och har en tydlig kontakt med omgivningen. 

Den ska vara välkomnande för alla, inte bara de redan föreningsaktiva. Det ska finnas 

förutsättningar för en gestaltning som bidrar till mångfald och trygghet. En tydlig egen 

gestaltning som blir ett självklart centrum i området. Den stora idrottsparken centralt i området 

kommer att färdigställas våren 2021. Denna plats kommer att fungera som ett möte mellan det 

urbana och det rekreativa i Kungsbacka stad. 

 

Karta över pågående och nyligen färdigställda projekt i Inlag och Aranäs stadsdel. 
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Upphandling av arkitekter 

I arbetet med utformning och gestaltning av arenan finns det olika sätt att gå till väga i val av 

arkitektkontor. Alla alternativ ska dock följa Lagen om offentlig upphandling, LOU. Nedan följer 

en redogörelse över varför vi inte bör använda kommunens ramavtal för arkitekter samt vilka 

olika upphandlingsförfaranden som är möjliga. I rapportens slutsats har vi kommit fram till att det 

förfarande som benämns projekttävling är det bästa alternativet i det här projektet.  

 

 

Vilka upphandlingsförfaranden är möjliga? 
 

 Direktupphandling enligt 19 kap 4,7 §§  

o Tillämpligt om upphandlingsvärdet uppgår till maximalt 615.000 kr 

 

 Projekttävling enligt 18 kap LOU 

o Projekttävling är tillämpligt oavsett värde på uppdrag 

o Kommunen behöver inte konkurrensutsätta den efterföljande tilldelningen av 

kontrakt. Kommunen får bestämma att vinnaren eller vinnarna av en 

projekttävling ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst. Detta ska i så fall 

framgå av annonsen om projekttävlingen.  

o En jury ska utses 
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 Urvalsförfarandet enligt 19 kap LOU (förhandling möjlig) 

o Tillämpligt om upphandlingsvärde, det totala värdet för uppdraget, understiger 

tröskelvärdet annars är det  förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog 

som kan vara aktuellt att använda. 

 

 Förhandlat förfarande enligt 6 kap 4 § LOU 

o Tillämpligt om det som ska upphandlas uppfyller ett eller flera av följande 

kriterier: 

 den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan 

anpassning av lättillgängliga lösningar, 

 upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar, 

 kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av 

särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga 

och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av 

riskerna i anslutning till dessa omständigheter, eller 

 den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta 

tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk 

bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens. 

 Hur förhandlat förfarande går till enligt LOU 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglern

a/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/ 

 

 Konkurrenspräglad dialog 

 Konkurrenspräglad dialog får enligt LOU användas i samma situationer som det 

förhandlade förfarande med föregående annonsering får användas.  

o Hur dialogen går till enligt LOU 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/U

pphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/ 

Sammanfattning 

 I alla förfarande förutom vid projekttävling krävs en tilldelning av kontrakt. Vid 

projekttävling kan kommunen bestämma att vinnaren eller vinnarna av en projekttävling 

ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst eller ej.  

 Projekttävling är inte lika reglerat som övriga upphandlingsförfarande och friare 

bedömning är möjlig. 

 

 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/
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Om inte projekttävling föredras 

Om fokus inte ligger på att få fram flera gestaltningsalternativ är ett möjligt tillvägagångssätt att 

genomföra en upphandling av totalentreprenad i samverkan likt den som gjordes för Kungsbacka 

badhus. Kommunen avropade en arkitekt på dåvarande ramavtal för att ta fram en förslagsskiss 

inför upphandling av byggentreprenaden. Arkitekt som sedan arbetade fram ett 

gestaltningsförslag valdes av vinnande byggentreprenör i samråd med kommunen. 

Upphandlingens syfte var att upphandla en byggentreprenör och fokus låg således inte på att få 

fram olika förslag på gestaltning. 

Arkitektoniskt så har badhuset en pragmatisk och funktionell utformning där främst kopplingen 

till det omgivande området varit svår att få till på ett för området berikande sätt, mycket beroende 

på byggnadens struktur och nödvändigheten i att bassängen står på marknivå. Byggnaden är 

därav sluten mot Idrottsparken. Den ikoniska karaktär och det helhetstänk för området som 

tidigare utredningsarbete förespråkar har därför varit svår att uppnå här. 

Varför inte gå direkt på ramavtal? 

Vi har utrett vilka möjligheter som finns när det gäller köp av arkitekter för Arenan. Vi tittade i 

första hand på vårt ramavtal för arkitekter, dels om vi enligt avtalet får avropa, och dels om det 

finns möjlighet att gå utanför ramavtalet, d.v.s är avtalet exklusivt. Konklusionen blev att det inte 

är möjligt att med stöd av ramavtalet avropa leverantörer för detta uppdrag, dels med hänsyn till 

avtalsinnehåll och syfte, och dels med hänsyn till upphandlingsvärde ställt i proportion till värdet 

av den tjänst som ska avropas. I avtalet finns också stipulerat att vissa projekt av 

avvikande/särskild karaktär (komplexa och/eller unika projekt) kan komma att upphandlas 

separat. Att gå direkt på ramavtal kan medföra vissa nackdelar. Syftet med ramavtalet är ha kort 

väg till arkitekter som ritar för våra kommunala basbehov så som äldreboenden, förskolor och 

skolor. Det är därmed inte säkert att just dessa arkitektkontor är de som är bäst lämpade att ta 

fram gestaltande förslag för en arenabyggnad för Kungsbacka kommun som är ett mycket unikt 

projekt.  

Krav på arkitektkontor 

Även i en tävlingsprocess ställs krav på de arkitektkontor som pre kvalificerar sig eller vinner 

tävlingen. Här måste exempelvis den arkitektoniska förmågan bedömas, har kontoret förmågan 

att vara unika och tänka utanför de givna standardramarna på ett kreativt och konstnärligt sätt? 

Förslagsställarens måste också visa förståelse för komplexa stadsbyggnadssammanhang i relation 

till tydliga lokalprogramskrav och ekonomiska ramar. De måste också ha förmåga att hantera 

samspelet mellan den yttre gestaltningen och verksamhetens behov samt skapa orienterbarhet 

med funktionella invändiga flöden och samband. Arkitektkontoret måste också ha god förmåga 
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att samverka samt ha förståelse för kommunens behov samt kunna föra en god kommunikation 

med övriga aktörer. 

Syfte med tävling  

Syftet med tävling är: 

 att hitta de arkitektkontor som samlat bedöms ha den bästa förmågan att utveckla 

projektet på ett ändamålsenligt sätt tillsammans med kommunen. 

 att få flera nyskapande förslag till utformningen av arenabyggnaden och dess koppling till 

området. 

 att hitta ett förslag som är ekonomiskt genomförbart samt utvecklingsbart.  

”I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för såväl estetiska, tekniska och funktionella 

värden som ekonomiska förutsättningar. En tävling ger arrangören incitament att formulera 

mål och vision för projektet – som därmed kan förankras brett inom organisation och politik. 

I en allmän tävling deltar oftast ett stort antal engagerade arkitekter och team som satsar sin 

kreativitet och kompetens. Arkitekttävlingar har ett nyhetsvärde och massmedial 

genomslagskraft. De skapar intresse hos allmänheten, brukare, politiker och andra berörda parter 

och kan utnyttjas för att förankra och stärka besluten kring ett projekt. Med en tävling byggs stor 

kunskap upp hos arrangören och juryn, både om arkitektur i allmänhet och projektet i synnerhet. 

Olika lösningars fördelar och nackdelar jämförs och en samsyn om projektet kan skapas som är 

ovärderlig i det fortsatta arbetet.” Citat från Sveriges Arkitekter 

Vid projekttävling - vad händer om vi inte gillar något av förslagen? 

Hur fungerar projekttävling i detta fall? 

Denna lagtekniska konstruktion är alltså sådan att det inte är projekttävlingen som resulterar i 

tilldelning av ett kontrakt, utan genomförandet av en projekttävling kan möjliggöra en 

upphandling genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det är alltså inte alla 

projekttävlingar som syftar till tilldelning av kontrakt. I de fall tävlingen istället resulterar i 

ersättningar eller priser löper uppenbarligen inte någon avtalsspärr av den anledningen att något 

avtal inte kommer ingås. Pre kvalificering eller upphandling av tjänst som följer på en 

projekttävling innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma att vinnaren 

eller vinnarna av en projekttävling ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst. Detta ska i så fall 

framgå av annonsen om projekttävlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten behöver 

då inte konkurrensutsätta den efterföljande tilldelningen av detta kontrakt. 
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Vilka möjligheter har vi att få in flera kreativa förslag? 

Det finns ett par olika sätt att genomföra en projekttävling/arkitekttävling - i kommunens regi 

alternativt i samarbete med Sveriges Arkitekter samt med eller utan pre kvalificering 

1.Urvalsform: Projekttävling i kommunens regi, med eller utan prekvalificering 

Förslaget innebär att kommunen själv genomför projekttävlingen utan inblandning av extern part. 

Detta alternativ innebär att den upphandlande myndigheten, Kungsbacka kommun, bjuder in till 

en tävling som är öppen för alla leverantörer. Syftet är att få en ritning, projektbeskrivning eller 

liknande som en jury har utsett till vinnande bidrag. 

En projekttävling påminner om ett upphandlingsförfarande men reglerna är betydligt mindre 

detaljerade. Projekttävling ska informera om tävlingen genom en annons, i detta fall genom 

kommunens upphandlingssystem Tendsign. En projekttävling får begränsas till ett visst antal 

tävlingsdeltagare, och kommunen ska i så fall i annonsen ange kriterierna för urvalet av 

deltagare. 

Efter ett tävlingsförfarande har den upphandlande enheten rätt att förhandla med den vinnande 

arkitekten om ett fortsatt uppdrag utan en ny upphandlingsprocess. 

 

Tävlingen ger därför en möjlighet att genom uppdrag till vinnande arkitekt, utan ytterligare 

konkurrensutsättning, utveckla och realisera projektet även om det fortsättningsvis delas upp i 

olika etapper.  

Se exempel på tidsplan för projekttävling i två steg, alltså med prekvalificering. 

Tid: 14–16 veckor 

 Tävlingsprogram tas fram    3–4 v 

 Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering  3–4-v 

 Utvärdering, bedömning och gallring   2 v 

 Projekttävling (exv. tre kontor)   4 v 

 Utvärdering och tilldelning av vinnare  2 v 
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Expertis: Egen jury, ta in ytterligare expertis i form av arkitekt med erfarenhet från juryarbete 

och med god kunskap om gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor  

Kostnad: eventuellt inhyrd expertis, arvoden ledamöter, prissumma, 

modellbygge/datasimulering, utställningslokal/skärmar, bearbetning av program, annonsering, 

övrigt internarbete.  

Ca 750 000kr 

Förväntad kvalitet: Vi granskar tävlingsprogram internt, lokalprogram etc. Dessa är viktiga 

parametrar för att få fullgoda förslag och kräver god kompetens inom området. (Det kan 

eventuellt krävas extern konsulthjälp till detta vilket kan handlas in på ramavtal.) 
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2.Urvalsform: Arkitekttävling genom Sveriges Arkitekter (SA), så kallade Allmän 
tävling alternativt Inbjuden tävling med prekvaificering  

Tävlingen annonseras ut allmänt. Därefter sker en pre kvalificering om detta förfarande väljs. 

Tävlingsformen är godkänd som urvalsprocess enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Efter ett tävlingsförfarande har den upphandlande enheten rätt att förhandla med den vinnande 

arkitekten om ett fortsatt uppdrag utan en ny upphandlingsprocedur. 

Tävlingen ger möjlighet att genom uppdrag till vinnande arkitekt, utan ytterligare 

konkurrensutsättning, utveckla och realisera projektet även om det senare delas upp i olika 

etapper.   

Inom offentlig verksamhet förutsätter andra upphandlingsförfaranden förnyad 

konkurrensutsättning och upphandling i efterföljande nya skeden. 

Denna form är alltså ett smidigt sätt att efter genomförd tävling gå direkt in i projektet 

tillsammans med vinnande arkitekt. 

Allmän tävlingsform är ett sätt att välja utformning, koncept och den arkitekt eller team som 

bedöms ha den bästa idén eller det mest framkomliga förhållningssättet för det specifika 

projektet. En arkitekttävling innebär att flera arkitekter samtidigt arbetar under samma 

förutsättningar och med samma uppgift i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma. 

Arkitekttävlingar genomförs med lika villkor, anonymt, för alla deltagare för att valet av vinnare 

ska bli så objektivt som möjligt. I en tävling arrangerad av Sveriges Arkitekter ställs juryn 

samman efter lämplighet för just detta projekt. 

Tid: Det totala arbetet med tävlingen från början till förslag är vanligtvis ett år varav nio veckor 

är tävlingstid. Det kan gå något snabbare med allmän tävling eftersom ett moment, pre 

kvalificering, utgår. Den inbjudna tävlingsformen är också något mer arbetskrävande och mer 

formell. 

Processbeskrivning:  

 Inbjudan, ev. prekvaificering 

 Tävlingsprogram 

 Tävlingsunderlag och bilagor 

 Förankring (exempelvis politiska beslut) 

 Godkännande av program, Godkänns av Tävlingsnämnden 

 Startmöten, hålls individuella på platsen, tid för frågor. SA bollplank 

 Tävlingsperiod, svara på frågor, SA 

 Tävlingsperioden avslutas 
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 Jurymöten, ca 4-5 möten samt inläsning. SA exempelvis jurysekreterare samt 

processledare av juryarbetet.  

 Referensgrupper och sakkunniga, lämnar rapporter till hela jurygruppen i tidig del av 

bedömningsprocessen 

 Beslut 

Expertis: Tävlingar annonseras på Sveriges Arkitekters hemsida och via upphandlingsstödet 

Tendsign. SA har en egen tävlingsnämnd som granskar villkor och kan komma med synpunkter. 

Tävlingsnämnd – kvalitetssäkrar beställarens process. Sveriges Arkitekters tävlingsservice 

arbetar på uppdrag av en tävlingsnämnd bestående av förtroendevalda och kvalificerade 

representanter från professionens olika delar. Nämnden godkänner tävlingsprogram och utser 

juryledamöter. SA bistår med två juryledamöter. De processleder även juryarbetet.  

Kostnad: (Något högre än allmän tävling?) Pris för tävlingsförfarande? Grundservice 95 000kr 

ca 360 000kr till SA 

Utöver grundservice 1400kr/timme. Restid 600kr/timme.  

Tillkommande kostnader: prissumma, arvoden ledamöter, särskild sakkunskap, annons 

modellbygge/datasimulering, utställningslokal/skärmar, bearbetning av program, internarbete.  

Totalkostnad ca 1 miljon kr 

Förväntad kvalitet vid inbjuden tävling: En inbjuden tävling genererar en efterfrågad mängd 

förslag beroende på antal kontor som bjuds in. Med detta förfarande når vi en säker möjlig 

lösning dock kan vi missa de mer oväntade förslagen som verkligen skulle kunna stick ut i 

mängden av nybyggnationer i närområdet.  

Förväntad kvalitet vid allmän tävling: En allmän tävling genererar i en mycket bred mängd av 

förslag. Vi kan med detta förfarande förvänta oss inhemska förslagsställare men även förslag från 

främst Danmark och Norge. Det är med allmän tävling de mest kreativa och kanske oväntade 

lösningarna kan inkomma. Mindre och okända så väl som större välkända arkitektkontor kan här 

delta på samma villkor. 
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Exempel på projekttävling i egen regi i Mölndal stad 2016, stadsdelen Pedagogen 
Park, anpassad till Arena i Kungsbacka 

 

Projekttävling med pre-kvalificering 

Upplägg (tre steg) 

 Pre-kvalificering 

 Projekttävling 

 Vidare arbete med vinnande arkitektkontor  

 

Ordningsföljd 

1. Tävlingsprogram tas fram 

Samhällsbyggnadskontoret (eventuellt stöd från landskap, trafik, service och Kultur & 

Fritid?) tar fram ett tävlingsprogram som bl.a. beskriver upplägg av tävling, information 

om tävlingsområde samt innehåll av arena/arenans utemiljö, vilken ersättning de tre 

utvalda kontoren får, tidplan för tävling, bedömningskriterier med mera. 

  

2. Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering 

En öppen inbjudan görs via upphandlingsenheten i TendSign. Alla inlämningar ska 

uppfylla vissa uppsatta krav och levereras in i TendSign inom deadline. Viktigt att en 

kontaktperson finns från kommunen. Kommer frågor in under tiden från ett kontor ska 

fråga och svar förmedlas vidare till samtliga via TendSign så att alla får samma 

information. 

 

3. Utvärdering, bedömning och gallring 

En bedömningsgrupp väljer ut tre kontor efter en uppsatt bedömningsmatris. Viktigt att 

vara transparanta i bedömningen för att kunna styrka varför man valt ut just dessa tre 

kontoren. Måste göras ”by-the-book”. Tilldelning av uppdrag till tre utvalda kontor görs 

där fortsatt upplägg för projekttävling redovisas (om detta inte redan gjorts i steg 1).  
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4. Start projekttävling (tre kontor) 

Tre kontor får det material och underlag som behövs (vision för platsen, utredningar, 

kartmaterial, tidigare framtaget material ex. utredning för nytt badhus från 2016 mm) 

samt tydliga riktlinjer för hur tävlingen går till.  

 

5. Eventuell avstämning (halvtidsredovisning) med kontoren 

Avstämning med kontoren för att se till så att de är på rätt spår. Möjligheter för frågor 

med mera.  

 

6. Inlämning och slutpresentation av kontoren  

Arkitektkontoren lämnar in sitt material via pdf. En redovisning för bedömningsgruppen 

genomförs, helst att kontoren kommer till Kungsbacka och redovisar (om 

omständigheterna tillåter detta). 

 

7. Utvärdering och tilldelning av vinnare 

Bedömningsgruppen väljer ut en vinnare. Ersättning betalas ut till de tre kontoren. 

 

8. Fortsatt arbete 

Eventuellt vidare arbete med ett kontor som bistår med skisser, illustrationer mm till 

planhandlingar. 

 

Tidplan  

1. Tävlingsprogram tas fram           3-4 v 

2. Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering  3-4-v 

3. Utvärdering, bedömning och gallring            2 v 

4. Projekttävling (tre kontor)             4 v 

5. Utvärdering och tilldelning av vinnare    2 v 

14-16 veckor 

     

 

 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN 

13 (14) 

 

 

Konklusion 

Projekttävling med pre-kvalificering, i kommunens egen regi, är det förfarande som är det bäst 

lämpade för detta typ av projekt/uppdrag. Upphandlingen ska annonseras genom kommunens 

upphandlingssystem Tendsign. Sveriges Arkitekter möjlig kontaktyta. Efter avslutad 

projekttävling övergår upphandlingen i förhandlat förfarande med den leverantör som vunnit 

tävlingen för att ta fram kontraktet för det fortsatta arbetet (om det leder till fortsatt arbete). 

Lämpliga tidsfrister för de olika faserna behöver utredas; 

 Tid för utformning av upphandlingsunderlag 

 Tid att lämna in ansökan (steg 1), inbjuden tävling 

 Tid för att kvalificera och urval av inkomna ansökningar, inbjuden tävling 

 Tid för att skapa/lämna in anbud/förslag (steg 2), inbjuden tävling 

 Utvärdering av anbud/förslag 

 Tilldelning/meddelande om beslut 

 Förhandling av kontrakt med vinnare 

Knäckfrågor 

 Ersättning till de tre kontor som väljs ut? 

 Vilka är med i bedömningsgruppen/juryn? Ska vi bjuda in externa experter? 

 Vilka aspekter ska vi bedöma (bedömningsmatrisen)? 

Sammanställt av: 

Maria Brink, planarkitekt, SBK 

Magnus Björned, planarkitekt, SBK 

Lena Melvinsdotter, Mark- och Exploateringsingenjör, SBK 
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Källor 

https://upphandling24.se/for-och-nackdelar-med-fornyad-konkurrensutsattning/ 

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-b

estallare/fornyad-konkurrensutsattning/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/troskelvarden/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/over-troskelvardena/ 

https://frageportalen.upphandlngsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/upphandling-a

v-projekttavling/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/projekttavlingar/ 

Sveriges Arkitekters hemsida samt dialog med Julia Hertzman, tävlingsansvarig 

Kammarkollegiets hemsida 

 

 
 

 

https://upphandling24.se/for-och-nackdelar-med-fornyad-konkurrensutsattning/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-bestallare/fornyad-konkurrensutsattning/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-bestallare/fornyad-konkurrensutsattning/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/
https://frageportalen.upphandlngsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/upphandling-av-projekttavling/
https://frageportalen.upphandlngsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/upphandling-av-projekttavling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/projekttavlingar/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/projekttavlingar/
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Inledning 
 
Kommunfullmäktige har 2020-02-27 beslutat att Kungsbacka kommun ska bygga en arena på 
området Inlag, söder om det nybyggda badhuset. Arenan ska vara till för allmänheten och ska berika 
sport-, kultur- och evenemangsutbudet för Kungsbackas invånare. Arenan ska byggas i egen regi av 
Kungsbacka Kommun och innehålla en till två fullmåttshallar (idrottshallar inomhus) samt 
åskådarplatser för minst 3 000 personer samtidigt. Utöver det ska det finnas en scen i arenan för 
möjliggörande av event och konserter. Hallen/hallarna kommer att nyttjas av skolor under vardagar 
och dagtid. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att arenan ska ha ytor som möjliggör kommersiell 

verksamhet som berikar arenan och gör den mer levande och till en mötesplats för allmänheten. 

Sammanfattning – rekommendation 
Valet av driftform bland alternativa modeller som är anpassade till den beslutade ägandeformen 

kommunalt ägande hänger ihop med vilka ytor/verksamheter som det planeras för i anläggningen 

samt vilket intresse det finns för att driva olika verksamheter.  

Beroende på vilka kommersiella ytor och funktioner som det beslutas att anläggningen ska innehålla 
finns olika förutsättningar för lönsamhet för en aktör – offentlig eller extern. Om kommunen ställer 
hela anläggningen till förfogande för en enskild extern operatör kan det finnas en risk för att detta 
sker till för generösa eller för hårda villkor, båda delarna ogynnsamma för kommunen. 
 
Vid en sammanvägning av de konsekvenser de olika alternativ får för kommunen som ägare och 

ansvarig samt för användarna av anläggningen, har förvaltningen kommit fram till att det alternativ 

som bäst uppfyller krav och målsättningar är att  

• verksamheten i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till upphandlade 

externa operatörer, eventuellt med en huvudentreprenör 

• förvaltningen för Kultur & Fritid står för driften av evenemang och idrott 

• förvaltningen för Service tar hand om den tekniska driften av fastigheten, 

samt vaktmästeri vid arrangemang 

Denna driftform utnyttjar viktiga fördelar med dessa olika aktörers erfarenheter och kompetens. 

Alternativet, som är en kombination av modellerna 1 och 3 nedan, ger mycket goda 

förutsättningarna för att utgöra en hållbar ekonomisk driftslösning för kommunen, samtidigt som ett 

gott och varierat utbud kan erbjudas olika definierade målgrupper. 

Att externa operatörer får ansvar för verksamheten i de kommersiella ytorna främjar att nätverk och 

branschkännedom inom såväl restaurangverksamhet som annan näringsverksamhet, gärna med 

kopplingar till idrott och kultur, får samspela på ett professionellt sätt och skapa en kreativ plats i 

arenan och området som helhet. Entreprenad gynnar inflöde av erfarenheter och innovativa idéer.  

Upphandling av de kommersiella ytorna bör utformas så att budgivare, exempelvis fastighetsbolag, 
antingen kan välja att lägga anbud på någon del av lokalerna eller på samtliga av de kommersiella 
ytorna och på så sätt bli en huvudentreprenör/ankarhyrestagare med möjlighet för att hyra ut i 
andra hand. Upphandlingen görs enligt LUK/LOU. 
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Att Kultur & Fritid tar hand om kultur- och nöjesevenemangen samt föreningarnas idrott, ger 

möjligheter för att knyta an till den verksamheten som redan bedrivs inom dessa områden och på så 

sätt uppnå samordningsvinster. Detta gäller såväl Kungsbacka Teaters upparbetade kontakter med 

stora och små produktionsbolag inklusive teaterns erfarenhet av evenemangsproduktion, som 

kompetensen hos Föreningsservice inom administration av idrottshallar och -planer för träning och 

matcher.  

Kombinationsmodellen ger möjligheter för kommunen att använda inkomster från kommersiella 

nöjesevenemang, mässor och större idrottsevenemang för att säkra finansiering av ett brett utbud av 

evenemang och aktiviteter, exempelvis smalare idrottscuper och kulturevenemang. 

Att en kommunal förvaltning ansvarar för driften kan utöka möjligheterna för såväl stora som små 

företag att få tillträde till arenan med sina verksamheter. 

Riktlinjer för föreningarnas inkomster från försäljning av biljetter, supportervaror och kioskvaror, i 

relation till kommunen som hyresvärd och till upphandlad restaurationsoperatör, bör regleras i avtal. 

Kioskerna kan undantas från upphandlingsavtal för restauration och ge möjlighet för föreningar till 

inkomster. 

Genom att Service sköter fastighetsdriften utnyttjas de samordningsmöjligheter som ligger i att 

denna förvaltning även ansvarar för stora delar av övrig kommunal teknisk driftverksamhet. 

Personalen har möjlighet att arbeta flexibelt över gränserna i den kommunala organisationen, något 

som ger effektivare verksamhet. 

Även om kommunen behåller det övergripande administrativa ansvaret för idrott och evenemang, 

samt såsom ägare även har ett övergripande ansvar för de kommersiella ytorna, kommer inslagen av 

externa utförare att kunna vara högt. Detta uppnås genom uthyrningar, upphandling av extern drift 

av restauranger, butiker och upplevelseorienterade verksamheter, samt genom att anlita externa 

produktionsbolag för de enskilda evenemangen. 

Om kommunen önskar gå över till en annan driftform så finns det med denna modell goda 
möjligheter för att ändra driftform vid en senare tidpunkt, när anläggningen har trimmats in.  
 

Om ägandeformen 3d-fastighetsbildning skulle få förnyad aktualitet så kan val av driftform av de 

kommunägda, icke-kommersiella ytorna väljas utifrån de samma förutsättningar som i detta förslag, 

med samma gränsdragning mellan kommunal och privat drift. 

Risker 
Att driva en så stor och sammansatt verksamhet som en idrotts- och evenemangsarena är förknippat 

med vissa risker. Genom att kombinera aktörer på det sätt som föreslås uppnås goda möjligheter för 

en hållbar ekonomisk lösning samt att risktagandet hålls nere på en långsiktigt acceptabel nivå.  
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De risker som finns är främst förknippade med svårigheter i att bedöma det kommersiella underlaget 

för olika lokaler och verksamheter. Att inte uppnå fullgod uthyrningsnivå för lokalerna eller tillräcklig 

publiktillströmning vid evenemang är exempel på faktorer som kan medverka till lägre lönsamhet än 

kalkylerat.   

Marknadsanalysen visar dock att det finns en god efterfrågan och ytbehov för bland annat 

restauranger och kontor. Riskerna kan minimeras om de kommersiella ytorna anpassas dessa 

identifierade behov.  

Se även under modell 1 och 3.  

 

Driftformer som används i olika typer av kommunalt ägde 

anläggningar 
 

 

Drift av en kommunal arena är inte en lagstyrd utan en frivillig verksamhet, så det står kommunen 

fritt att välja om verksamheterna ska drivas i kommunal regi, privat regi eller föreningsregi.  

 

 

”Valet av driftform handlar om hur man vill åstadkomma verksamhetsresultat och 
verksamhetsutveckling. Den första frågan att som ansvarig för verksamheten ställa sig 
är hur man ser på sin egen roll, hur vill man kunna agera och vilka verktyg man 
behöver för det. Inom de flesta kommunala områden som handlar om att tillhanda-
hålla medborgarna olika tjänster är alla driftformerna möjliga. Det grundläggandet 
valet är mellan direktstyrning och avtalsstyrning. Detta innebär att valet av driftform 
också påverkas av hur viktigt det är att bestämma själv. 
 
Följande faktorer kan beaktas i valet mellan direktstyrning och avtalsstyrning. 

• Det första och viktigaste att ta ställning till är de egna mål i kommunen som 
kommunen sätter för verksamheten, tillsammans med de krav/mål som kan 
finnas i lagstiftning. 

• Nästan lika viktigt är att identifiera de lokala förutsättningarna för verksam-
heten. Är det många som kan eller ska ta del av den? Vilka resurser behöver 
den som ska utföra verksamheten? Behövs samverkan för att verksamheten 
ska få bra förutsättningar?  

• Kvalitetsdrivande konkurrens förutsätter vidare ett visst överutbud av 
utförare, som alla har förutsättningar att växa. 

• Ytterligare förutsättningar är att det finns utförare med den kompetens som 
efterfrågas för uppdraget i tillräcklig omfattning. 

• En av anledningarna till att det är viktigt att tydliggöra vilken insyn kommunen 
vill ha är att insyn är ett viktigt redskap för att följa upp.”1 

 

  

 
1 Ur Driftformer, kommuner och regioner, SKR 2020  

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-903-3.pdf?issuusl=ignore
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Driften av en arena kan delas in i  

 

Verksamhetsdrift – bemanning av anläggningen för att kunna genomföra 

• kommunal verksamhet (ex. skolidrott, kontorsplatser, skyddsrum) 

• föreningsverksamhet (ex. idrottsmatcher, träning med mera) 

• övrig verksamhet som kan vara kommunalt driven, föreningsdriven eller privat driven; 

ex. mässor, konserter, handel, kaféer, gym mm. 

Teknisk drift – skötsel av själva anläggningen/fastigheten 

 

Driftformer 

1. Kommunal drift, förvaltning (alternativt egenregi) 

2. Kommunalt företag 

3. Intraprenad/Avknoppning  

4. Entreprenad  

5. Bidragsfinansierad enskild verksamhet  

6. Valfrihetssystem med kundval  

7. Plats på enskild institution  

8. Föreningsdriven verksamhet  

9. Privatisering  

Undervarianter är exempelvis OPS, OPP och tjänstekoncession. 

Några av dessa driftformer är inte användbara för drift av arenahall eftersom de är framtagna för 

helt specifika ändamål, se 5, 6 och 7. Formerna 3 Intraprenad/avknoppning och 8 Föreningsdriven 

verksamhet är möjliga men bedöms av olika orsaker inte som aktuella, se nedan. Nummer 9, 

Privatisering, är inte aktuell när det gäller drift av arena i Kungsbacka, eftersom kommunen har 

beslutat att bygga och äga hallen. Beslut om att sälja arenan kan självfallet tas vid en senare tidpunkt. 

De driftformer som vi undersökt närmare i detta sammanhang är: 

Kommunal drift, förvaltning (alternativt egenregi) 

Kommunal drift, kommunalt bolag eller stiftelse 

Intraprenad/Avknoppning  

Entreprenad  

Föreningsdriven verksamhet  

 

Vår förutsättning har varit att det är fullt möjligt att kombinera olika driftformer, att det kan beslutas 

om olika driftformer för olika delar av driften. Nedan följer en genomgång av mer renodlade 

modeller. Det rekommenderade alternativet är en kombination av modell 1 och 3. 
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Kommunal drift i förvaltning, modell 1 
Kommunen kan välja att ha huvudansvaret för driften själv, i förvaltningsform, med möjlighet för 

underleverantörer/hyresgäster. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunal drift ger goda möjligheter för inkomster från såväl kommersiella evenemang som 
kommersiella ytor, men modellen innebär samtidigt en något större ekonomisk risk än om driften 
läggs ut på entreprenad eftersom den ekonomiska risken huvudsakligen ligger hos kommunen. En 
driftbudget måste läggas utifrån aspekten att det kommer behövas en uppbyggnadsfas innan optimal 
lönsamhet kan nås.  
 

Risker (analys: WSP2) 

Kommunal drift ger ökad riskspridning genom fler intäktsströmmar och användningsområden på 

arenan, kommersiella ytor ger kommunen möjlighet till ökade intäkter. Risk kan finnas för att 

driftskostnaden blir högre än vad kommunen planerat för initialt. 

 

En arena med kommersiella ytor är en sällaninvestering för kommunen. Det finns därför en risk att 

nödvändig kunskap saknas för att driva en arena med kommersiella funktioner. Det finns även en risk 

för att kommunen inte tar ut marknadsmässiga hyror på grund av brister i marknadskännedom, 

konkurrensbevakning med mera. 

 

Risk för svagt intresse för de kommersiella lokalerna. Detta kan leda till vakanser och minskade 
intäkter för de kommersiella ytorna och därmed kostnader för kommunen.  

 

Juridiska aspekter 

Att inte släppa in externa operatörer kan upplevas strida mot Kungsbackas konkurrenspolicy som 

förutsätter att kommunens välfärdsverksamheter ska vara öppna för alternativa utförare och 

driftformer, och att det i varje enskilt fall ska prövas vilken driftform som ska väljas. Kommunal drift 

kan i en del fall medföra snedvridning eller hämmande av konkurrens enligt konkurrenslagen och 

kommunallagen. Men att en kommunal förvaltning har det överordnade ansvar för driften av en 

arena bedömer vi inte kommer i konflikt med denna lagstiftning. 

 

Det finns rättsfall som tar upp vilka delar av drift som är olämpliga att driva i kommunal regi. I ett 

uppmärksammat fall i (dåvarande) Marknadsdomstolen blev domen att Strömstads kommunala 

badhus inte förbjöds att bedriva gym och spaverksamhet. Trots detta behöver konsekvenserna av att 

helt välja bort externa operatörer i arenahallsdrift beaktas. Bland annat bestämmelser i 

kommunallagen tillsäger att kommunal drift av gym kan vara olämpligt. 

Vi betonar att även med drift i förvaltningsform är det lämpligt och önskvärt utifrån 

konkurrenslagstiftning med upphandlade underleverantörer och hyresgäster.  

  

 
2 Arena i Kungsbacka – slutrapport, WSP 2020 
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Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Kommunal drift i förvaltningsform ger stort inflytande över utformningen av all verksamhet – 
inklusive de kommersiella delarna, goda möjligheter att tillgodose alla målgruppers behov, samt 
goda möjligheter att integrera verksamheterna vid arenan med övrig verksamhet i 
kommunen/stadsdelen. Exempelvis finns i denna modell goda möjligheter för att samordna 
evenemang vid Kungsbacka Teater med evenemang i arenan genom att ha en bredare, samlad 
portfölj av spelplatser att erbjuda gästande produktionsbolag. Dessa bör kunna ta hand om runt 70 % 
av evenemangen, motsvarande fördelningen för teaterns evenemang, och på så vis uppnås 
målsättningen i konkurrenspolicyn om externa aktörer, även i en modell som utgår från kommunal 
drift. 
 
De externa producenterna tar i så fall hand om de mest kommersiella artister och evenemang, 
medan smalare evenemang planeras och genomförs av den kommunala förvaltningen. Externa 
eventbolag är mer intresserade av att hyra arenan för enskilda event än att stå för den totala 
produktionen. 
 
För besökare skulle en samordning av arenans evenemangsverksamhet med Kungsbacka Teaters 
verksamhet ge ökad tillgänglighet. Detta gäller såväl om förvaltningsform som om bolagsform väljs, 
förutsatt att samma organisation driver teatern och arenan, dvs. antingen förvaltningarna Kultur & 
Fritid och Service, eller ett nybildat kommunalt bolag som får ansvar för såväl teatern som arenan.  
 

(Analys: WSP) Att driva arenan i kommunal förvaltning kan innebära risk för att hamna i målkonflikt 

med kommunens övriga verksamheter, exempelvis vård, omsorg och skola, samtidigt som kontroll 

över verksamheten och egen insyn i alla led ger ökade möjligheter att styra. Kommunen kan på så 

sätt använda de kommersiella lokalerna för att understödja de mål som finns för platsen, exempelvis 

kopplat till innehåll, utbud och användning och öka det kommersiellt utbud för kommunens invånare 

vilket ger mer liv på platsen. 

 

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Att ha kommunalt ansvar för hela eller delar av driften kan innebära fördelar, bland annat ger det 

möjlighet till att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som redan finns i organisationen. 

Kartläggning av befintlig kompetens i förvaltningen bör göras, följt av kompetensutveckling och/eller 

rekrytering för att säkerställa att rätt spetskompetens finns på plats. 

Samordning av arenadriften med övrig kommunal teknisk driftverksamhet kan möjliggöra att den 

tekniska driften av kommunens anläggningar totalt sätt blir mer effektiv. Egen personal har möjlighet 

att arbeta över gränserna i den kommunala organisationen på ett mer flexibelt sätt än med en extern 

utförare, vilket kan leda till effektivare verksamhet för kommunen, med högre kundnöjdhet som 

resultat. Att personal har många fastigheter att ta hand om, gör att organisationen kan parera 

arbetstoppar i den enskilde anläggningen effektivt. 

 

Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Modellen ger goda möjligheter för att samordna idrottsevenemangen på arenan med övrig 

idrottsverksamhet i kommunen. 
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Kommersiella ytor 

Driftsmodellen fungerar bra att kombinera med upplåtelse för kommersiella aktiviteter i de 
kommersiella delarna av arenalokalerna genom uthyrningar med 

• Tjänstekoncession, upphandlingsprocess enligt LUK 

• Driftsavtal, upphandlingsprocess enligt LOU 

• Hyresavtal, hyreskontrakt baserade på kr/m2 eller omsättningshyra, upphandlingsprocess 
enligt LOU 

 
Hyreskapaciteten, dvs ytor som är uthyrbara till externa kommersiella verksamheter, har identifierats 

till i storleksordningen 8 000 m2 - 10 500 m2. 

Möjligheter till reklamskyltar, digitala såväl som fysiska, inne i och på utsidan av arenan bör utredas 

och tas till vara. Deras ekonomiska tillskott kan fördelas mellan kommunen, föreningarna och externa 

företag. Särskilt bör digitala lösningar övervägas, på grund av deras större flexibilitet. Även 

möjligheterna för att kommersialisera arenas namn bör utredas vidare. Det finns bland annat 

modeller där namnsponsring används som underskottsgaranti. På vissa arenor finns ett undantag 

som säger att sponsorsnamnet inte ska användas i internationella sammanhang, utan då används 

stadens namn + ”arena”.  

Exempel 

Drift i kommunal regi av kommunal förvaltning där i vissa fall endast kaféverksamheten har lagts ut 

på extern operatör, är den dominerande driftformen för kommunalt ägda arenor i Sverige. Se 

exempelvis Partille Arena, Lerums Arena, Halmstad Arena, Vänersborgs Arena, STIGA Sports Arena 

Eskilstuna, Karlskronas arenor (NKT och Brinova). 

 

Kommunal drift, egenregi, modell 1b 
En undervariant av kommunal drift kan bli aktuell om kommunen beslutar om extern entreprenad, 

samt att en kommunal förvaltning ska delta i upphandlingen genom att lämna ett egenregianbud. 

Juridiska aspekter 

För att denna lösning ska blir realitet måste det egna budet vinna budgivningen i konkurrens med 

externa budgivare, och den upphandlande myndigheten efter konkurrensneutral utvärdering komma 

fram till att det interna budet är det bästa och billigaste.  

 

Samma regler gäller vid egenregi som vid traditionell kommunal förvaltning. 

 

Ifall ett politiskt beslut tas om att egenregianbud ska lämnas är det viktigt att uppmärksamma de 

regler för förberedelse för konkurrensprövning som gäller just egenregianbud, se exempelvis om 

beställarkompetens vid förberedelse för konkurrensprövning i Kungsbackas konkurrenspolicys 

tillämpningsanvisningar. 

Att kommunens förvaltningar förbereder ett eget bud samtidigt som de förbereder en upphandling 

av extern operatör är ett mycket resurskrävande tillvägagångssätt. Ifall kommunen väljer att lägga ut 

driften på extern operatör så finns möjligheten att i förfrågningsunderlaget skriva in rätten att inte 

anta några av de lämnade buden, och alltså i så fall ha möjligheten att driva i egen regi.  
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Exempel 

Linköpings arena drivs sedan 2019 i egenregi efter att en kommunal enhet vann upphandling av drift 

i konkurrens med privata aktörer. Arenan drevs även i förvaltningsregi de första åren, utan 

upphandling, bland annat för att skaffa faktabakgrund inför en eventuell upphandling. 

 

I övrigt, se modell 1. 

Kommunalt företag (bolag eller stiftelse), modell 2 
Kommunen kan bedriva delar av sin verksamhet i bolags- eller stiftelseform. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att driva i bolags- eller stiftelseform ger möjlighet för att tydligt separera verksamhetens intäkter och 
kostnader från annan verksamhet. Modellen ger goda möjligheter för inkomster från såväl 
kommersiella evenemang som kommersiella ytor, men innebär samtidigt en något större ekonomisk 
risk än om driften läggs ut på entreprenad eftersom den ekonomiska risken huvudsakligen ligger hos 
kommunen. 
 
Risker 
Se modell 1 
 
Juridiska aspekter 

Kommunalt företag är ett fullt möjligt alternativ till drift i förvaltningsform, även om modellen inte 
används i större utsträckning i Kungsbacka. Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i 
kommuner och regioner. Övriga former är ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella 
föreningar. Företag kan vara helägda av kommunen, eller delägda tillsammans med andra 
kommuner, regioner eller andra aktörer.  
 

Företag är egna juridiska personer och reglerade av flera lagar, främst aktiebolagslagen och 

stiftelselagen. Företagen bestämmer över sig själva, men kommunen som ägare ska genom olika 

instrument styra och kontrollera dem.  

 

Det är viktigt att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med 

kommunens övriga ambitioner om att ge medborgarna en god livssituation. Kommunala bolags 

ändamål och styrningsprinciper beslutas av kommunfullmäktige. Se kap. 10 Kommunallagen samt 

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, SKL 2006. 

 

Modellen kan användas för att säkra konkurrensneutralitet. Bolagisering kan även ingå som ett led i 

en utförsäljningsstrategi. 

Stiftelseformen har börjat användas i mindre grad på senare tid, efter ändringar i regelverk för 

stiftelser. 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Att driva i företagsform ger stort inflytande över utformningen av all verksamhet, inklusive de 
kommersiella delarna, men något mindre möjligheter för politiskt inflytande på verksamheten än vid 
kommunal drift i förvaltningsform. För besökare skulle en samordning av arenans 
evenemangsverksamhet med Kungsbacka Teaters verksamhet ge ökad tillgänglighet, detta gäller 
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såväl om förvaltningsform som om bolagsform väljs. Oavsett driftform bör det regleras i avtal hur 
många dagar per år som arenan får användas för andra evenemang än idrottsevenemang.  
 
Ett motiv att välja bolagsform är att man då tydligt skiljer på traditionella kommunala välfärdstjänster 
från ett område med starka kommersiella inslag. Det kan vara tydligare att styra en kommersiell 
verksamhet på kommersiella villkor utan att hänsyn behöver tas till resultat och budget för övrig 
kommunal verksamhet som till allra största delen är skattefinansierad och ofta lagstyrd. 
Bolagsformen gör att prioriteringar mellan kommersiell verksamhet i bolaget och skattefinansierad 
välfärd i kommunala förvaltningen inte behöver göras av en och samma styrelse/nämnd. 
 
Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 
Motiv till att välja att driva i kommunalt bolag eller stiftelse kan bland annat vara att få effektivitets- 
och samordningsvinster. Vid ett eventuellt bildande av ett kommunalt bolag för evenemang bör 
Kungsbacka Teaters verksamhet lyftas in i detta, för att säkra samordningsvinster med att kunna 
erbjuda externa produktionsbolag scener av olika storlekar. För externa bolag bör förutsättningarna 
för samarbete med kommunen bli likartade oavsett om kommunal förvaltning eller kommunalt bolag 
väljs. 
 
Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Modellen ger goda möjligheter för att samordna idrottsevenemangen på arenan med övrig 

idrottsverksamhet i kommunen. Det kan dock uppstå ett tryck att kommunal kärnverksamhet såsom 

idrott prioriteras ner i förhållande till mer inkomstbringande verksamhet. 

 

Kommersiella ytor 

Driftsmodellen fungerar bra att kombinera med upplåtelse för kommersiella aktiviteter i de 
kommersiella delarna av arenalokalerna genom uthyrningar med 

• Driftsavtal, upphandlingsprocess enligt LOU 

• Hyresavtal, hyreskontrakt baserade på kr/m2 eller omsättningshyra, upphandlingsprocess 
enligt LOU 
 

Exempel 

Arenor som ägs och drivs av kommunala företag finns bland annat i Uppsala och Sandviken. 

 

Intraprenad/Avknoppning, modell 2b 
Intraprenad är egenregiverksamhet som drivs med intern beställare och utförare, där en kommunalt 

anställd personalgrupp driver verksamhet på samma villkor som en privat producent. 

Juridiska aspekter 

Intraprenad är en form av egenregi med marknadsmässiga inslag. De flesta av fördelarna med 

kommunal drift finns även för intraprenad. Samma regler gäller som vid traditionell kommunal 

förvaltning. 

Avknoppning är ett begrepp som oftast används när anställda i kommunen vill ta över viss 

verksamhet som egna företagare eller som kooperativ. De anställda lämnar då sina anställningar, i 

motsättning till vad som gäller för intraprenad. Avknoppning har i många sammanhang mer 

gemensamt med entreprenad än med intraprenad, men har tagits med här eftersom dessa två 

former utgår från befintlig personals initiativ. 
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Intraprenad och avknoppning är i kommunal verksamhet vanligast förekommande när grupper av 

personal tar över drift av skolor.  

När det gäller arenadrift så har denna sorts verksamhet så stora volymmässiga olikheter jämfört med 

vad kommunen har i sina nuvarande verksamheter, så att modellen intraprenad/avknoppning inte är 

relevant på den situation Kungsbacka kommun är i idag.  

Exempel 

Vi har inte hittat exempel på någon arena som drivs i form av intraprenad eller avknoppning.  

 

I övrigt, se modell 2 för intraprenad och modell 3 och 4 för avknoppning. 

Entreprenad, modell 3 och 4 
Entreprenad föreligger när kommunen anlitar en extern entreprenör som på kommunens uppdrag, 

varaktigt och självständigt, utför en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet. 

Det kan beslutas att entreprenad endast ska omfatta de kommersiella delarna av arenan (modell 3), 

eller även inkludera uthyrning till föreningsverksamhet och kommunal kärnverksamhet (modell 4). 

Ekonomiska konsekvenser 

Huvudmotivet för denna driftform är att ett privat bolag kan agera friare på en kommersiell marknad 

jämfört med vad en kommunal förvaltning kan göra, och har erfarenhet av att göra. 

 

För att en entreprenör ska vara intresserad av att driva arenan bedömer vi att arenan måste ha 

möjlighet att omsätta stora summor pengar och att en reell möjlighet till vinst ska finnas, trots att 

även kommunal kärnverksamhet ska bedrivas. Marknaden för att driva hela arenor verkar vara 

ytterst begränsad. Marknaden utgörs istället av en mängd mindre producentbolag som var och en 

har nischat sig på olika typer av evenemang till exempel mässor, olika musikstilar etcetera.  

 

Entreprenad medför att kommunen gör ett mindre ekonomiskt risktagande, men samtidigt minskar 

möjligheterna för att ta del av inkomsterna. Kommunen kan genom upphandlingsförfarande uppnå 

lägre nettokostnader för driften, dock tillkommer kostnader för beställarkompetens hos kommunen 

då uppföljning och kontroll av driften kräver kontinuerliga personalresurser hos beställande part. 

 

För externa operatörer är troligen de kommersiella ytorna samt de ickeidrottsliga evenemangen av 

större ekonomiskt intresse än idrottsevenemangen. Här kan det dock finnas en osäkerhet när 

branschen ska byggas upp efter Covid-19-krisen. Antingen finns ett stort tryck efter live-evenemang, 

eller så dröjer det sig kvar en skepsis mot att samlas i stora folkmängder.  

Fördelarna för en extern operatör med att ta hand om även idrotten (modell 4) är snarare kopplade 

till logistik och samordning än till ekonomi, det finns fördelar med att som övergripande part ha 

planeringsansvar för såväl idrott som andra evenemang. Mängden träningar och matcher kommer 

att kravställas av kommunen utifrån föreningarnas behov. 

Risker  

Entreprenad kan innebära risk för att man i framtiden tvingas ta tillbaka driften till villkor som man 

har liten överblick över initialt. Det finns också risk för att privata entreprenörer går i konkurs eller på 

annat sätt inte förmår att fullfölja avtalet.  
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Juridiska aspekter 

Att tillhandahålla en multiarena är inte någon lagstadgad verksamhet för en kommun. Det finns 

heller inget lagkrav om att kommunen måste överlämna driften av en kommunalt ägd arena helt 

eller delvis på extern operatör. Men väljer kommunen att anlita extern operatör så är det ett krav att 

det ska ske en upphandling enligt tillämplig lagstiftning (LOU/LUK med flera). 

 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Fördelarna med entreprenad jämfört med kommunal drift är att verksamheten kan få inflöde av 

innovativa idéer och erfarenheter från annat håll än den egna organisationen.  

Kommunen kan även om driften läggs ut på entreprenad fastställa kvantitativa och kvalitativa mål för 

verksamheten, göra prioritering av insatser, samt fastställa servicenivå gentemot användare. 

Kommunen har som huvudman fullt ansvar för verksamheten även vid entreprenad, och kan följa 

upp och kontrollera den.  

(Analys: WSP) Att entreprenör driver arenan kan innebära risk för sämre leverans av sport och 

kulturevenemang, eftersom kommunen har mindre rådighet över arenan, exempelvis för att kunna 

styra tider och möjligheter för skol- och föreningsidrott. Om det uppstår trånga sektorer i 

behov/tillgänglighet kan det vara svårt för kommunen att agera snabbt och flexibelt.  

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Eftersom privata entreprenörer i första hand kan justera sina utgifter genom minskning av 

personalkostnader kan det vara svårt att upprätthålla en tillfredsställande nivå på bemanning om 

lönsamhet samtidigt ska uppnås för såväl entreprenören som kommunen. 

 

Upphandling av de kommersiella ytorna bör utformas så att budgivare kan välja att lägga anbud på 

någon del av lokalerna, eller samtliga av de kommersiella ytorna och på så sätt bli en 

ankarhyrestagare med möjlighet för att hyra ut i andra hand. 

 

Konsekvenser för föreningsverksamhet 

För föreningslivet kan det finnas fördelar med att liksom tidigare hyra sina lokaler direkt av 

kommunen, som även stödjer föreningarna med föreningsbidrag. För en extern totalentreprenör 

finns det samordningsvinster med att ha ansvar även för idrottsaktiviteterna, medan de inkomsterna 

från idrottsverksamheten inte väger lika tungt. 

Det kan uppstå ett tryck att kommunal kärnverksamhet såsom idrott prioriteras ner i förhållande till 

mer inkomstbringande verksamhet. 

 

Kommersiella ytor 

Modellerna ger begränsade kontrollmöjligheter över verksamheten i de kommersiella ytorna, och 

det kan vara svårare att säkerställa att alla målgruppers behov tillgodoses. I övrigt finns goda 

möjligheter för entreprenörer att skapa intressanta synergier mellan de olika lokalerna på arenan och 

även övriga byggnader och ytor i området. 

En entreprenör har erfarenhet av att agera på en kommersiell marknad, något en kommun saknar 

både erfarenhet och ibland möjligheter till.  
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Exempel 

Exempel på entreprenaddrift av arena enligt modell 3 finns bland annat i Kristianstad, där dock den 

tekniska driften ligger kvar inom kommunen. Arenabolaget ägs till 51 % av idrottsföreningen.  

Exempel på entreprenaddrift av arena enligt modell 4: Friends Arena, Stockholm. 

 

Föreningsdriven verksamhet, modell 5 
Föreningsdriven verksamhet, bidragsfinansierad enskild verksamhet som utförs av 

frivilligorganisation, innebär att en eller flera idrottsföreningar hyr arenan och driftar den inom 

ramen för sin(-a) föreningar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreningsdrift har stora utmaningar eftersom detta lägger ett stort ekonomiskt ansvar och 

risktagande på föreningarna. För kommunen finns en förutsägbarhet på kort sikt i och med inkomster 

från fasta hyresavtal, men även en osäkerhet på längre sikt pga. föreningarnas större ekonomiska 

osäkerhet än hos kommunen självt eller större externa utförare.  

Föreningarnas verksamhet kommer att bestå av såväl intern verksamhet (träningar) som publik 

verksamhet (matcher). Föreningars inkomster kommer från försäljning av biljetter, supportervaror 

och kioskvaror. Formerna för hur detta ska organiseras, bland annat i relation till eventuell 

kaféoperatör, bör regleras i avtal. Detta gäller även vid andra driftformer än föreningsdrift.  

Juridiska aspekter 

Den nya arenan har tillkommit på kommunens initiativ och gäller en allmän anläggning som ska 

finnas till för alla som önskar att besöka den – även om idrottsföreningars behov av matcharena har 

varit drivande. Uppdraget att driva en arena kommer att gå utanför en enskilds förenings intressen, 

och därför kommer föreningsdriften i detta fall ses som en entreprenad i förhållande till kommunen, 

och inte föreningsdrift i egentlig mening. LOU behöver tillämpas. 

En annan form för föreningsdrift kan uppstå ifall det beslutas om upphandling av extern operatör och 

föreningar bildar bolag och lägger ett vinnande bud på driften. 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Föreningsdrift begränsar kommunens inflytande över verksamheten i anläggningen jämfört med 

kommunal drift i förvaltning eller bolag. Det finns risk att föreningsdrift ger sämre möjligheter för 

målgruppsanpassat verksamhet för såväl evenemang som verksamhet i kommersiella ytor, eftersom 

idrottens behov kan komma att dominera. 

 

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Vid föreningsdrift finns stora möjligheter för att integrera frivilligt arbete av föreningsmedlemmar i 

verksamheterna. Detta är även möjligt vid andra driftformer, men naturligt nog i mindre 

utsträckning. På många arenor har föreningar/föreningsmedlemmar uppdrag kring försäljning, 

evenemangsriggning, garderob med mera. 
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Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Samarbeten mellan kommuner och idrottsföreningar sker oftast genom att föreningar hyr 

anläggningar av kommunen, samt att föreningar får föreningsbidrag från kommunen för sin 

verksamhet. Föreningsbidrag ska beslutas om årligen och kan inte avtalas på längre sikt. Vid 

föreningsdrift behöver dessa bidragsformer ses noga över i och med att föreningarna som driftar 

arenan går in i en annan roll gentemot kommunen.  

 

Kommersiella ytor 

Modellen ger begränsade kontrollmöjligheter över verksamheten i de kommersiella ytorna, och det 

kan vara svårare att säkerställa att alla målgruppers behov tillgodoses. I övrigt finns goda möjligheter 

för föreningar att skapa intressanta synergier mellan de olika lokalerna på arenan och även övriga 

byggnader och ytor i området. 

 

Föreningsdrift bedöms som inte aktuellt för arenan i Kungsbacka. Denna bedömning görs utifrån 

föreningarnas intresse, ekonomi samt publikunderlag. Vi bedömer att det under överskådlig tid inte 

finns någon förening med tillräckliga ekonomiska och personella muskler för att driva en arena.  

Exempel 

Föreningsdrivna arenor finns främst i ishockeyhallar, exempelvis Luleå. I Kalmar finns en arena som 

tidigare har ägts av en idrottsförening och som har köpts av kommunen. I Kristianstad driver en 

idrottsförening genom att vara majoritetsägare i ett arenabolag. Kommunen har där ansvar för den 

tekniska driften. 

 

 

De modeller som inte rekommenderas 

Modell 2 med kommunalt företag (bolag eller stiftelse) rekommenderas inte, åtminstone inte initialt, 

eftersom fördelarna jämfört med att driva i förvaltningsform främst utgörs av en större ekonomisk 

oavhängighet från övriga delar av den kommunala verksamheten. Ett annat skäl att välja kommunalt 

bolag skulle kunna vara att marknaden för arenadrift, i betydningen driftsansvar för all verksamhet i 

arenan, bedöms som ytterst begränsad för privata bolag. 

 

En flexibel och intressant modell för kommunalt bolag skulle dock kunna uppnås genom att lyfta 

Kungsbacka Teater ur kultur- och fritidsförvaltningen och ta med denna del in i ett nybildat 

kommunalt bolag som då kan utnyttja flexibiliteten i att förfoga över olika lokaler. Troligen är det 

dock mer lämpligt att överväga bildandet av ett kommunalt bolag för arenadrift om några år, när 

arenan har trimmats in. 

 

Även en övergång till en ”ren” modell 3 med extern operatör för allt utom föreningsverksamhet och 

skolidrott skulle kunna tas upp till värdering vid ett senare tillfälle, när arenan har trimmats in och 

situationen kring föreskrifter för publik vid evenemang har klarnat, dvs. när pandemisituationen har 

gått över i en ny fas. Tjänstekoncession är en avtalsform för upphandlad extern operatör som då 

skulle kunna fungera, även om verksamheterna kommer att vara av så många olika slag att ett 

helhetsuppdrag kan bli svårt att definiera och prissätta.  
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Modell 4 där den externa operatören även tar över ansvaret för all idrottsverksamhet inklusive 

skolidrott rekommenderas inte, eftersom detta skulle innebära så stora ekonomiska utmaningar för 

en utomstående part att verksamheten inte bedöms kunna uppnå en önskvärd bredd i utbudet till 

olika målgrupper.  
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Underlag: 

• Kontorsanalys Kungsbacka, Summering och slutsatser. September 2020, Evidens. 

• Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, 

Serviceförvaltningen, 20-07-09, MANUS. 
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Kontorsanalys Kungsbacka, Evidens 

Kungsbackas kontorsmarknad präglas av en stadskärna med relativt låga vakansnivåer. Utöver 

Centrum är Bolshedens verksamhetsområde tillsammans med de perifera delarna av centrum 

(Kungsbacka tätort) de mest attraktiva lägena för kontorslokaler. Ingen av delmarknaderna har idag 

hyresnivåer som motiverar marknadsdriven kontorsutveckling. Viktiga förutsättningar för kontor är 

tillgänglighet till kollektivtrafik, utbud av handel och restauranger och andra kontorssysselsatta.  

Rekommendationen är att kommunen ska satsa på centrum nära stationsläget och att fokusera på 

kluster – ett område i taget. Framtidstrenden är att ytan per kontorssysselsatt har minskat sedan 

2000 och minskningen bedöms fortsätta framöver. 

Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun 

Kommunen beslutade KS 2015 §123 att kommunens framtida stadshus ska inriktas till två 

huvudsakliga lokaliseringar - nuvarande i kvarteret Samariten samt till kvarteret Vägmästaren. I 

Serviceförvaltningens utredning från 2020 rekommenderas istället att kommunen bygger 

administrativa lokaler som är mindre och utspridda i både tid och på fler adresser. Argumenten för 

detta är att  

• kommunen minimerar riskerna för över/underkapacitet om man bygger på endast en adress 

• På grund av Covid-19 och våra digitala möjligheter kommer allt fler att jobba hemifrån. 

Arbetsplatsen blir mer en mötesplats. 

• Om kommunen bygger administrativa lokaler i anslutning till andra projekt ex kultur och 

fritidsbyggnader, vård- och omsorgsboende samt skolor skapas synergieffekt vad gäller 

markbehov och byggkostnader 

För att säkerställa att kommunens administrativa lokaler ägs till minst 80 % av kommunen själva 

föreslår Service följande åtgärder; 

• Bejaka möjligheten att bygga administrativa i den nya arenan söder om badhuset. 

• Bejaka möjligheten att bygga administrativa lokaler på kvarteret Vägmästaren, förslagsvis i 

anslutning till det planerade vård- och omsorgsboendet. 

• Bejaka möjligheten att bygga administrativa lokaler på kvarteret Ejdern, förslagsvis skapa en 

centrumbyggnad med det tilltänkta parkeringshuset. 

• Bejaka möjligheten att bygga om Alléskolan till administrativa lokaler, förslagsvis tillsammans 

med lokaler för fritids- och kulturverksamhet. 



• Bejaka möjligheten att i kommande större invändigt underhållsprojekt bejaka möjligheten att 

bygga om hus B i stadshuset för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD 

Kontoren är viktiga för att få ett jämt flöde av besökare till arenan, eftersom övriga verksamheter 

genererar pulser av stora flöden men i princip inget flöde alls däremellan. 

Bedömningen är att det till år 2025 kommer finnas god efterfrågan på 200 à 300 kontorsplatser, 

motsvarande ca 3 500 kvm och ca ett års kontorsefterfrågetillväxt, enligt Evidens kontorsutredning. 

Något eller några år senare kan det mycket väl efterfrågas ytterligare 1 500 kvm, vilket då skulle 

motsvara ca 100 kontorsarbetande. Den lokaltyp som framförallt efterfrågas är moderna, flexibla 

kontor i storleken 300 till 500 kvm. Därtill ytor (ca 300 kvm) för de föreningskanslier som idag huserar 

i separata byggnader i området. Dessa förutsätts kunna dela på möteslokaler och kunna förhyra VIP-

ytor/festvåning via upplevelserestaurangen. 

Intäktsanalysen visar på en prognostiserad intäkt från kontor (300-500 kvm) motsvarande 7,2 till 8,2 

miljoner kr/år i RSD’s förslag Medium och motsvarande 10,9 till 12,5 miljoner kr/år i deras förslag 

Large. Oavsett omfattningen på andra kommersiella ytor utgör intäkterna en stor andel av den totala 

intäkten, 12,3 till 14 miljoner och 16,7 till 18,9 miljoner för respektive förslagsnivå (Medium resp 

Large). 

Analys 

Marknadsanalysen visar på möjligheter till större hyresintäkter desto större ytor med kommersiella 

verksamheter som arenan förses med. Evidens rapport beskriver att viktiga förutsättningar för 

kontor är tillgänglighet till kollektivtrafik, utbud av handel och restauranger och andra 

kontorssysselsatta. Det finns sannolikt en brytpunkt när kommersiella kontorshyresgäster inte är 

intresserade på grund av brist på ovanstående faktorer och arenans kontorslokaler endast används 

av kommunen själv. 

Evidens visar i sin rapport att det framförallt är centrumnära lokaliseringar av kontor som är mest 

attraktiv och att vi inte bör sprida kontorslokalerna utan placera dom i kluster. För närvarande byggs 

det kontorslokaler i projektet Valand som under den närmaste 10-års perioden kan täcka 

kommunens behov. Visar det sig efter utbyggnaden i Valand att behov på ytterligare kontorslokaler 

finns är det naturligt att fortsätta i Sydöstra centrum. Bägge dessa områden får därmed nära till 

kollektivtrafik, stadens utbud och därmed också nära till andra kontorslokaler i centrum.  

Slutsatsen blir att för att arenan ska vara attraktiv för andra kontorsanvändare än kommunen själv så 

måste området och därmed arenan vara tillräckligt attraktiv och skapa tillräckligt med flöde av 

människor för att andra kommersiella verksamheter ska funka som i sin tur gör det attraktivt för 

kontor.  

De södra delarna av Inlag både öster och väster järnvägen där arenan kommer att ligga blir sannolikt 

först i ett längre perspektiv attraktiv för kommersiella kontor. Marknadsanalysen visar att arenan 

med kommersiella ytor mer eller mindre behöver kontor för att få ett så jämt flöde under dagen som 

möjligt. Alternativet är att platsen och arenan förses med många olika aktiviteter som lockar ett jämt 

flöde av olika människor under dygnet och som därmed skapar underlag för kommersiella 

verksamheter. 

Utredningen har även tagit del av analyser som bland annat White arkitekter gjort som visar att vi i 

framtiden gärna vill jobba hemmavid men tillsammans med andra och samtidigt ha kontors-service. 

Utredningen tror därför att om kommunen ska satsa på kontor så ska dessa lokaler vara så pass 



flexibla att dom kan användas till allt ifrån ”fasta” kontor till kontor för ”hemmajobbare” och 

föreningsaktiva. 

Vad vill kommunen utifrån arbetssätt kopplat till arbetsplats? 

Den marknadsmässiga analysen visar att det i Kungsbacka finns en liten men ökande efterfrågan på 

kontor. Kontorslokalerna behöver utvecklas i kluster nära Kungsbacka centrum och stationen för att 

vara konkurrenskraftiga. Arenaområdet bedöms först i ett längre perspektiv vara attraktiv för 

kommersiella kontor.  

Marknadsanalysen har konstaterat att Arenans möjligheter till kommersiella verksamheter stärks av 

kontorslokaler i arenan.  

Service har visat att det finns ekonomiska och administrativa nyttor med att sprida våra 

administrativa kontorslokaler exempelvis till arenan 

Men vad vill kommunen utifrån vår arbetskultur, våra framtida utmaningar att jobba tillsammans och 

se kommunförvaltningen som ETT Kungsbacka. Hur ser kommunen på medskapande – 

samlokalisering med andra aktörer? Hur bör vi utifrån detta lokalisera våra förvaltningar och 

enheter? 

Rekommendationer 

Utredningen föreslår att arenan planeras för kontorsarbetsplatser men inte i första hand för 

kommunens administrativa kontor. Utredningen föreslår därför att lokalprogrammet inför 

projekttävlingen inte sätter en specifik yta för de kommersiella delarna utan i stället ett spann på 

mellan 7 000 och 10 000 kvm. Detta ger deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den kreativa 

processen komma med intressanta förslag, samt att processen tillsammans med driftentreprenören 

också får avgöra den slutliga dimensioneringen av de kommersiella ytorna.  

Kommunen bör också ha en beredskap för att kontorslokalerna inledningsvis inte bemannas fullt ut 

men i takt med att staden växer och behovet ökar så ökar också efterfrågan. Marknadsanalysen 

pekar till och med på att det efter 2035 kan det finnas ytterligare efterfrågan på kontor som gör att 

dom föreslår att arenan ska kunna byggas ut med fler kontor. 
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Vi planerar för en arenahall i Kungsbacka. Arenan kommer att ligga söder om badhuset i 

Kungsbacka sportcenter och ska ha ytor för aktiviteter både utomhus och inomhus. Arenan 

blir en del i ett kreativt område för upplevelse, rörelse och möten. Arenan ska bidra till att 

stärka staden till att bli en sammanhållen, levande och trivsam stad. Ett större utbud i staden 

gör att den blir attraktiv för fler och vi kan få fler att vara i staden under större delar av 

dygnet.   

Arenan ska täcka det behov som finns för bland annat bollsport på elitnivå, föreningsliv och 

skolidrott men även större event och kulturevenemang som vi inte kunnat erbjuda tidigare. 

Arenan ska kopplas ihop med området runtomkring på ett bra och funktionellt sätt. Det 

kommer bland annat att finnas en läktare på utsidan av arenan för fotbollen.  

Mål med arenan 

Den utredning som har gjorts inför projektet med arenan kom fram till tre mål med arenan. 

Målen handlar om behov, ekonomi och värde.  

a) Arenan ska täcka definierat behov av verksamhetslokaler för skolidrott, föreningsliv 

och bollsporter i centralorten. Dessutom ska arenan kunna fungera för olika typer av 

evenemang. Skyddsrum ska finnas.   

b) Med god ekonomi och med minimering av risk få en så bra anläggning som möjligt 

för de skattemedel som avsätts för projektet.   

c) Bidra till utveckling av centralorten utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och att ge 

invånare i alla åldrar en anläggning med högt besöksvärde under stor del av dygnets 

timmar och veckans dagar. När arenan blir en tillgång för alla Kungsbackabor, kan 

den också bidra positivt till folkhälsan i kommunen. 

Kommunstyrelsen kommer att besluta om funktioner och utbud i november 2020. Detta 

kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.  

Byggstart 

Byggstart är planerat till första halvåret 2022. Det kommer att ta minst 15 till 18 månader att 

bygga arenan. Arenan beräknas kunna vara färdig till hösten 2023.  

Tidplan  

• 24 november 2020, beslut i kommunstyrelsen 

• Byggstart våren 2022 

• Färdig arena 2024 

 

 



Syftet med kommunikationen är att skapa förståelse, engagemang och delaktighet inför 

arenan som ska byggas i Kungsbacka. Dels handlar det om att informera om vad som ska 

byggas och vad det ska bidra till. Engagemanget och delaktigheten handlar om att skapa 

förståelse och stolthet över Kungsbackas arena men även delaktighet för de som kommer att 

bli direkt involverade så som aktiva föreningar, utövare och publik. Syftet med 

kommunikationen är att skapa en positiv bild och förståelse av arenan.  

 

Kommunikationen ska bidra till att arbetet med arenan går som planerat och att projektet når 

önskad effekt.  

Kommunikationen ska öka målgruppernas förståelse för vad arenan ska bidra med, vilka 

funktioner som ska finnas där och hur den kan användas.  

Kommunikationen ska: 

• stärka medvetenhet och kunskap om varför vi investerar i en arena i Kungsbacka  

• stärka förståelsen för vilka behov som arenan ska täcka 

• öka engagemang och delaktighet för arenan 

Den interna kommunikationen har syfte att skapa engagemang och involvera politiker och 

tjänstepersoner som har betydelse för arbetet med arenan.  

Den externa kommunikationen har syfte att ska skapa dialog, insyn och delaktighet med 

föreningsliv, kulturutövare, invånare, media och andra intressenter. 

Målgrupperna för arenan är många utifrån att arenan ska täcka olika behov och vara en 

mötesplats för alla. Men för att arbeta effektivt med kommunikation behöver vi prioritera 

bland målgrupperna. Prioriteringen kan se olika ut utifrån de olika stadierna i projektet som 

vi befinner oss i.  

I stora drag kan målgrupperna delas in i följande grupper;  

• Utövare – föreningar, arrangörer & kulturutövare 

• Publik – invånare, besökare, ungdomar, barn och äldre  

• Kommersiella – näringsliv, restaurang & entreprenörer 

• Interna – förvaltningar, kulturskolan, skolidrott 

• ”Byggrannar” – boende, trafikanter & omkringliggande verksamheter 

Media är en viktig målgrupp i syfte att sprida budskap till samtliga målgrupper för projektet.   

Utövare 

Inom utövare ingår målgrupper så som föreningar (aktiva och indirekt berörda), arrangörer 

och kulturutövare. De aktiva föreningarna är de som kommer att ha arenan som sin 

utgångspunkt och bedriva sin verksamhet där. De är en mycket viktig målgrupp att involvera 

tidigt i processen och hela vägen fram till projektet är färdigställt. De indirekt berörda 

föreningarna är föreningar som är verksamma i Kungsbacka men som inte kommer att ha 



arenan som sin utgångspunkt. Det är viktigt att de förstår varför de inte kommer att ingå i 

arenan och vad det innebär för dem. Kulturutövare och andra arrangörer är en målgrupp att 

kommunicera med utifrån vilka arrangemang som kan eller kommer att hållas i arenan.  

Publik 

Publiken är en stor och varierande målgrupp. Här ingår de som av olika anledningar kan 

komma att besöka arenan. Här ingår Kungsbackabor, besökare utifrån, barn, ungdomar och 

äldre. Barn och ungdomar är viktiga målgrupper då vi bygger en plats för framtiden där de 

kan utvecklas.  

Media är viktiga för att nå denna målgrupp. Vi ska löpande arbeta med att förse dem med 

tydlig information om arenan och meddela när det är viktiga händelser i projektet så som 

politiska beslut, första spadtag och invigning med mera.  

Kommersiella 

I den här gruppen ingår målgrupper så som näringsliv/företag som kan verka i arenan, 

restaurang och entreprenörer. Delar av arenan kommer att vara kommersiell och därför är det 

viktigt att involvera dem i kommunikationen. 

Interna 

Med de interna målgrupperna syftar vi främst på berörda förvaltningar utifrån deras 

involvering och kompetens. Kulturskolan och skolidrotten är viktiga målgrupper eftersom 

arenan bland annat ska täcka delar av behovet för skolidrotten och kulturverksamhet.  

Byggrannar  

När vi väl bygger arenan behöver vi ha bra information till och kommunikation med de som 

bor i närheten, trafikanter i området samt verksamheter som är aktiva inom området. De ska 

känna till vad som byggs och hur de kommer att bli påverkade under byggperioden.  

Intresset och förståelsen av en arena kan variera. De som är direkt berörda så som föreningar 

som kommer att hålla till i arenan ser positivt på arenan och är mycket intresserade. Även de 

utövare eller kommersiella verksamheter som kommer att vara i arenan har stort intresse och 

intresserade av kommunikationen. De är grupper som mycket väl själva söker upp 

information och ser till att hålla sig väl informerade och delaktiga.  

Sedan finns det de som är negativa till eller ifrågasättande av en arena. Dels kan det vara 

föreningar som inte kommer att vara i arenan som tycker att man inte satsar på dem. Det kan 

också vara de som inte har behovet av större evenemang, idrott eller andra event. De som 

tycker att det här är en kostnad för kommuninvånarna som kunde ha investerats i något annat 

i kommunen.  

Men hos allmänheten handlar det främst om att förmedla kunskap för att öka förståelsen för 

varför de ska delta.  

  



Målgrupp Intresse/ 
förståelse 
för arenan 

Roll i projektet Hinder Insats 

Aktiva föreningar Hög Bidra med behov utifrån 

sin verksamhet 

Ökade kostnader för 

föreningen 

Löpande dialog via 

föreningsservice på 

Kultur & Fritid 

Arrangörer Hög Bidra med kunskap 

inför projektering. 

Aktiva i arenan 

Kostnader och teknisk 

utrustning vid 

evenemang 

Löpande dialog 

både inför och 

under byggnation 

Besökare Hög Bidra med behov och 

förväntningar 

Ifrågasätter 

investeringen. 

Innehållet, ett attraktivt 

utbud 

Löpande 

information och 

dialog både inför 

och under 

byggnation 

Barn & ungdomar  Hög  Bidra med behov och 

förväntningar, 

delaktighet och 

engagemang 

Om det inte finns något 

som attraherar 

ungdomarna utöver 

evenemangen 

Löpande 

information och 

dialog via de 

kanaler vi har för 

målgruppen både 

inför och under 

byggnation 

Äldre Medel Bidra med behov och 

förväntningar, 

delaktighet och 

engagemang 

Kan ifrågasätta 

investeringen. 

Kostnader.  

Insatser för att 

målgruppen ska 

förstå att arenan 

även är för dem och 

det utbud som finns  

Media Högt intresse Ska vara med och 

sprida budskapet om 

arenan. Budbärare 

Ifrågasättande gällande 

ekonomi och utbud. 

Stärker de negativa 

rösterna och sprider en 

annan bild 

Pressplan över vad 

som ska förmedlas 

och när 

Näringsliv Hög Bidra med kunskap 

utifrån ett 

näringslivsperspektiv 

samt kopplingar till 

platsen och staden 

Rädsla och oro över 

ökad konkurrens. 

Byggperioden kan störa 

deras verksamhet. 

Parkeringsfrågan 

Löpande 

information och 

dialog både inför 

och under 

byggnation via 

näringslivskontoret 

Förvaltningar Både hög och 

medel 

beroende på 

förvaltning 

Bidra med kunskap till 

projektet. Viktiga 

budbärare 

Tidsbrist och 

prioritering i 

förhållande till sitt 

område. Man ser inte 

sin roll i projektet 

Löpande 

information och 

dialog både inför 

och under 

byggnation via 

projektgruppen.  

Indirekt berörda 

föreningar 

Både hög och 

låg 

Förståelse för vilka som 

ska vara i arenan och 

varför. Förståelse i hur 

de själva kan använda 

arenan 

Besvikna för att de inte 

ska vara i arenan. 

Uppleva att det inte 

satsas på dem. Ställa 

motkrav 

Löpande 

information och 

dialog både inför 

och under 

byggnation 

Bygggrannar Hög Få information om 

projektet och vad det 

kommer leda till 

Negativa då de störs 

under byggnationen 

eller att deras 

målgrupper/kunder 

störs.  

Tydlig information 

på plats under 

byggnation. 

Information och 

dialog inför  

 



Det övergripande huvudbudskapet kan användas i alla sammanhang då vi för dialog om 

arenan. Det kan sedan stärkas upp mer delbudskap beroende på vilken målgrupp man pratar 

med och det skede som arbetet är i.  

Huvudbudskap 

Arenan ska vara en mötesplats som är välkomnande för alla. Arenan kommer att gynna alla i 

Kungsbacka, oavsett om man är aktiv i den eller inte. Arenan är en del av ett kreativt område 

och det kommer att finnas plats för verksamhet både i arenan och utanför. Arenan bidrar till 

folkhälsa då den ska erbjuda upplevelser, rörelse och möten. Den kommer att komplettera 

och stärka utbudet i Kungsbacka och stärker oss som besöksort.   

Delbudskap:  

- Arenan planeras stå klar i slutet av 2023 

- Arenan ska täcka behov av bollsport på elitnivå och erbjuda större evenemang och 

andra event som vi inte kan erbjuda idag 

- Arenan ska ha en läktare på utsidan för fotboll 

- Arenan kostar strax över 500 miljoner kronor och är en investering för hela 

Kungsbacka, framförallt ur ett folkhälsoperspektiv 

Genom kommunikation vill vi öka förståelsen och engagemanget för arenan men framförallt 

att få målgrupperna att agera. För de direkt berörda handlar det främst om att de ska bidra 

med sin kunskap utifrån sitt ämnesområde. 

Beteendemål: 

• Berörda föreningar bidrar med behov och kunskap utifrån sitt ämnesområde 

• Arrangörer bidrar med behov och kunskap utifrån sitt ämnesområde 

• Invånare förstår och känner sig engagerade i betydelsen av att ha en arena  

För att nå de spridda målgrupperna behövs olika metoder. En del av målgrupperna så som 

föreningar och verksamheter finns redan upparbetade kommunikationsvägar som vi ska 

använda. Mer beskrivs i aktivitetsplanen på sid 8.  

Övergripande kommer följande metoder användas: 

• Informationsspridning genom interna och externa nyheter 

• Projektsida på kungsbacka.se för löpande information 

• Invånardialog i form av en digital enkät 

• Dialog med föreningslivet 

• Webbenkät för att få input kring specifika frågor 

• Använda sociala medier för att engagera och skapa stolthet  



• Intern kommunikation med övriga tjänstepersoner genom synkmöten för 

samhällsbyggnad 

 



 

 

 

 

 

 
Aktivitetsplanen är uppdelad i de tre perioderna inför beslut, under projektering och under byggnation. Desto närmre i tid aktiviteten är desto mer detaljer om 

vad som ska göras och vem som är ansvarig finns det.  

Inför beslut i november 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktivitet & kanal Målgrupp När Ansvarig Önskad effekt 

Dialog om behov med föreningar som 

kommer att befinna sig i arenan.  

Aktiva föreningar Löpande Ulrika Granfors Ökad förståelse för arenan och 

engagemang genom att bidra med de 

behov föreningen har 

Dialog med föreningar som finns i 

närheten på platsen 

Indirekta föreningar Löpande Ulrika Granfors  

Information på webben; 

informationssida och löpande nyheter 

Allmänheten, media  Löpande Marie Cullberg Öka kunskap om arenan och förstå 

behovet.  

Målgrupperna ska ha tillgång till 

information om planerna med arenan. 

Det ska finnas en sida att läsa mer om 

arenan i samband att man får information 

på annat sätt 

Dialog med invånare Besökare; barn, 

ungdomar, äldre,  

September 2020 Marie Cullberg Ökad kunskap om att vi planerar för en 

arena samt att man kan vara med och 

tycka till om vad arenan ska innehålla.  

 

Dialog med näringsliv Företag  Jessica Blume De ska bidra med tankar och idéer om 

platsutvecklingen. Hur kan arenan 

förstärka platsen och staden?  

     



Under projektering 

Aktivitetsplanen kommer att uppdateras löpande under projektets gång och beroende på vad som händer i projektet.  

 

Aktivitet & kanal Målgrupp När Ansvarig Önskad effekt 

Löpande kommunikation via sociala medier, 

förskola grundskola, gymnasium och 

arbetsmarknad. På plats (vid parken, 

badhuset, bibliotek, teatern och skolor mm.)  

Barn och ungdomar Löpande Kommunikatör tillsammans 

med Kultur & Fritid, GA 

och FG 

Bidra med behov och förväntningar, 

delaktighet och engagemang. Bidra med 

framtidsspaningar och kreativa idéer 

 

Löpande kommunikation via sociala 

kanaler, föreningar och nätverk 

Äldre Löpande Kultur & Fritid Bidra med behov och förväntningar, 

delaktighet och engagemang 

Utifrån en pressplan informera media om 

viktiga hållpunkter så som vid beslut, första 

spadtag och invigning 

Media Löpande Kommunikatör Vara med och sprida budskapet om arenan till 

våra målgrupper 

Löpande information och dialog via vår 

webbsida och sociala kanaler om arbetets 

gång 

Invånare i Kungsbacka Löpande Kommunikatör Känna stolthet över arenan. Förstå vad arenan 

ger för hela Kungsbacka. Ge stöd till våra 

folkvalda i beslutet och investeringen. 

Löpande information och dialog via 

föreningsservice på Kultur & Fritid 
Aktiva föreningar i arenan Löpande Kultur & Fritid Känna delaktighet och engagemang. Bidra 

med kunskap och behov. Inkomst för 

föreningslivet. Hur kan man samnyttja ytor. 

Träningar, event? Krav på utrustning? 

Löpande information och dialog via 

föreningsservice på Kultur & Fritid 

Indirekt berörda föreningar Löpande Kultur & Fritid Föreningar som idag finns på och omkring 

platsen. 

Löpande information och dialog via 

projektgruppen 

Interna förvaltningar Löpande Projektledare Bidra med behov och kunskap till projektet. 

Vara med och sprida budskapet om vår arena 

     



Under byggnation, 2022–2023 

 

 

 

 

Aktivitet & kanal Målgrupp När Ansvarig Önskad effekt 

Information om tidplan för 

byggnationen samt vad det ska leda till. 

Vem byggherren är och vart man 

vänder sig om man har frågor om 

byggnationen 

Webb, informationsbrev, osv.  

Byggrannar och boende i 

närområdet 

Inför och under 

byggnationen med 

start 2022 

 Förståelse för byggnationstiden och de 

besvär som kan uppstå under tiden så 

som buller och framkomlighet. Kunskap 

om vad arenan ska leda till och hur det 

stärker allt runtomkring och staden. 

Kunskap om vart man vänder sig om 

man störs.  

 

Information om tidplan för 

byggnationen samt vad det ska leda till 

och vilka effekter det har för alla i 

staden 

Webb, informationsbrev, osv. 

 

Omkringliggande 

verksamheter 

Inför och under 

byggnationen med 

start 2022 

 Förståelse för byggnationstiden och de 

besvär som kan uppstå under tiden. 

Kunskap om vad arenan ska leda till och 

hur det stärker allt runtomkring och 

staden  

Skyltar och hänvisningar hur man tar 

sig fram och var man kan parkera i 

området 

Trafikanter i området Under 

byggnationen 

2022–2023 

 De ska uppleva att det är lätt att förstå 

hur man tar sig fram i området och var 

man kan parkera. En positiv upplevelse 

kan även stärka förståelsen och känslan 

av arenan.  

 

Löpande kommunikation om arenan Invånare i Kungsbacka    Känna stolthet över arenan. Förstå vad 

arenan ger för hela Kungsbacka.  

Ge stöd till våra folkvalda i beslutet och 

investeringen. 

     

     

     



Marknadsföring av arenan 

Tillsammans med kommunikation för att få förtroende och skapa stolthet hos invånare 

behövs även marknadsföring för att få kommersiella verksamheter positiva till att investera i 

arenan och vilja verka i den. Men det handlar inte bara om att marknadsföra själva arenan 

utan även Kungsbacka som helhet, som en bra plats att vilja investera i.  

Syftet med marknadsföringen ska vara att få företag positiva till att vilja investera i arenan 

och vara verksamma i Kungsbacka.  

Aktiviteter 

Att marknadsföra arenan för att locka investerare kommer att kräva många olika insatser. 

Det handlar om att skapa en bild av en arena som inte finns och att bygga upp en förväntan 

kring den. Det handlar också om att marknadsföra platsen och Kungsbacka som helhet.  

De aktiviteter som kommer att krävas kommer att vara varierande och olika stora. Vi 

kommer att behöva ta fram ett upplägg samt kampanjer som ligger till grund och håller ihop 

marknadsföringen under hela projekttiden, men som även kan varieras utifrån målgrupp och 

kommunikationsmål. I kampanjer kan det handla om att ta fram en längre film som sedan 

kan delas upp i olika delar beroende på var man vill visa den och för vem. Det kan även vara 

kommunikationsmaterial, annonsering, framtagande av kampanjwebb och aktiviteter i 

sociala medier.   

Då det handlar om att sälja in platsen behöver vi samarbeta med redan upparbetade 

koncept för detta. Vi ser vikten av ett nära samarbete med näringslivsenheten för att nå ut 

till målgrupperna och genom redan befintliga kommunikationsinsatser så som Vi är 

Kungsbacka.  

En del av aktiviteterna kan vi klara av internt men en del kommer vi att behöva ta in externa 

byråer för att klara, så som filmproduktion och kampanjer.  

Budget 

För att klara en god marknadsföring kommer vi att behöva investera i genomsnitt 100–

200 000tkr per år till det att arenan är färdig. Kostnaden per år kommer ligga högre under 

andra året då koncept och inriktning är klart och vi aktivt arbetar med marknadsföringen.  

När arenan står klar övergår kostnader för marknadsföring in i löpande verksamhet.  



 
 
 
 

 
Ekonomisk översyn av arenan inklusive 

risk- och känslighetsanalys 
  



Omfattning 
Arenan har en omfattning på cirka 17 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt RSD rapport. 
Till den inkluderas även en fotbollsläktare som inrymmer 1500 personer och en fotbollsplan. 
Arenan innehåller skyddsrum, verksamhetsytor samt kommersiella ytor i enlighet med RSD 
rekommendation. Fördelningen mellan de olika ytorna ser ut enligt följande; 

 

 

Tidigare beräkningar 
Enligt den tidigare utredningen dat. 2020-02-27 beräknades arenan kosta 235 miljoner kr att 
bygga och skulle ha en internhyra på 15,4 milj. kr (inklusive skyddsrum). Omfattningen var i 
ungefär samma storlek i det som benämns som verksamhet i diagrammet ovan. Kostnader 
för personal ingick inte i den summan.  

Anskaffningskostnader  
Anskaffningskostnaderna delas upp i följande; 

• Investeringsutgift för arenan (tillgångsredovisas i balansräkningen) 
• Investeringsutgift för exploateringskostnader (tillgångsredovisas i balansräkningen) 
• Driftkostnader (direktavskrivningar). 

Enligt en kalkyl som erhållits ifrån konsultfirman Krohn Byggekonomen AB dat. 2020-12-06 
kommer byggkostnaden för arenan, fotbollsläktaren och fotbollsplanen samt intilliggande 
parkering uppgå till cirka 420 miljoner kr. Till det har ett påslag för byggherrekostnader och 
projektering adderats på 20% internt av Förvaltningen för Service. Dessa kostnader 
innefattar projektering, anslutningsavgifter, besiktning, oförutsedda kostnader etc. 

Den totala summan för investeringen kostnads bedöms till 517 milj. kronor. 

Utöver det finns det behov av investeringar för exploateringskostnader på cirka 29 miljoner 
som innefattar; 

• Flytt av konstgräsplan 10,5 milj. Kr 
• Restvärde vid utrangering/rivning av konstgräsplan 1,5 milj. Kr 

47%
53%

Verksamhet 8000 kvm

Kommersiellt 9000 kvm



 
• Dränering av gräsplan 1,5 milj. Kr 
• Utbyggnad av allmän plats 15 milj. kr 

 

Det finns även behov av engångsdriftkostnader på ca 4 miljoner i form av: 

• Plankostnad 1,5 milj. kr 
• Projekttävling 1 milj. kr 
• Rivning klubbstugor 1,5 milj. kr 

 

 

Årliga kostnader 
Arenan kommer att årligen kosta Kungsbacka kommun för att driva. För att leverera en 
heltäckande bild av de årliga kostnaderna är det därför nödvändigt att redovisa samtliga 
kostnader. Dessa kostnader kan delas upp i följande; 

• Internhyra för hela lokalen 
• Kostnader för bemanning 
• Kostnader för GA 

Beräkning av internhyra 
Internhyran för denna lokal kommer att vara 32,5 milj kr år 1 efter att anläggningen tas i 
drift. I internhyran ingår 

• Avskrivning för investeringen inklusive skyddsrum 
• Kapitalkostnader (1,25 %) 
• Media (El, värme och vatten) 

• Investering
• 517 miljoner kronor

• Exploatering
• 29 miljoner kronor

• Engångsdrift
• 4 miljoner kronor

Anskaffning 
550 miljoner 
kronor 



Internhyra/ 
driftkostnad

32,5 milj

Bemanning
3,8 milj

• Underhållskostnader 
• Driftskostnader (snöröjning, tillsyn, avhjälpande av fel) 
• Verksamhetsvaktmästeri 
• Övriga kostnader (bevakning och larm, administrativa kostnader, marknadsföring) 

 
Beräkning av kostnader för bemanning 
En arena skiljer sig ganska markant mot andra fastigheter då ändamålet med Arenan är att 
det ska besökas av den stora allmänheten, föreningslivet samt utbildningsverksamheten. Det 
är beräknat att det kommer kunna hållas 35 evenemang per år där flertalet av dessa är 
kommersiella dvs en avgift kommer debiteras arrangören som är marknadsanpassad. För att 
kunna sälja och arrangera evenemang, hantera och uthyra kommersiella ytor samt ha ett 
helhetsansvar för hela arenan erfordras en organisation för detta. Förvaltningen för Kultur & 
Fritid har inkommit med en organisation som de bedömer som relevant för att kunna lösa de 
uppgifter och behov som finns i arenan. Denna organisation bedöms uppgå till 6 
heltidstjänster;  

 

Centrumledare/Arenachef (ansvar för uthyrning och    
driftsfrågor i arenan). 

Evenemangschef (övergripande ansvar inkl. 
programläggning) 

Producent (planering av allt praktiskt genomförande av 
evenemangen)  

Koordinator (säkerhet, biljetter, logistik)  

Ansvarig evenemangstekniker 

Ansvarig idrottstekniker 50% 

Ansvarig idrottsbokningar 50%  

 

Den sammantagna kostnaden för att ha en organisation i arenan uppgår till 3,8 milj kr. 

  

Kostnader 36,3 
milj kr per år 



Uthyrning 
16,7 - 18,9 

milj

Evenemang 
3 milj kr

Övriga 
intäkter 0,8 

milj kr

Årliga intäkter 
Uthyrningen av ytor för kommersiell verksamhet 
En huvudsaklig förklaring till varför kommunens investeringssumma har stigit ifrån 235 milj kr till 517 
milj kr är att i föregående utredning saknades det kommersiella ytor. Andemeningen är att de 
kommersiella ytorna hyrs ut till näringslivet till en marknadshyra och att de således inbringar en 
intäkt till kommunen, vilket sammantaget gör att den årliga kostnaden men även livscykelkostnaden 
för arenan minskas. RSD har i sin marknadsanalys en rekommendation över vilka företags-
verksamheter det finns en efterfrågan på och vilka intäkter dessa bedöms inbringa till arenan. 

De förslag på kommersiella verksamheter som RSD tagit fram är; 

• Kontor 
• Handel 
• Gym 
• Upplevelserestaurang och kiosk 
• Rehab och hälsa 

I sin analys har RSD valt att lämna ett spann på den totala intäkten kallhyra där de anser vad den 
minsta intäkten kommunen bör räkna med samt vad intäkterna förväntas bringa in som mest. Detta 
spann ligger på 16,7 milj kr  18.9 milj kr.  

Anordning av evenemang 
En annan väsentlig källa som förväntas generera intäkter till arenan är anordnande av evenemang 
som är av kommersiell karaktär. Arenan förslås ha en bredd av evenemang utöver idrott- och 
föreningsevenemang och utredningen föreslår att arenan byggs för att klara ca 35 större evenemang 
per år som inte är idrottsevenemang. Förvaltningen för Kultur och Fritid räknar med att ca 35 
evenemang kommer anordnas per år och dessa förväntas generera intäkter på cirka 3 milj. kr per år 
som till stor del kommer finansiera arenans bemanning, som kostnadsuppskattas till 3,8 milj. kr som 
tidigare nämnt. Därutöver tillkommer matcher på elitnivå.  
 
Övriga intäkter 
Det finns även övriga intäkter som kommer ifrån föreningslivet för att överhuvudtaget nyttja 
arenans idrottshallar för träning och matchspel. Utbudet kommer att utökas med två hallar 
vilket gör att en nettointäkt på 0,8 milj. kr som förväntas genereras ifrån föreningslivet. 
Reklamintäkter från försäljning av arenanamnet, som förväntas skulle kunna inbringa 1-2 
milj. kr årligen, har ej beaktats då det idag inte finns något beslut om att sälja rättigheterna 
till det. 

  

Intäkter 20,5 milj 
– 22,7 milj per år 



Känslighetsanalys 
Genom att tillföra kommersiella ytor till arenan så har det en analysmässigt positiv inverkan 
på kommunens totala årliga kostnader samt livscykelkostnader för arenan. Jämfört med 
tidigare alternativ framkommer det en tydlig ”kommersialiseringseffekt”. Denna effekt är 
mätbart dvs. hur mycket skattekronor sparas per år jämfört med om kommunen enbart 
byggt en stor hallbyggnad utan kommersiella ytor. För att göra en rättvisande jämförelse 
bestäms internhyran till 18,3 milj. kr som tidigare nämnt. Även kostnaden för bemanningen i 
arenan adderas på 3,8 milj. kr samt intäkter för evenemang och föreningsliv subtraheras på 
3,8 milj kr. Dvs en arena utan kommersiella ytor kommer kosta 18,3 milj. kr årligen. Om 
man jämför den kostnaden med den årliga kostnaden för en arena med kommersiella ytor 
framgår kommersialiseringseffekten tydligt; 

 

 

Det framkommer väldigt tydligt att det finns en positiv inverkan på att ha kommersiella 
lokaler i arenan, dock måste det betonas för att nå den positiva inverkan enligt ovan nämnt 
innebär att RSD beräkningar måste slå fullt igenom. Antingen att 100 % av kommersiella 
ytorna är uthyrt till det högst prognosticerade intäkten eller den lägst prognosticerade 
intäkten. Eller att kommunen inte lyckas hyra ut alla ytorna och att intäkterna även de 
varierar. Därför måste kommunen uppmåla flera scenarier där två parametrar måste 
resoneras kring; hyresnivåer och vakansgrader. 

  

Högst intäkter enligt RSD Lägst intäkter enligt RSD

Årliga nettokostnader
Med kommersiell verksamhet Utan kommersiell verksamhet

10,3 milj 

”Kommersialiserings
-effekt” 5,1 milj. kr 

”Kommersialiserings
-effekt” 2,9 milj. kr 

12,5 milj 

15,4 milj 



 

 

  

  

 

 

 

 

Indikativt kan sägas att det finns utrymme för att kunna ha kommersiell verksamhet och 
ändå ha en acceptans för att det finns en viss vakans för att det ändå ska vara motiverat att 
överhuvudtaget våga bygga kommersiella ytor än att välja att inte bygga några alls.  
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Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Kommunens nettokostnader utifrån olika scenarier

Kommunens nettokostnad Kostnad hall utan kommersiell verksamhet

Lägst vakansgrad 

Högst vakansgrad 

Lägst hyresnivå  Högst hyresnivå  

Scenario 1 
85 % av ytan uthyrt över tid 
Lägst hyresnivå enligt RSD 
 
  

Scenario 2 
85 % av ytan uthyrt över tid 
Högst hyresnivå enligt RSD 
 
  

Scenario 3 
70 % av ytan uthyrt över tid 
Lägst hyresnivå enligt RSD 
 
  

Scenario 4 
70 % av ytan uthyrt över tid 
Högst hyresnivå enligt RSD 
 
  

16,7 x 85 % = 14,2 milj 
 
  

16,7 x 70% = 11,7 milj 
 
  

18,9 x 70% = 13,2 milj 
 
  

18,9 x 85 % = 16,1 milj 
 
  

Nettokostnad utan 
någon kommersiell 
verksamhet alls 



Riskanalys 
För att kommunens nettokostnader, som tidigare beskrivet, ska kunna förverkligas måste de 
ekonomiska parametrarna fastställas. Dvs. det är oacceptabelt att kostnaderna blir som 
beräknat men att intäkterna blir väsentligt lägre och vice versa. Därför måste en analys göras 
över vilka risker det finns samt föreslå riskreducerande åtgärder för att både kostnaderna 
och intäkterna verkligen ska få det utfall som man kalkylerar med.  

Kostnader 
Kostnaderna består av internhyran som i sin tur baseras på anskaffningsutgiften samt 
bemanningen för organisationen som ska driva arenan och evenemangen.  

Följande risker identifieras som kan påverka anskaffningsutgiften; 

Riskområde Sannolikhet Konsekvens Risk 
Tidiga och 
felaktiga kalkyler 

3 5 15 

Fördyrande 
utformning 

3 5 15 

Fördyrande 
byggkostnad 

3 5 15 

Dolda kostnader 2 4 8 
    
    

1 är lägst och 5 är högst. Produkt över > 10 betraktas som risk 

Riskreducerande åtgärder; 

Tidiga och felaktiga 
kalkyler 

• Kvalitetssäkra innehållet med flertalet intressenter. 
Därefter be flera konsulter upprätta kalkyl och 
jämföra kalkylerna med varandra. 

Fördyrande utformning • Se till att i tidigt skede förankra med samtliga 
intressenter om vad byggnaden ska innehålla. 

• Tydlig styrning och organisation som hanterar nya 
uppkomna behov eller behov som krockar. 

• I samband med projekttävling belysa parametern att 
utformningen inte får göra arenan kostnadsdrivande 

Fördyrande byggkostnad • Tydligt beskriva produkten och undvika att göra 
förändringar. 

• Entreprenad i samverkan ger mycket goda 
möjligheter till kostnadskontroll. Även belysa 
aspekten om incitament ska finnas för att 
entreprenören ska hålla sig under budgeten.  

Dolda kostnader • Identifiera alla kringkostnader. Viktigt att hitta en 
tydlig avgränsning så att vi inte bygger om hela 
området. 

• Byggmoms kopplat till de kommersiella ytorna. Ytterst 
viktigt att bejaka vilken verksamhet vi bygger för. 



Andra kostnader som kan påverka arenan är kostnader är kapitalkostnader, kostnader för 
fastighetsdrift samt fastighetsunderhåll. 

Följande risker identifieras som kan påverka internhyran utöver anskaffningsutgiften; 

Riskområde Sannolikhet Konsekvens Risk 
Högre 
kapitalkostnader 

3 4 12 

Högre kostnader 
för media 

2 3 6 

Högre kostnader 
för underhåll 

2 3 6 

Högre 
driftkostnader 

3 3 9 

    
    

 

Riskreducerande åtgärder; 

Högre kapitalkostnader • Kungsbacka kommuns kommersiella ränta är 
väsentligt lägre än den kalkylränta som är beräknad. 
Dock finns alltid risken att räntan går upp och just nu 
finns det väldigt närmare 125 punkter till 
kalkylräntan. 

• Kungsbacka måste jobba aktivt för att hålla god 
kreditvärdighet och undvika för hög belåningsgrad. 

• Eftersträva att i möjligaste mån finansiera så stor del 
av arenan ur kommunbudgeten. 

Högre kostnader för 
media 

• I tidigt skede identifiera det som är kostnadsdrivande 
och har en hög förbrukning exempelvis vatten och 
införa åtgärder som effektiviserar användningen. 

• Se till att de kommersiella verksamheterna har 
separata mätare så att kommunen får bättre kontroll 
på sin egen förbrukning. 

• Eftersträva att utforma och bygga arenan så 
energieffektivt som möjligt. 

Högre kostnader för 
underhåll 

• Underhållskostnaderna är starkt korrelerade med 
utformningen och byggnationen. Viktigt att i tidigt 
skede när utformningen formas att bejaka 
underhållsaspekten så att kommunen fonderar 
tillräckligt med medel för att kunna vidmakthålla 
samma standard på arenan under hela dess tekniska 
livslängd. 

Högre driftkostnader • Utforma arenan så att den är lätt att sköta om. Den 
ska vara lättstädad lättåtkomlig.  



• Undvika utformning som gör att det krävs 
säkerhetsanordningar och liftat för att tvätta fönster 
eller byta lampa.  

• I tidigt skede studera vilken teknik ska tillföras arenan 
och vilken typ av bemanning och kompetens 
erfordras för att sköta om den. 

 

Bemanning och organisation 

I det här läget finns inga risker vad som avses kunna vara kostnadsdrivande för en 
bemanningsorganisation mer än att den är för liten eller för stor. 

Intäkterna  
Intäkterna består främst utav uthyrning av kommersiell yta samt intäkter ifrån arrangering 
av evenemang. God marknadsföring och ett starkt varumärkesbyggande samt god uthyrning 
är faktorer som påverkar intäktsnivån. 

Följande risker identifieras som kan påverka intäkter ifrån uthyrning; 

Riskområde Sannolikhet Konsekvens Risk 
Dålig marknadsföring 
och positionering 

4 4 16 

Svagt 
varumärkesbyggande 

4 4 16 

Svag uthyrning 3 5 15 
 

Riskreducerande åtgärder; 

Dålig marknadsföring och 
positionering 

• En väsentlig del är att tidigt ta fram ett koncept för 
hela arenan så att rätt utbud tas fram som kan locka 
näringslivet till sig. 

• Kommunen har ingen erfarenhet alls av att vara 
hyresvärd för kommersiell verksamhet av den här 
digniteten. Därför behövs hjälp utifrån för att kunna 
nå ut på marknaden genom att marknadsföra sig. 

Svagt 
varumärkesbyggande 

• Det krävs mycket resurser för att göra arenan till ett 
varumärke i sig som får så pass mycket 
uppmärksamhet, även här krävs både organisation 
med kompetens som kommunen saknar idag och 
måste bygga upp. 

Svag uthyrning • En stor risk är självklart att inte hyra ut tillräckligt 
mycket ytor. För att undvika detta måste två ytor i 
synnerhet pekas ut; kontor och upplevelserestaurang. 

• För att minska risken med upplevelserestaurangen 
bör man försöka få till ett hyresavtal med en aktör 
tidigt i processen. Man bör utgå ifrån 
omsättningshyra och minska risken för 



restaurangägaren så att denne kan klara sig med 
mindre omsättning den första tiden. 

• När det gäller kontor finns det en väldigt stor 
exponering då RSD föreslagit över 5000 kvm. Man 
kanske bör eftersträva att minska antalet kontor till 
fördel för något annat, förslagsvis upplevelse, gym, 
rehab eller utbildningslokaler.  

• Man bör använda kommunen som hyresgäst som 
buffert om man får svårt att få kontor uthyrt genom 
att kommunen säger upp befintliga avtal som finns 
med externa hyresvärdar. 
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§ 30 Dnr 2019-00383  
Godkännande av utredning och förutsättningar för ny arenahall inom 
Kungsbacka Sportcenter 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner utredningen Ny arenahall inom Kungsbacka 
sportcenter och bilagorna 1-3, daterad 2020-02-27. 

Kommunfullmäktige beslutar att arenaprojektet ska genomföras med ytor för 
kommersiell verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra projektet med kommunen som ägare av 
fastigheten i sin helhet. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och 
samordna projektet Arenahall inom Kungsbacka sportcenter. 

 
Reservation 
Ulrika Landergren (L) och Jan Riise (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna yrkanden. 

Peder Kirsten (L), Monica Neptun (L), Jan Eric Knutas (L), Elin Hysén (L), 
Madelene Höök (L), Maria Losman (MP), Maria Rasmussen (V) och Kristina 
Rasmussen (V) reserverar sig mot beslutet. 

 
Beslut i kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda genomförandet av 
arenaprojektet, bland annat utifrån frågor om upphandling och motsvarande, samt 
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till projektplan med kostnader och 
budget för genomförandet. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda 200-300 
aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenahallen för kommunens eget behov och 
återkomma till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 23 april kommundirektören i uppdrag att utreda 
förutsättningar för en ny arenahall inom om Kungsbacka Sportcenter, fastighet 
Kungsbacka 4:65. Utredningen sammanfattas i rapport Ny arenahall inom 
Kungsbacka sportcenter. 

Arenan ska innehålla ytor för skolidrott, föreningsliv, bollsporter, idrotts- kultur- och 
mötesevenemang med mera. Arenan ska även täcka behovet av matcharena utifrån 
riksförbundens krav för spel på elitnivå. Det finns lag på elitnivå i Kungsbacka inom 
bland annat handbollsporten.  
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Inriktningen för utredningen har varit att arenahallen ska vara klar hösten 2022. 
Arbete med detaljplan för området pågår parallellt med utredningen för att 
effektivisera processen.  

Utredningen innehåller behovsanalys, stadsplaneringsperspektiv, marknads- och 
samhällsanalys, kommersialisering, ägande- och driftsalternativ och en utblick på 
omvärlden med fokus på arenafunktion. 

Utredningen ger kommunen underlag att välja inriktning för arenans ägande, 
driftsform och finansiering. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-03-24, § 44 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10, § 77 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-27 
Ny arenahall inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 med bilagor: 
Bilaga 1 – Arena i Kungsbacka, marknads- och samhällsanalys, WSP 2020-02-17 
Bilaga 2 – Alternativgranskning för ägande och drift, underlag från Service  
2020-02-25,  
Bilaga 3 – Behov och omfattning arena, underlag från Service 2020-02-25 
Kommunstyrelsen 2019-04-23, § 104 
Handelsutredning Kungsbacka, 2019-12-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Bengt Alderin (C), Hans Forsberg (M), Carita Boulwén (SD), 
Kristina Karlsson (C), Roger Larsson (KB), Niklas Mattsson (KD) och Christian 
Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Jan Riise (MP) yrkar på återremiss för att bättre utreda: 
- Konkurrenssituationen och möjligheter till samarbeten med grannkommuners 

arenor. Till exempel är inte Mölndals Åby-arena nämnt i underlaget. 
- Djupare analys av risker och möjligheter kring att kommunen ska äga själv. 
- Djupare analys av behovet av övernattningsmöjligheter i anslutning till 

arenan för att den ska kunna gå runt. 
- Möjligheterna till placering på annat ställe som inte är lika 

översvämningskänsligt till följd av klimatförändringarna. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Wesley (KD) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag, Ulrika Landergrens (L) yrkande och Jan Riises (MP) 
återremissyrkande. 
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Ordföranden ställer först proposition på Jan Riises (MP) återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och Ulrika 
Landergrens (L) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, byggnadsnämnden, nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för 
Teknik, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, Kommunledningskontoret: Näringslivsenheten 
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§ 96 Dnr 2021-00306 
Fördelning av statsbidrag från Skolverket till skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med  
7 169 477 kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 kronor till 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga 
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att 
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Tillskottet är tillfälligt och 
går under benämningen ”skolmiljarden”. 

Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i 
åldrarna 6-19 år. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla 
kommuner. Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni 
månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men 
bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder. 

Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397 
kronor, varav hälften har betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för 
Förskola & Grundskola samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 112 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per kommun, dnr 2021:283 
Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Niklas Mattsson (KD), Maria Losman (MP) och Carita Boulwén (SD) 
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. 

Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande. 

Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande. 

Protokollsanteckning 
Maria Rasmussen (V), Lars Eriksson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Anders 
Ekström (M) stödjer Eva Borgs (S) yrkande. 

Elin Hysén (L) stödjer Monica Neptuns (L) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 
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§ 112 Dnr 2021-00306 
Fördelning av statsbidrag från Skolverket 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med 50 
procent till nämnden för Förskola & Grundskola och 50 procent till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga 
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att 
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Tillskottet är tillfälligt och 
går under benämningen ”skolmiljarden”. 

Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i 
åldrarna 6-19 år. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla 
kommuner. Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni 
månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men 
bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder. 

Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397 kr, 
varav hälften har betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för Förskola 
Grundskola samt nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad.  

Som stöd för kommunerna att hantera erhållet bidrag i den ekonomiska 
redovisningen har Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnat ett yttrande. 
Slutsatsen är att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen. I Kungsbacka kommun hanteras de generella statsbidragen centralt på 
finans och utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Denna hantering 
följer av kommunens beslutade ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att 
intäkterna år 2021 i form av generella statsbidrag höjs, samt att berörda nämnder 
erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat påverkas således inte av 
beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående 
huvudmännen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Beslut Skolverket Dnr 2021:283 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per 
kommun. 

Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Monica Neptun (L) yrkar att pengarna fördelas med 50 procent till nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad och 50 procent till nämnden för Förskola & 
Grundskola. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Monica Neptuns (L). Ordföranden (M) prövar 
förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Monica Neptuns (L) 
förslag. 
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Fördelning av statsbidrag från Skolverket 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med 7 169 477 kronor till 
nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 kronor till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad. 

Sammanfattning av ärendet 
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till 
skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar 
för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin. Tillskottet är tillfälligt och går under benämningen ”skolmiljarden”. 

Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6-19 år. 
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla kommuner. Hälften av stödet betalas 
ut under februari månad och hälften under juni månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur 
medlen ska användas, men bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma 
grunder. 

Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397 kr, varav hälften har 
betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för Förskola Grundskola samt nämnden för 
Gymnasium och Arbetsmarknad. Som grund för fördelning har kommunledningskontoret inhämtat 
underlag från berörda förvaltningar. Fördelningen baseras på aktuell åldersfördelning bland barn och 
unga i åldrarna 6-19 år, det vill säga samma grund som använts av Skolverket för fördelning bland 
landets kommuner. Utifrån detta föreslås att 7 169 477 kronor (72%) fördelas till nämndenför Förskola 
& Grundskola samt 2 745 920 (28%) till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Som stöd för kommunerna att hantera erhållet bidrag i den ekonomiska redovisningen har Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) lämnat ett yttrande. Slutsatsen är att bidraget ska klassificeras som ett 
generellt statsbidrag i den externa redovisningen. I Kungsbacka kommun hanteras de generella 
statsbidragen centralt på finans och utgör därefter grund för ramtilldelning till nämnderna. Denna 
hantering följer av kommunens beslutade ekonomistyrprinciper. Slutligt beslut om ramtilldelning 
fattas av kommunfullmäktige. Följden av beslutet är att intäkterna år 2021 i form av generella 
statsbidrag höjs, samt att berörda nämnder erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat 
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påverkas således inte av beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de 
fristående huvudmännen utifrån samma principer som till den egna verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Beslut Skolverket Dnr 2021:283 Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per kommun. 

Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
Ekonomi, kommunledningskontoret 

 

 

Malin Aronsson      Anders Johansson 

Kommundirektör      Biträdande kommundirektör 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021.  

Skälen för beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i skolväsendet. 

Fördelning av medel 

1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2 
skolmiljarden”. 
 

 

På Skolverkets vägnar 

 Beslut

 2021-01-28
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Jonas Krantz 

Avdelningschef  Johanna Freed 

   Enhetschef 

 

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen 
av ärendet. 

Bilagor  

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 



2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  1 (7)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr

 

Skotverka 
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr

 

Skotverka 
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Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr
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MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr
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SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr
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UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr
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ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr

Totalt 1 000 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson
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2020 Beviljat bidrag 9 915 397
1384 Kungsbacka FG 7 169 477
6 år 1 128 GA 2 745 920
7 år 1 079 Summa 9 915 397
8 år 1 169
9 år 1 202
10 år 1 280
11 år 1 289
12 år 1 230
13 år 1 239
14 år 1 286
15 år 1 252 12 154 72,31% FG
16 år 1 220
17 år 1 179
18 år 1 179
19 år 1 077 4 655 27,69% GA
Total 16 809



Delbetalning 1 Delbetalning 2
3 584 738 3 584 738
1 372 960 1 372 960
4 957 699 4 957 699



2020
1384 Kungsbacka
0 år 699
1 år 911
2 år 957
3 år 966
4 år 1 080
5 år 1 059
6 år 1 128
7 år 1 079
8 år 1 169
9 år 1 202
10 år 1 280
11 år 1 289
12 år 1 230
13 år 1 239
14 år 1 286
15 år 1 252
16 år 1 220
17 år 1 179
18 år 1 179
19 år 1 077
20 år 943
21 år 802
22 år 777
23 år 695
24 år 633
25 år 686
26 år 709
27 år 752
28 år 781
29 år 876
30 år 881
31 år 820
32 år 870
33 år 870
34 år 870
35 år 906
36 år 956
37 år 981
38 år 969
39 år 949
40 år 1 038
41 år 1 053
42 år 1 070
43 år 1 093
44 år 1 179
45 år 1 160



46 år 1 308
47 år 1 324
48 år 1 376
49 år 1 353
50 år 1 335
51 år 1 203
52 år 1 240
53 år 1 378
54 år 1 247
55 år 1 285
56 år 1 246
57 år 1 147
58 år 1 024
59 år 981
60 år 938
61 år 959
62 år 871
63 år 909
64 år 862
65 år 831
66 år 787
67 år 842
68 år 767
69 år 786
70 år 835
71 år 840
72 år 949
73 år 886
74 år 927
75 år 898
76 år 927
77 år 813
78 år 742
79 år 609
80 år 592
81 år 557
82 år 480
83 år 462
84 år 438
85 år 310
86 år 309
87 år 251
88 år 218
89 år 201
90 år 183
91 år 133
92 år 138
93 år 83



94 år 74
95 år 50
96 år 42
97 år 40
98 år 23
99 år 17
100+ år 23
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§ 62 Dnr 2021-00069  
Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling med 
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 2021. 
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 
offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt 
upphör att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i 
tillämpningsanvisningarna till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för avskrift eller kopia av allmän handling behöver kompletteras med en 
taxebestämmelse för beräkningsgrunderna för avgiftsuttaget samt att betalning får tas 
ut i förskott. Samtidigt görs några redaktionella förändringar och förtydliganden samt 
ett utförande i Kungsbacka kommuns nya grafiska profil. Någon ändring av 
avgiftsbeloppen föreslås inte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 65 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-19 
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 
offentlighetsprincipen, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198 
Förslag till förändringar, jämförande dokument 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 65 Dnr 2021-00069  
Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling med 
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 2021. 
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 
offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt 
upphör att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i 
tillämpningsanvisningarna till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för avskrift eller kopia av allmän handling behöver kompletteras med en 
taxebestämmelse för beräkningsgrunderna för avgiftsuttaget samt att betalning får tas 
ut i förskott. Samtidigt görs några redaktionella förändringar och förtydliganden samt 
ett utförande i Kungsbacka kommuns nya grafiska profil. Någon ändring av 
avgiftsbeloppen föreslås inte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 
offentlighetsprincipen 2017 

Förslag till förändringar, jämförande dokument 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling med 
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 2021. Taxa för avskrift 
eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges 
protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt upphör att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsanvisningarna till 
kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för avskrift eller kopia av allmän handling behöver kompletteras med en taxebestämmelse för 
beräkningsgrunderna för avgiftsuttaget samt att betalning får tas ut i förskott. Samtidigt görs några 
redaktionella förändringar och förtydliganden samt ett utförande i Kungsbacka kommuns nya grafiska 
profil. Någon ändring av avgiftsbeloppen föreslås inte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen 2017 

Förslag till förändringar, jämförande dokument 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Administrativ specialist 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Vid en översiktlig granskning av kommunens taxor och andra föreskrifter kan man se att såväl kvalitet 
som utförande varierar kraftigt. Ett skäl till detta är digitaliseringen, samlande dokumentation tappades 
bort,  ett annat förändringarna av Kungsbacka kommuns grafiska profil. Det är lämpligt att den 
grafiska profilen är densamma över tid för kommunens författningssamling, så att den känns igen. Den 
grafiska profilen på Svensk författningssamling (SFS) har i grunden sett likadan ut under mycket lång 
tid. Förändringar i logotypen har dock sannolikt skett, möjligen av samma skäl som Kungsbacka 
kommuns logotyp har modifierats för att vara kompatibel med digitala medier. Kungsbacka kommuns 
författningssamling (KBAFS) bör på samma sätt ha kontinuitet i sin grafiska form vilket betyder att 
just författningssamlingen bör behålla den grafiska formen över tid, oavsett om förändring sker av den 
grafiska profilen inom andra områden. Ett nytt taxedokument i utförande bidrar  på sikt till sådan 
enhetlighet. 

Enligt 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen, TF, (1949:105) har den som önskar ta del av en allmän 
handling även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del 
handlingen får lämnas ut. Laghänvisningarna justeras till nuvarande av paragrafnummer i TF. 

En annan anledning till detta ärende är att taxan bör kompletteras med principer eller grunder för hur 
avgiften har beräknats. En av de tillämpliga kommunalrättsliga principerna är självkostnadsprincipen 
enligt 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), som anger ett tak för hur stor avgiften får bli, men inget 
golv. Att det inte finns något golv innebär att verksamheten kan skattefinansieras helt. 

Det finns inga regler i övrigt för beräkningen av avgiftsbeloppen. Kommunen har sedan tidigare tagit 
ledning ifrån den statliga avgiftsförordningen (1992:19) och schabloniserat avgifterna. Någon 
förändring i den beräkningsmetoden görs inte i denna taxa. Det får framhållas att avgifterna i första 
hand inte är avsedda att täcka kommunens kostnader utan för att motverka överkonsumtion av 
rättigheten att ta del av allmän handling. Kommunen bör kunna ha förtroende för att staten rätt har 
räknat fram självkostnaden. 

Sedan den 1 januari 2021 får en myndighet ta ut avgiften i förskott (SFS 2020:961) innan avskriften 
eller kopian lämnas ut. Taxan kompletteras med en sådan upplysning. Vidare föreslås några mindre 
redaktionella ändringar, såsom att begreppet elektronisk byts ut mot digital, som synes vara det 
begrepp som ersatt det tidigare. Vidare förtydligas att det är varje kopierad sida som avgiftsbeläggs.  

Från tillämpningsanvisningarna flyttas ett stycke till en taxebestämmelse i stället så att inga tvivel ska 
råda om när avgift ska tas ut. Det gäller överföring av pappershandlingar till digitala handlingar för 
digitalt utlämnande, vilket är det vanligaste sättet idag att lämna ut allmänna handlingar. 
Kommunarkivet fick förra året 1 100 förfrågningar om arkivhandlingar. Detta kan jämföras med 900 
året innan, år 2019. Tillämpningsanvisningarna i övrigt behålls. 

Taxans benämning kortas ner till en mer hanterbar rubrik och medför ingen ändring i sak. Avgifternas 
storlek ändras inte. 
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Överväganden 
Fråga har uppkommit om att ta ut en avgift för utlämnande av digitala handlingar digitalt. 
Kommunledningskontorets föreslår inte någon avgift för detta eftersom det är svårt att räkna fram 
självkostnaden för detta. Avgift får ju inte tas ut för att ta fram handlingen eller för att återställa den. 
Däremot förtydligas i en taxebestämmelse att överföring från en pappershandling till en digital 
handling likställs med att kopiera en handling, även om den därefter lämnas ut digitalt. 

Fråga har också uppkommit om att öka antalet sidor som kopieras avgiftsfritt. Det finns kommuner 
som har gjort så. Kommunledningskontoret bedömer emellertid att syftet med att ha en taxa alls 
motverkas av detta. Något sådan förändring föreslås således inte. 

 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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KS/2021 - 00069 

Taxa för avskrift eller kopia av 
allmän handling 
 
Med tillämpningsanvisningar 
 

Denna taxa gäller från och med den 1 maj 2021 

 
1. Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för kopia eller avskrift av allmän handling m.m. som begärs ut med stöd 
av offentlighetsprincipen. 

Taxan är beslutad med stöd av 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen (1949:105).  
Taxan tillämpas avseende kommunens utlämnande av allmän handling i den utsträckning som 
närmare föreskrivs i nedanstående taxebestämmelser. 

2. Beräkningsgrunder 
Avgift tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen).  

3. Avgift 
Avgift tas ut för 

- Kopia eller utskrift av allmän handling  

- Avskrift av allmän handling eller av ljudupptagning  

- Porto- och postförskott  

- Bestyrkt kopia 

Om pappershandlingar överförs till digitalt medium och lämnas ut i digital form, gäller samma 
avgifter som för svart/vita kopior eller utskrifter i pappersform. Detsamma gäller handlingar som 
lämnas ut via telefax.  

Om handlingar lämnas ut på annat lagringsmedium än papper får avgift för lagringsmediet tas ut. 

 

4. Förskottsbetalning 
Avgift får tas ut i förskott enligt 6 kap. 1a§ i lag om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

0 
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Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

5.1 Fotokopiering och utskrift på papper av enkel kvalitet samt 
skanning eller annan digital utskrift 
 
Originalets storlek, A4 och A 3, svart/vit 
 
1 - 9 sidor 
10 sidor 

Varje sida därefter 

 

Färgkopia, A4 och -A3, per sida 

Originalets storlek, per sida 

A2 

A1 

A0 

Ruta på mikrofilm/kort, per sida 

A4 

A3 

A2 

Avgiftsbelopp 
 
Utan avgift  
50 kronor 
2 kronor 

 

5 kronor 

 

 

20 kronor 

40 kronor 

80 kronor 

 

10 kronor 

15 kronor 

25 kronor 

  
5.2 Avskrift av handling på papper eller av ljudupptagning 
Avgiften är vid varje tillfälle 125 kronor per påbörjade 15 minuter  
 
6. Annat lagringsmedium än papper  
Avgiften är 50 kronor  
 
7. Bestyrkt kopia eller avskrift  
Avgiften är 50 kronor. 
 
8. Porto och postförskott  
 
Försändelse som väger 100 gram eller mer                             Portokostnaden  
Försändelse som sänds mot postförskott                                 Postförskottskostnaden 
 

 
Beslutad av: Förslag januari 2021 

Gäller från:  

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

 

Tillämpningsanvisningar 
§ 1 Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av allmän handling utgör 
myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. 

§ 2 Ta del av allmän handling 

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller 
genom att mot en avgift få en avskrift eller en kopia av den. Digitala handlingar kan göras tillgängliga genom 
visning på bildskärm eller genom en utskrift. Ljud- eller upptagningar kan spelas upp. 

§ 3 Allmänhetens rätt att ta egna kopior 

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan avgift skriva av handlingen, 
fotografera den eller ta handlingen i anspråk för ljudöverföring. Den enskilde får alltså göra en egen kopia 
genom att t.ex. använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt att ladda ner 
handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USB-minne. 

§ 4 Användning av tekniska hjälpmedel 

Kommunen ska på begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad 
behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. 
digitala handlingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle få tillgång till 
upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen eller om hinder möter på grund av sekretess. 

§ 5 Service 

Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av en skriftlig kopia, på papper. 
Handlingar får lämnas ut i digital form som en serviceåtgärd under förutsättning att det inte finns 
bestämmelser i annan författning som förhindrar sådant utlämnande, t.ex. med hänsyn till skyddet för 
personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra otillbörliga integritetsintrång. 

§ 6 Digitalt utlämnande 

Det finns ingen skyldighet att lämna ut digitala handlingar i annan form än utskrift på papper, om det inte 
följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till digital form för digitalt 
utlämnande.  

§ 7 Handlingar som publicerats på kommunens webbplats 

Information får göras tillgänglig genom att handlingar publiceras på kommunens webbplats, som en 
serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om att få del av en allmän handling får därför inte avslås med 
hänvisning till att handlingarna finns tillgängliga på internet. 

_____ 

Kungsbacka kommun 
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Taxa för avskrift eller kopia av 

allmän handling som begärs 

med stöd av offentlighets- 

principen 

Med tillämpningsanvisningar 

 

Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13 § och kommunallagen (2017:725), 

 2 kap. 5 § 

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198/2017 

Ersätter Kf §146/2009 

Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret 
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§ 1   Avgift ska tas ut för 

- Kopia eller utskrift av allmän handling 

- Avskrift av allmän handling eller ljudupptagning 

- Porto- och postförskott 

- Annat lagringsmedium än papper 

- Bestyrkt kopia 

 

§ 2 Fotokopiering och elektronisk utskrift på papper av enkel 
kvalitet samt skanning 

 

Originalets storlek, A4 och A 3  Avgift 

1-9 kopior, s/v    Utan avgift 

10 s/v kopior    50 kronor 

Varje s/v kopia därefter    2 kronor 

Färgkopia, per kopia    5 kronor 

 

Originalets storlek   Avgift 

Per kopia    

A 2    20 kronor 

A 1    40 kronor 

A 0    80 kronor 

 

 

 

Il 
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Ruta på mikrofilm/kort   Avgift 

Per kopia 

A 4    10 kronor 

A3    15 kronor 

A 2    25 kronor 

 

§ 3  Avskrift av allmän handling på papper eller ljudupptagning 

    Avgift 

Vid varje tillfälle 125 kronor per 
påbörjade 15 
minuter 

§ 4 Annat lagringsmedium är papper  

Databärare    Avgift 

    50 kronor 

 

§ 5 Bestyrkt kopia eller avskrift 

    Avgift 

    50 kronor 

§ 6            Porto och postförskott 

    Avgift 

Försändelse som väger 100 gram eller mer  Portokostnaden 

Försändelse som sänds mot postförskott Postförskotts-
kostnaden 

_____ 
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Tillämpningsanvisningar  

§ 1 Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av 
allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk 
verksamhet enligt skattelagstiftningen. 

 

§ 2 Ta del av allmän handling 

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta 
avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller genom att mot en avgift få en 
avskrift eller en kopia av den.  

Elektroniska handlingar kan göras tillgängliga genom visning på 
bildskärm eller genom en utskrift. Ljudupptagningar kan spelas upp. 

 

§ 3 Allmänhetens rätt att ta egna kopior  

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan  

avgift skriva av handlingen, fotografera den eller ta handlingen i anspråk för  

ljudöverföring. Den enskilde få alltså göra en egen kopia genom att t.ex. 

använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt  

att ladda ner handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USB- 

minne.                       

  

§ 4                 Användning av tekniska hjälpmedel                                                                                                

Kommunen ska på begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska  

hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att  

ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. elektroniska hand- 

lingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle få 

tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen 
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eller om hinder möter på grund av sekretess. 

 
§ 5 Service 

Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av 

en skriftlig kopia, på papper. Handlingar får lämnas ut i elektronisk form som  

en serviceåtgärd under förutsättning att det inte finns bestämmelser i annan 

författning som förhindrar sådant utlämnande, t.ex. med hänsyn till skyddet för  

personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra  

otillbörliga integritetsintrång.  

 

§ 6 Elektroniskt utlämnande 

Det finns ingen skyldighet att lämna ut elektroniska handlingar i annan form än 

utskrift på papper, om det inte följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet  

att föra över pappershandlingar till elektronisk form för elektroniskt utlämnan- 

de. Om sådana handlingar ändå överförs till elektronisk form, gäller samma 

avgifter som för kopior eller utskrifter i pappersform. Detsamma gäller  

handlingar som lämnas ut via telefax. Om handlingar lämnas ut på annat  

lagringsmedium än papper får avgift för lagringsmediet tas ut. 

 

§ 7 Handlingar som publicerats på kommunens webbplats 

Information får göras tillgänglig genom att handlingar publiceras på  

kommunens webbplats, som en serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om  

att få del av en allmän handling får därför inte avslås med hänvisning till att  

handlingarna finns tillgängliga på internet. 

_____ 
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Taxa för avskrift eller kopia av 
allmän handling som begärs 
med stöd av offentlighets-
principen 

Med tillämpningsanvisningar 

Tryckfrihetsförordningen 2 kap. ~ § ee~agcfl (2017.725l, 

2-kap:-5-§ 

Gäller fr.o.m. den ~-~ 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198/2017 

Ersätter Kf § 146/2009 

Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret 
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KUNGSBACKA KOMMUNS FÖRF A TININGSSAMLING KBAFS 2021: 

u 
Kungsbacka 

KS/2021 - 00069 

Taxa för avskrift eller kopia av 
allmän handling 
Med tillämpningsanvisningar 

Den na taxa gäller från och m ed den 1 maj 2021 

1. Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för kopia eller avskrift av allmän handling m.m. som begärs ut med stöd 
av offentlighetsprincipen. 

Taxan är beslutad med stöd av 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen (1949:105). 

Taxan tillämpas avseende kommunens utlämnande av allmän handling i den utsträckning som 
närmare föreskrivs i nedanstående taxebestärnmelser. 

2. Beräkningsgrunder 
Avgift tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen). 

3. Avgift 

Avgift tas ut för 

- Kopia eller utskrift av allmän handling 

- Avskrift av allmän handling eller av ljudupptagning 

- Porto- och postförskott 

- Bestyrkt kopia 

Om pappershandlingar överförs till digitalt medium och lämnas ut i digital form, gäller samma 
avgifter som för svart/vita kopior eller utskrifter i pappersform. Detsamma gäller handlingar som 
lämnas ut via telefax. 

Om handlingar.lämnas ut på annat lagringsmedium än papper får avgift för lagringsmediet tas ut. 

4. Förskottsbetalning 

Avgift får tas ut i förskott enligt 6 kap. la§ i lag om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 



§ I Avgift ska tas ut för 

- Kopia eller utslcrift av allmän handling 

- A vslcrift av allmän handling eller ljudupptagning 

- Porto- och postförskott 

>1.t-lagi:mgmMGi~fJei

- Bestyrkt kopia 

§ 2 Fotokopiering och elek!rontiik utskrift på papper av enkel 
kvalitet samt skanning 

Originalets storlek, A4 oclz A 3 Avgift 

1-9 1©~, s/v Utan avgift 

10 s/v ke~r 50 kronor 

Varje s/v ~ därefter 2 kronor 

Färgkopia, per ~ a 5 kronor 

Originalets storlek Avgift 

Per kopia 

A2 20 laonor 

Al 40 kronor 

A0 80 kronor 

Kungsbacka 
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5.1 Fotokopiering och utskrift på papper av enkel kvalitet samt 
skanning eller annan digital utskrift 

Originalets storlek, A4 och A 3, svart/vit 

1 - 9 sidor 
10 sidor 

Varje sida därefter 

Färgkopia, A4 och -A3, per sida 

Originalets storlek, per sida 

A2 

Al 

A0 

Ruta på mikrofilm/kort, per sida 

A4 

A3 

A2 

Avgifts belopp 

Utan avgift 
50 kronor 
2 kronor 

5 kronor 

1' 
20kronor 

40 kronor 

80 kronor 

"!' 
10 kronor 

15 kronor 

25 kronor 

5.2 Avskrift av handling på papper eller av ljudupptagning 
Avgiften är vid varje tillfälle 125 kronor per påbörjade 15 minuter 

6. Annat lagringsmedium än papper 
Avgiften är 50 kronor 

7. Bestyrkt kopia eller avskrift 
Avgiften är 50 kronor. 

8. Porto och postförskott 

Försändelse som väger 100 gram eller mer 
Försändelse som sänds mot postförskott 

Beslutad av: Förslag januari 2021 

Gäller från: 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Portokostnaden 
Postförskottskostnaden 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00. iofo@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Ku ngsbacka 
kungsbacka se 
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Ruta på mikrofilm/kort 

Per~ 

A4 

A3 

A2 

Avgift 

10 kronor 

15 kronor 

25 kronor 

§ 3 Avskrift av allmän handling på papper eller ljudupptagning 

Avgift 

Vid varje tillfälle 

§ 4 Annat lagringsmedium är papper 

125 kronor per 

påbörjade 15 

minuter 

Bt1Mbii~11/lil Avgift 

§ 5 Bestyrkt kopia eller avskrift 

§ 6 Porto och postfiirskott 

Försändelse som väger 100 gram eller mer 

Försändelse som sänds mot postförskott 

50 kronor 

Avgift 

50 kronor 

Avgift 

Portokostnaden 

Postförskotts

kostnaden 

111 
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Tillämpningsanvisningar 

§ 1 Mervärdesskatt 

Avoiftema i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av 

all;än handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk 

verksamhet enligt skattelagstiftningen. 

§ 2 Ta del av allmän handling 

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta 

avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller genom att mot en avgift få en 

avskrift eller en kopia av den. 

Blek~ handlingar kan göras tillgängliga genom visning på 

bildskärm eller genom en utskrift. Ljudupptagningar kan spelas upp. 

§3 Allmänhetens rätt att ta egna kopior 

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan 

avgift skriva av handlingen, fotografera den eller ta handlingen i anspråk för 

ljudöverföring. Den enskilde fä alltså göra en egen kopia genom att t.ex. 

använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt 

att ladda ner handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USB-

minne. 

§ 4 Användning av tekniska hjälpmedel 

Kommunen ska pä begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska 

hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att 

ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. el~ hand

lingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle fä 

tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen 

B ' 
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Tillämpningsanvisningar 

§ 1 Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av allmän handling utgör 
myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. 

§ 2 Ta del av allmän handling 

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller 
genom att mot en avgift fä en avskrift eller en kopia av den. Digitala handlingar kan göras tillgängliga genom 
visning på bildskärm eller genom en utskrift. Ljud- eller upptagningar kan spelas upp. 

§ 3 Allmänhetens rätt att ta egna kopior 

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan avgift skriva av handlingen, 
fotografera den eller ta handlingen i anspråk för ljudöverföring. Den enskilde flir alltså göra en egen kopia 
genom att t.ex. använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt att ladda ner 
handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USB-minne. 

§ 4 Användning av tekniska hjälpmedel 

Kommunen ska på begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad 
behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. 
digitala handlingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle fä tillgång till 
upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen eller om hinder möter på grund av sekretess. 

§ 5 Service 

Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av en skriftlig kopia, på papper. 
Handlingar får lämnas ut i digital form som en serviceåtgärd under förutsättning att det inte finns 
bestämmelser i annan författning som förhindrar sådant utlämnande, t.ex. med hänsyn till skyddet för 
personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra otillbörliga integritetsinträng. 

§ 6 Digitalt utlämnande 

Det finns ingen skyldighet att lämna ut digitala handlingar i annan form än utskrift på papper, om det inte 
följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till digital form för digitalt 
utlämnande. 

§ 7 Handlingar som publicerats på kommunens webbplats 

Information f"ar göras tillgänglig genom att handlingar publiceras pä kommunens webbplats, som en 
serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om att få del av en allmän handling får därför inte avslås med 
hänvisning till att handlingarna finns tillgängliga på internet. 
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eller om hinder möter på grund av sekretess. 

Service § 5 r 
Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av 
en skriftlig kopia, på papper. Handlingar får lämnas ut i elelfffenislt form som 
en serviceåtgärd under förutsättning att det inte finns bestämmelser i annan 
författning som förhindrar sådant utlämnande, t.ex. med hänsyn till skyddet för 

personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra 
otillbörliga integritetsintrång. 

§6 Elektroniskt utlämnande 
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Det finns ingen skyldighet att lämna ut� handlingar i annan form än 
utskrift på papper, om det inte följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet 
att föra över pappershandlingar till elelttroru;ik form för elel.ti:emskt,utlämnan
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§7 Handlingar som publicerats på kommunens webbplats 

Information får göras tillgänglig genom att handlingar publiceras på 
kommunens webbplats, som en serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om 
att få del av en allmän handling får därför inte avslås med hänvisning till att 
handlingarna finns tillgängliga på internet. 
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§ 63 Dnr 2021-00068  
Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ service i samband med vigsel, 
daterad i januari 2021 och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 2017-06-15,  
§ 96, att avgiften för den administrativa servicen istället är 850 kronor inklusive 
mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för 
den administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga 
vigslar. Servicen består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid 
behov, tillhandahållande av vittnen. Avgiften kompletteras nu med nytt 
beräkningsunderlag, ett taxedokument samt en bestämmelse om mervärdesskatt. 
Taxan syftar till att delvis täcka kommunens kostnader för den administrativa 
servicen kring vigslar, samt att som styrmedel motverka överutnyttjande av de 
administrativa tjänsterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 66 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 
Taxa för administrativ service i samband med vigsel, januari 2021 
Ändringsunderlag vigseltaxa, januari 2021 
Underlag för beräkning av timpris vigslar 2021 
Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 96 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Fredrik Hansson (C) yrkar att i de fall där minst den ena parten är folkbokförd i 
Kungsbacka kommun, ska det inte debiteras någon avgift för borgerlig vigsel. I de 
fall där ingen av parterna är folkbokförda i Kungsbacka kommun ska en 
administrativ avgift för service i samband med borgerlig vigsel på 500 kr plus moms 
tas ut. 

Eva Borg (S) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl. 
yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Fredrik Hanssons 
(C) m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr 2021-00068  
Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ service i samband med vigsel, 
daterad i januari 2021 och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 2017-06-15, § 
96, att avgiften för den administrativa servicen istället är 850 kronor inklusive 
mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för 
den administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga 
vigslar. Servicen består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid 
behov, tillhandahållande av vittnen. Avgiften kompletteras nu med nytt 
beräkningsunderlag, ett taxedokument samt en bestämmelse om mervärdesskatt. 
Taxan syftar till att delvis täcka kommunens kostnader för den administrativa 
servicen kring vigslar, samt att som styrmedel motverka överutnyttjande av de 
administrativa tjänsterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Taxa för administrativ service i samband med vigsel, januari 2021 

Ändringsunderlag vigseltaxa, januari 2021 

Underlag för beräkning av timpris vigslar 2021 

Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 96 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ service i samband med vigsel, daterad i januari 2021 
och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 2017-06-15, § 96, att avgiften för den administrativa 
servicen istället är 850 kronor inklusive mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för den 
administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar. Servicen 
består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid behov, tillhandahållande av vittnen. 
Avgiften kompletteras nu med nytt beräkningsunderlag, ett taxedokument samt en bestämmelse om 
mervärdesskatt. Taxan syftar till att delvis täcka kommunens kostnader för den administrativa servicen 
kring vigslar, samt att som styrmedel motverka överutnyttjande av de administrativa tjänsterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Taxa för administrativ service i samband med vigsel, januari 2021 

Ändringsunderlag vigseltaxa, januari 2021 

Underlag för beräkning av timpris vigslar 2021 

Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 96 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 

1. Inledning 
Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för den 
administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar. Servicen 
består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid behov, tillhandahållande av vittnen. 
Avgiften behöver nu kompletteras med nytt beräkningsunderlag, tillkommande mervärdesskatt samt 
bestämmelser i ett taxedokument. 

Taxan syftar dels till att åtminstone delvis täcka kommunens kostnader för borgerliga vigslar, dels till 
att motverka ett överutnyttjande av de administrativa tjänsterna, alltså som styrmedel. Som exempel på 
överutnyttjande kan nämnas en slags ”vigselshopping”, som innebär att personer hör med flera 
kommuner samtidigt för att få optimal tid och plats för vigseln, vilket innebär avbokningar och onödig 
administration. Det förekommer inte sällan att par från andra kommuner bokar vigsel i Kungsbacka på 
grund av kommunens generösa inställning till parets önskemål om tid och plats och att inga bestämda 
vigseltider finns. 

2. Historik kring borgerlig (civil) vigsel 
Begreppet borgerlig användes ursprungligen om personer som bodde i stad, inom ett borgområde. 
Begreppet borgerlig har också kommit att användas som motsats till kyrklig, såsom borgerlig vigsel 
mot kyrklig vigsel eller borgerlig kommun mot kyrklig kommun (församlingen).1 

För att behovet av borgerliga vigselförrättare skulle kunna tillgodoses på landsbygden fick 
”Konungens befallningshavare” rätt att förordna vigselförrättare för visst område. Bestämmelserna 
överflyttades sedermera till giftermålsbalken 1920. Av giftermålsbalken framgick att lagfaren ledamot 
av magistraten2 förrättade borgerlig vigsel i städerna. Om det inte fanns någon magistrat förrättades 
vigseln av stadsstyrelsens ordförande. Utanför städerna var det landsfiskalerna som förrättade 
borgerlig vigsel.3  

Enskilda personer har förordnats som borgerliga vigselförrättare sedan år 1915, till en början främst 
för att täcka behovet av borgerliga vigselförrättare på landsbygden. Genom en lagändring år 1964 fick 
länsstyrelserna rätt att förordna särskilda vigselförrättare utan regeringens medgivande. Systemet med 
särskilt förordnade borgerliga vigselförrättare har härefter använts i allt större utsträckning. 

Borgerlig vigselförrättning är reglerad i förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt 
förordnad vigselförrättare samt i äktenskapsbalken (1987:230).  

 
1 Wikipedia 
2 En magistrat var en lokal statlig förvaltningsmyndighet som i regel bestod av borgmästare och rådmän. En del sysslor ankom på viss 
ledamot av magistraten, t.ex. att förrätta vigsel. 
3 Vigselfrågor SOU 2007:17 
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3. Kommunens roll 
Så kallad borgerlig vigselförrättning är en statlig angelägenhet med länsstyrelsen som vigselmyn-
dighet. Uppgiften att förrätta borgerlig vigsel fullgörs av fristående uppdragstagare efter förordnande 
från staten. Borgerlig vigselförrättning är således ingen reglerad kommunal angelägenhet utan den 
service som kommunen ger i samband med borgerlig vigsel bygger snarare på tradition, se ovan under 
avsnitt 2.  Frågan om ett kommunalt ansvar övervägdes dock i SOU 2007:21, men utredningen fann 
inte tillräckliga skäl att genomföra en så stor förändring i förhållande till den ordning som gällt sedan 
lång tid tillbaka.  

4. Taxebestämmelser och avgifter 
Enligt 2 kap. 5 - 6 §§ kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgift för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock 
avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.  

Kommunen agerar på frivillig basis, som en slags facilitator, genom att dels lämna förslag på 
vigselförrättare till länsstyrelsen, dels tillhandahålla ett vigselrum i Stadshuset, dels administrera 
vigslarna. Information samt en e-tjänst för borgerlig vigsel tillhandahålls också på kommunens 
hemsida. 

Avgiften får inte vara högre än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller (självkostnadsprincipen). Självkostnadsprincipen får anses utgöra ett tak för 
avgiftsbeloppet. Något golv finns inte, hela verksamheten får skattefinansieras.  

Kostnaden för kommunens administrativa service i samband med borgerliga vigslar har beräknats till 
134 000 kronor för ca 200 vigslar årligen. Beräkningsunderlaget består dock enbart av 
administratörens lönekostnader. Kostnader för lokal, information eller e-tjänst har inte tagits med i 
beräkningsunderlaget och blir således skattefinansierade.  

För enkelhetens skull anges avgiften i taxan inklusive mervärdesskatt. 

Av taxebestämmelserna framgår också att avgiften ska betalas av den som anmäler önskemål om 
vigsel, att mervärdesskatt läggs på avgiftsbeloppet samt att den administrativa tjänsten har tagits i 
anspråk genom att betalning skett. 

5. Förslag till taxa och reviderad avgift 
Genom ett förbiseende omfattade inte kommunfullmäktiges beslut i juni 2017 att mervärdesskatt skulle 
tillkomma på avgiftsbeloppet. Detta rättas nu till i förslagen taxa. 

Den nya beräkningen innebär att avgiften höjs till 850 kronor inklusive mervärdesskatt.  

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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KS/2021 - 00068 

Taxa för administrativ service i 
samband med vigsel 
 

Denna taxa gäller från och med den 1 maj 2021 

 
Inledande bestämmelser 
Denna taxa för uttag av avgift är beslutad med stöd av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725).  

Taxan tillämpas på kommunens administrativa service i samband med vigsel enligt förordning (2009:263) 
om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare. 

Beräkningsgrunder 
Avgift tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen).  

 
Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattelagstiftning tillkommer utöver avgiften. 

 
Avgift 
Avgiften är 850 kronor inklusive mervärdesskatt. 

 
Betalningsskyldighet och förskottsbetalning 
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska betalas i förskott av den som har anmält önskemål om vigsel.  

 

 
Beslutad av: Förslag januari 2021 

Gäller från:  

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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KUNGSBACKA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

§ 96 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Datum 

2017-06-15 Bl u 
Kungsbacka 

Administrativ avgift för service i samband med borgerlig vigsel 
KS/2017:247 1.2.1 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för service i samband med 
borgerlig vigsel på 500 kronor per vigsel. Avgiften gäller från och med den l 
augusti 2017. 

Sammanfattning 

Kungsbacka kommun genomförde 189 stycken borgerliga vigslar år 2016. 
Kommunledningskontoret tillhandahåller administrativ service kopplat till dessa 
vigslar. Enligt 8 kap 3 § kommunallagen har kommuner rätt att ta ut en avgift för 
tjänster och nyttigheter vilka de inte är skyldiga att erbjuda, under förutsättning 
att avgiftsbeläggningen sker till självkostnadspris. Ett flertal kranskommuner har 
infört avgifter på mellan 500-800 kronor i syfte att täcka administrativa kostnader 
för den service kotnm:unema tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar. 
Kommunledningskontoret föreslår att Kungsbacka kommun tar ut en avgift på 
500 kr per vigsel. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen. 2017-05-23, § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-05-16, § 164 
Tjänsteskrivelse, 2017-05-03 

Yrkanden 

Fredrik Hansson (C) yrkar följande: I de fall där minst den ena parten är 
folkbokförd i Kungsbacka kommun, ska det fortsatt inte debiteras någon avgift 
för borgerlig vigsel. I de fall där ingen av parterna är folkbokförda i Kungsbacka 
kommun föreslås införas en avgift för service i samband med borgerlig vigsel på 
500 kronor per vigsel. Avgiften gäller från och med 1 augusti 2017. 

I ExpedieraUbestyrl<t 

KUNGSBACKA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING KBAFS 2021: 

u 
Kungsbacka 

KS/2021 - 00068 

Taxa för administrativ service i 
samband med vigsel 

Denna taxa gäller från och med den 1 maj 2021 

Inledande bestämmelser 
Denna taxa för uttag av avgift är beslutad med stöd av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). 

Taxan tillämpas på kommunens administrativa service i samband med vigsel enligt förordning (2009:263) 
om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare. 

Beräkningsgrunder 
Avgift tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen). 

Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattelagstiftning tillkommer utöver avgiften. 

Avgift 
Avgiften är 850 kronor inklusive mervärdesskatt. 

Betalningsskyldighet och förskottsbetalning 
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska betalas i förskott av den som har anmält önskemål om vigsel. 

Beslutad av: Förslag januari 2021 

Gäller från: 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka,se 



KUNGSBACKA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Datum 

2017-06-15 Il I 
. 

Kungsbacka 

Eva Borg (S), Roger Larsson (KB) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifalltill 
Fredrik Hanssons (C) förslag. 

Hans Forsberg (M), Franklin Eck (M) och Carita Boulwen (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag respektive Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: 

Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst innebär bifall till Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 36 ja-röster, 23 nej-röster, 1 
ledamot som är frånvarande samt 1 plats som är tom bifaller kommunstyrelsens 
förslag. · 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hravn Forsne (Ml Vk X 

Hans Forsbern (M) Vk X 

Lisa Andersson (M Vk X 

Christian Johansson (M Vk X 

Marianne Kierkemann (M Vk X 

PerOdman (M Vk X 

Axel Storckenfeldt (M) Vk X 

Ulrika Jöroensen (M) Vk X 

Franklin Eck (M) Vk X 

Anders Ekström (M) Vk X 

Ulla Krantz (M) Vk X 

Frida Schill örne (M Vk Kalle Sundvall X 

Per Stenbero (Ml Vk MarAareta Ödman X 

Lars Thelen (M) ök X 

Christina Äna /M) Ok X 

Maria Gathendahl (Ml Ok X 

Mariette Grattbeck /Ml Ök Gunilla Acler X 

Peter Söderbero (M) Ok Anna Säve X 

Thure Sanden (M) Ök X 

Bengt Adolfsson (M) Ok X 
Marianne Pleijel IM) Ok X 

Fredrik Hansson IC) Vk X 

I ExpeOleral/bestyrkt 

KUNGSBACKA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Maria Mia Andersson 
Marie Andersson 
Heinrich Kaufmann 
Kristina Karlsson 
Kerstin Ekman-Hake 
Bengt Alderin 
Ulrika Landergren 
Christian Haneson 
Monica Neotun 
Jan Eric Knutas 
Madelene Höök 
Eirik Langjord 
Peter Weslev 
Niklas Mattsson 
Britt Tönnbero 
Biörn lvarsson 
Renee Svlvan 
Kent Stenhammar 
Eva Borg 
Johan Tolinsson 
Elisabeth Lyckevall 
Sara Heikkinen 
Mai-Britt Rane Andersson 
Gert Svensson 
Jon Thorbiömson 
Maria Rasmussen 
Emma Vildstrand 
Eva Rinadahl 
Maria Losman 
Clas Rosander 
Thord Brvnielsson 
Carita BouJwen 
Jessica L Larsson 
KenthWallln 
James Kujansuu 
Stefan JäAnert 
Mikaela Zackrisson 
Roger Larsson 
Agnetha Erneaård 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Datum 

2017-06-15 

<xiU.a(/\k 
IC) Vk 
IC\ Vk 
/Cl Ok 
(Cl Ok 
(C) Ok 
(C) Ok 
IL) Vk 

IL) Vk 
(L\ Vk 
(L) Ok 
(L) Ok 
(L\ Ök Ann Molander 

IKDl Vk Daniel Kvist 
IKD\ Ok 
r§ Vk 
IS\ Vk Jnaela Hansson 
IS) Vk 
(S) Vk 
(S) Ök 
(S) Ok 
(S Ok 
IS Ok 
(S Ök 
IS Ok 
/V Vk 
IV Ok 

/MP\ Vk 
IMP\ Vk 
(MP) Ok 
(MP\ Ök 
/SDl Vk 
(SD) Vk 
(SD\ Ök Susanne Justesen 
ISD\ Ok Ersättare saknas 

(-\ Ök Tommy Bech 
ISD) Ok 
/KB) Vk 
IKB\ Ok 
1KB) Ok 

SUMMA: 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret, Administrativ chef 

I ExpedleraUbostyrkt 
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Beräkning av timpris för interna projektresurser som kan ingå i en investerings anskaffningsvärde

Mall Beräkning
Beräknad månadslön 33 850 34 358 Budgeterad snittlön för relevant projektresurs, med hänsyn till löneökning (9 månader)
PO-kostnad 1,4015 Personalomkostnad för budgetåret enligt kommunbudget
Personalkostnad helår 589 385 Beräknad månadslön x PO-kostnad x 2% (semestertillägg)
Årsarbetstid 1 760 Schablon för antal årsarbetstid: 220 dagar (250 arbetsdagar - 30 dagars sem). 220 dagar x 8 tim = 1760 
Timpris 335
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§ 96 

 

Administrativ avgift för service i samband med borgerlig vigsel 
KS/2017:247 1.2.1 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för service i samband med 

borgerlig vigsel på 500 kronor per vigsel. Avgiften gäller från och med den 1 

augusti 2017.  

 

Sammanfattning 

Kungsbacka kommun genomförde 189 stycken borgerliga vigslar år 2016. 

Kommunledningskontoret tillhandahåller administrativ service kopplat till dessa 

vigslar. Enligt 8 kap 3 § kommunallagen har kommuner rätt att ta ut en avgift för 

tjänster och nyttigheter vilka de inte är skyldiga att erbjuda, under förutsättning 

att avgiftsbeläggningen sker till självkostnadspris. Ett flertal kranskommuner har 

infört avgifter på mellan 500-800 kronor i syfte att täcka administrativa kostnader 

för den service kommunerna tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar. 

Kommunledningskontoret föreslår att Kungsbacka kommun tar ut en avgift på 

500 kr per vigsel. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen. 2017-05-23, § 127 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-05-16, § 164 

Tjänsteskrivelse, 2017-05-03 

 

Yrkanden 

Fredrik Hansson (C) yrkar följande: I de fall där minst den ena parten är 

folkbokförd i Kungsbacka kommun, ska det fortsatt inte debiteras någon avgift 

för borgerlig vigsel. I de fall där ingen av parterna är folkbokförda i Kungsbacka 

kommun föreslås införas en avgift för service i samband med borgerlig vigsel på 

500 kronor per vigsel. Avgiften gäller från och med 1 augusti 2017. 

Il 
Kungsbacka 
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Eva Borg (S), Roger Larsson (KB) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till 

Fredrik Hanssons (C) förslag. 

Hans Forsberg (M), Franklin Eck (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Proposition 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag respektive Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: 

Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst innebär bifall till Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 36 ja-röster, 23 nej-röster, 1 

ledamot som är frånvarande samt 1 plats som är tom bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hravn  Forsne                            (M)        Vk                                                  X        
Hans  Forsberg                           (M)        Vk                                                  X        
Lisa Andersson                           (M)        Vk                                                  X        
Christian Johansson                      (M)        Vk                                                  X        
Marianne Kierkemann                      (M)        Vk                                                  X        
Per Ödman                                (M)        Vk                                                  X        
Axel Storckenfeldt                       (M)        Vk                                                  X        
Ulrika Jörgensen                         (M)        Vk                                                  X        
Franklin Eck                             (M)        Vk                                                  X        
Anders Ekström                           (M)        Vk                                                  X        
Ulla Krantz                              (M)        Vk                                                  X        
Frida Schill Örne                        (M)        Vk         Kalle Sundvall                           X        
Per  Stenberg                            (M)        Vk         Margareta Ödman                          X        
Lars Thelén                              (M)        Ök                                                  X        
Christina Äng                            (M)        Ök                                                  X        
Maria Gathendahl                         (M)        Ök                                                  X        
Mariette Grattbeck                       (M)        Ök         Gunilla Apler                            X        
Peter Söderberg                          (M)        Ök         Anna Säve                                X        
Thure Sandén                             (M)        Ök                                                  X        
Bengt  Adolfsson                         (M)        Ök                                                  X        
Marianne Pleijel                         (M)        Ök                                                  X        
Fredrik Hansson                          (C)        Vk                                                   X      

Il 
Kungsbacka 
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Maria Mia Andersson                      (C)        Vk                                                   X      
Marie Andersson                          (C)        Vk                                                   X      
Heinrich Kaufmann                        (C)        Ök                                                   X      
Kristina Karlsson                        (C)        Ök                                                   X      
Kerstin Ekman-Hake                       (C)        Ök                                                   X      
Bengt Alderin                            (C)        Ök                                                   X      
Ulrika Landergren                        (L)        Vk                                                  X        
Christian Haneson                        (L)        Vk                                                  X        
Monica Neptun                            (L)        Vk                                                  X        
Jan Eric Knutas                          (L)        Ök                                                  X        
Madelene Höök                            (L)        Ök                                                  X        
Eirik Langjord                           (L)        Ök         Ann Molander                             X        
Peter Wesley                             (KD)       Vk         Daniel Kvist                                          X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Ök                                                  X        
Britt Tönnberg                           (S)        Vk                                                   X      
Björn Ivarsson                           (S)        Vk         Ingela Hansson                            X      
Reneé Sylvan                             (S)        Vk                                                   X      
Kent Stenhammar                          (S)        Vk                                                   X      
Eva Borg                                 (S)        Ök                                                   X      
Johan Tolinsson                          (S)        Ök                                                   X      
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Ök                                                   X      
Sara Heikkinen                           (S)        Ök                                                   X      
Maj-Britt Rane Andersson                 (S)        Ök                                                   X      
Gert Svensson                            (S)        Ök                                                   X      
Jon Thorbjörnson                         (V)        Vk                                                   X      
Maria Rasmussen                          (V)        Ök                                                   X      
Emma Vildstrand                          (MP)       Vk                                                  X        
Eva Ringdahl                             (MP)       Vk                                                  X        
Maria Losman                             (MP)       Ök                                                     X  
Clas Rosander                            (MP)       Ök                                                  X        
Thord Brynielsson                        (SD)       Vk                                                  X        
Carita Boulwén                           (SD)       Vk                                                  X        
Jessica L  Larsson                       (SD)       Ök         Susanne  Justesen                        X        
Kenth Wallin                             (SD)       Ök         Ersättare saknas                                            X  
James Kujansuu                           (-)        Ök         Tommy Bech                                X      
Stefan Jägnert                           (SD)       Ök                                                  X        
Mikaela Zackrisson                       (KB)       Vk                                                   X      
Roger Larsson                            (KB)       Ök                                                   X      
Agnetha Ernegård                         (KB)       Ök                                                   X      

SUMMA: 36 23 0 2 

 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret, Administrativ chef  

 

 

Il 
Kungsbacka 
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§ 65 Dnr 2020-00488  
Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik - 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Teknik, daterat 2021-01-20. 

Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05,  
§ 49, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har det uppmärksammats att det inte finns någon utsedd ansvarig nämnd 
för att svara för sjövägmärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA). Mot bakgrund av 
nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i 
dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa områden borde ingå i 
nämnden för Tekniks ansvarsområden. 

Därför har en ny formulering om detta lagts till i reglementet för nämnden för 
Teknik. Utöver det har reglementet förenklats och förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 67 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 
Utredning Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken, januari 2021 
Reglemente för nämnden för Teknik, 2021-01-20 
Reglemente för nämnden för Teknik med markerade förslag till ändringar,  
2021-01-20 
Nämnden för Teknik, 2020-12-16 § 125 
Tjänsteskrivelse förvaltningen för Teknik, 2020-11-25 
Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05,  
§ 49 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 67 Dnr 2020-00488  
Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik - 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Teknik, daterat 2021-01-20. 

Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05, § 
49, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har det uppmärksammats att det inte finns någon utsedd ansvarig nämnd 
för att svara för sjövägmärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA). Mot bakgrund av 
nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i 
dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa områden borde ingå i 
nämnden för Tekniks ansvarsområden.  

Därför har en ny formulering om detta lagts till i reglementet för nämnden för 
Teknik. Utöver det har reglementet förenklats och förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Utredning Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken, januari 2021 

Reglemente för nämnden för Teknik, 2021-01-20 

Reglemente för nämnden för Teknik med markerade förslag till ändringar, 2021-01-
20 

Nämnden för Teknik, 2020-12-16 § 125 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för Teknik, 2020-11-25 

Reglemente för nämnden för Teknik, KF 2020-05-05 § 49 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 
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Katarina Eiderbrant 
0300-83 40 16 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik avseende 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Teknik, daterat 2021-01-20. 

Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05, § 49, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har det uppmärksammats att det inte finns någon utsedd ansvarig nämnd för att svara för 
sjövägmärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA). Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande 
ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även 
dessa områden borde ingå i nämnden för Tekniks ansvarsområden.  

Därför har en ny formulering om detta lagts till i reglementet för nämnden för Teknik. Utöver det har 
reglementet förenklats och förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Utredning Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken, januari 2021 

Reglemente för nämnden för Teknik, 2021-01-20 

Reglemente för nämnden för Teknik med markerade förslag till ändringar, 2021-01-20 

Nämnden för Teknik, 2020-12-16 § 125 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för Teknik, 2020-11-25 

Reglemente för nämnden för Teknik, KF 2020-05-05 § 49 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Under 2020 har uppmärksammats att ansvarig nämnd för att svara för sjömärken och 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) inte har utsetts. Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande 
ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även 
dessa områden torde innefattas i Tekniks ansvarsområden. Därför har en ny formulering om detta lagts 
till i reglementet för nämnden för Teknik. Härtill har reglementet förenklats och förtydligats för en 
tydligare överblick. 

Kommunens ansvar för sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken 
Frågan om vilken nämnd som ansvarade för kommunens sjömärken, eller sjösäkerhetsanordningar 
(SSA), och sjövägmärken (föreskrifter och förbud) aktualiserades sommaren 2020 i samband med att 
Transportstyrelsen efterfrågade kommunens, för innevarande år, egenkontroll av kommunens SSA. 
Bakgrunden var en invånares oro över eventuella, kommande överträdelser av fartbegränsningar 
(föreskrifter) vid Kullaviks avloppsledning i havet samt en förfrågan från en båtförening om att överta 
ägande och underhåll av en ledfyr ur funktion i Kungsbackafjorden.  

Ansvaret för sjömärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA) har sedan 2003 varit kommunstyrelsens. I 
den översiktliga utredning som initierades sommaren 2020framkom att nämnden för Kultur & Fritid 
tidigare hade fullgjort kommunens uppgifter beträffande SSA och sjövägmärken utan att uppgifterna 
delegerats till nämnden. När delar av förvaltningen för Kultur & Fritids driftsektion i april 2019 fördes 
över till nämnden för Teknik, togs inga initiativ till att komplettera nämndens reglemente med dessa 
för nämnden nya uppgifter. Det beror, med största sannolikhet, på att dessa inte var kända för 
nämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en utredning om sjösäkerhetsanordningar, sjövägmärken 
och kommunens ansvar. Den utredningen utgör underlag i ärendet. 

Länsstyrelsen har genom beslut 125-19-89 gett Kungsbacka kommun i uppdrag att svara för att 
sjömärken sätts upp och underhålls längs havskusten intill ett avstånd av 200 meter från strandlinjen 
vid normalt vattenstånd:  

− från västligaste delen av Äspenäs till östligaste delen av Hästholmen  

− från 500 meter sydväst till 500 meter nordost Gårda brygga  

− från Stegla udde till nordspetsen på östligaste udden söder Krokarna  

− från sydspetsen av Skallanäs till sydspetsen av Mönster  

− från spetsen av Backfiskarudden väster Råö till sydvästligaste delen av Smarholmen  

− från norra udden av Vinbärsholmen till södra delen av Rödskären  

− från västligaste delen av Stora Gingleholmen på Vallda Sandö till nordligaste delen av udden 
söder om ön Klöven  
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− från västligaste delen av udden norr om Brandshultsviken till västligaste delen av udden vid 
Lahall 

− från Sältetången till Kullaviks hamn  

Skyltning ska ske på samma sätt som tidigare.  

 

Kungsbacka kommun svarar även för Sjösäkerhetsanordningar (SSA):  

− Kungsbacka ränna 1 (fast prick)  

− Kungsbacka ränna 2 (fast prick)  

− Kungsbacka ränna 3 (fast prick)  

− Kungsbacka ränna 4 (fast prick)  

− Kungsbacka ränna 5 (fast prick)  

− Kungsbacka (ledfyr)  

− Gula skär (kummel)  

− Näsbokrok (prick)  

− Lerkils angöring (ledfyr) driftsavtal Sjöfartsverket  

− Kullavik avloppsledning (prick) driftsavtal Sjöfartsverket  

Detta innefattar upprättning, drift och egenkontroll jämte rapportering till Transportstyrelsen.  

Utöver detta har Transportstyrelsen genom beslut TSS 2020-1510 gett Onsala Fyrförening 
drifttillstånd och ansvar att underhålla och kontrollera SSA vid Onsalahalvön fram till 2025-05-30 
varför dessa undantas tills annat besked ges.  

Övriga ändringar av reglementet 
Reglementet har även ändrats på så sätt att viss information som fanns på flera ställen har tagits bort 
samt att hänvisning till lagrum och beskrivning kring uppdrag i drift har förtydligats och/eller lagts till. 
Som underlag redovisas ett dokument med markerade förslag till ändringar av nuvarande reglemente 
och kommentarer. 

Nämnden för Teknik beslutade om förslag till nytt reglemente den 16 december 2020. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i sin beredning av ärendet gjort några ytterligare justeringar bland 
annat vad avser formuleringen av tillägget om sjösäkerhetsanordningar och sjövägmärken.  

Kommunstyrelsens förvaltning har initierat ett arbete med att se över samtliga reglementen. I första 
hand är det struktur och utformning av reglementen som ska ses över. Detta i syfte att göra det 
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tydligare hur olika ansvarsområden respektive delegering ska beskrivas. Det innebär att det längre 
fram kan komma att ske ytterligare förändringar av reglementet för nämnden för Teknik. 

 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 

       KS/2020-00488 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och 
sjövägmärken 

I hav, sjöar och vattendrag i Kungsbacka kommun 

Lena Knutsson 
Utredare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kungsbacka kommun. Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningskontoret 
Januari 2021 

 

u 
Kungsbacka 





 

 

Förord 
Hamnstyrelsen i Kungsbacka kommun lades ner från och med år 2003. Av 
Hamnstyrelsens sista protokoll framgår av § 29/2002 att styrelsens uppgifter ännu 
inte hade överförts till annan nämnd, varför uppgifterna därmed ålegat 
kommunstyrelsen. 

Frågan om vilken nämnde som ansvarade för kommunens sjömärken, eller 
sjösäkerhetsanordningar (SSA), och sjövägmärken (föreskrifter och förbud) 
aktualiserades sommaren 2020 i samband med att Transportstyrelsen efterfrågade 
kommunens, för innevarande år, egenkontroll av kommunens SSA,  av en invånares 
oro över eventuella, kommande överträdelser av fartbegränsningar (föreskrifter) vid 
Kullaviks avloppsledning i havet samt en förfrågan från en båtförening om att överta 
ägande och underhåll av en ledfyr ur funktion i Kungsbackafjorden.  

Eftersom de uppgifter som ålegat Hamnstyrelsen inte delegerats till någon annan 
nämnd, var ansvaret kommunstyrelsens. En översiktlig utredning företogs sommaren 
2020. Det framkom då att nämnden för Kultur & Fritid tidigare hade fullgjort 
kommunens uppgifter beträffande SSA och sjövägmärken utan att uppgifterna 
delegerats till nämnden. När delar av förvaltningen för Kultur & Fritids driftsektion i 
april 2019 fördes över till nämnden för Teknik, togs inte heller då några initiativ till 
att komplettera nämndens reglemente med dessa för nämnden nya uppgifter, med 
största sannolikhet på grund av att dessa inte var kända för nämnden. 
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1 Sjömärken och sjövägmärken 

Sjömärken är sjösäkerhetsanordningar (SSA) och utgör en navigeringshjälp på havet 
samt kräver tillstånd från Transportstyrelsen. Exempel på sjömärken är prick, 
kummel eller boj. 

Sjövägmärken är föreskrifter eller förbud, utfärdade av länsstyrelsen. Exempel på 
sjövägmärken är ankringsförbud eller fartbegränsningar. 
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2 Kommunens ansvar 

3.1  Sjömärken (SSA) 
Båtklubbar och andra aktörer kan få drifttillstånd till SSA. Sådana drifttillstånd har 
beviljats av Transportstyrelsen till Gårda Brygga Ekonomiska Förening, Bråtavikens 
Båtsällskap och Onsala Fyrförening. Kungsbacka kommun har drifttillstånd till tio 
SSA. 

Kommunen ansvarar bara för sina sjömärken. Ansvaret innebär enligt 3 kap. 2 - 3 §§ 
sjötrafikförordningen (1986:300) att ansöka om tillstånd till att inrätta, ändra, flytta 
eller dra in en SSA. Ansvaret innebär också tillsyn, drift och underhåll.  

SSA är lös egendom. Om kommunens uppgifter enligt sjötrafikförordningen samt 
kommunens uppgifter, i egenskap av ägare till sjömärkena, delegeras till någon 
nämnd, bör delegeringen av de senare uppgifterna också innefatta rätt att besluta om 
att inrätta, ändra osv. SSA samt överlåta en SSA. 

• Tillstånd till SSA krävs inom områden som omfattas av Sjöfartsverkets 
sjökort 

• Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) 2017:66 ger en avgränsning 
mot sjöar, åar m.m. 

• Vem som helst får utanför sjökortsområdet anordna SSA om man följer IALA 
(internationell standard) 
 

3.2 Sjövägmärken 
Kommunens har ansvar för att sätta upp sjövägmärken samt underhålla desamma 
som grundas i länsstyrelsens föreskrifter eller förbud, se 2 kap. 6 § 
sjötrafikförordningen. 

 

3.3  Geografisk omfattning 
Kungsbacka kommun sträcker sig 12 sjömil ut i havet. Det innebär inte bara ansvar 
för SSA och sjövägmärken ute i skärgården utan också ansvar för återställande av 
platser i vissa fall enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen). Denna senare uppgift vilar 
enligt reglemente på nämnden för Teknik. Nämnden för Teknik har vidare sedan 
tidigare ett underhållsavtal avseende två SSA, prickar, vid Kullaviks avloppsledning 
respektive Näsbokrok. 

Det kan i sammanhanget upplysas om att det är Sjöfartsverket som sköter underhållet 
av fyren Nidingen. Det råder ankringsförbud vid kablar, Hållsundsudde-Nidingen. 
Sjöfartsverket svarar för att sjövägmärken sätts upp och för underhållet av dem. 
(Länsstyrelsen i Hallands beslut 1989-07-10, dnr 125-16-89). 
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3 Kommunens sjömärken och 
sjövägmärken 

Kungsbacka kommun är hos Transportstyrelsen antecknad som ägare till 
nedanstående SSA. Det kan nämnas att det tidigare var lotsen som fattade beslut om 
SSA, ofta muntliga beslut, varför det inte alltid finns dokumentation på äldre SSA. 
Att kommunen har tillstånd dessa har bekräftats genom ett dokumenterat beslut av 
Transportstyrelsen. Nedan följer en förteckning över kommunens SSA och 
sjövägmärken. 

 
3.1  Sjömärken SSA (Transportstyrelsen 2020-09-21, dnr TSS 2020-3094) 
1. Kummel, Gulaskär 

2. Prick, Kullaviks avloppsledning 

3. Ledfyr, Kungsbacka 

4. Fast prick, Kungsbacka ränna 1 

5. Fast prick Kungsbacka ränna 2 

6. Fast prick, Kungsbacka ränna 3 

7. Fast prick, Kungsbacka ränna 4 

8. Fast prick, Kungsbacka ränna 5 

9. Ledfyr, Lerkils angöring 

10. Prick, Näsbokrok 

 
4.2  Sjövägmärken (Länsstyrelsen i Halland) 
Nedan följer en förteckning på de föreskrifter och förbud i Kungsbacka kommun, 
som arkivet hos Länsstyrelsen i Halland har översänt på utredarens förfrågan. Det är 
dock inte utrett om alla föreskrifter eller förbud fortfarande gäller, varför den nämnd 
som ska fullgöra kommunens uppgifter om sjövägmärken bör få i uppdrag att utreda 
detta hos länsstyrelsen i samband med att fullmäktige delegerar kommunens 
uppgifter enligt sjötrafikförordningen till någon nämnd, särskilt som de flesta 
föreskrifterna är förhållandevis gamla. 

Se även Författningar | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se). 

 

1. Fartbegränsning, 5 knop utmed vissa delar av havskusten från Äspenäs i söder till 
Kullaviks hamn i norr (beslut 1989-07-10, dnr 125-19-89.) 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-hallands-lan/forfattningar.html
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2. Fartbegränsning, Skärsjön, 7 knop, 13 FS 2006:56 (beslut 2005-05-27, dnr 258-
10991-04) 

3. Fartbegränsning Stora Horredsjön, 7 knop (beslut 1985-06-14 samt 1989-07-10, 
dnr 11-312-2095-82) 

4. Fartbegränsning Kungsbackaån, 4 knop och 7 knop (1989-07-10, dnr 125-13-89) 

5. Fartbegränsning, Agnsjön, Sundsjön och Staborgsund, 5 knop (1989-07-1, dnr 
125-13-89) 

6. Ankringsförbud vid Kullaviks avloppsledning (beslut 1989-07-10, dnr 125-14-89. 
Även Hallands läns allmänna kungörelse nr 72 år 1969) 

7. Ankringsförbud vid Ölmanäs avloppsledning (beslut 1989-07-10, dnr 125-15-89) 

8. Avgränsning av områden där vattenskoter får användas; användning får ske i 
farleden 109 samt från Lerkils hamn ut till farleden 109 enligt markering på karta  

  (13 FS 2006:38 den 15 maj 2006) 
Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det endast är tillåtet att 
köra vattenskoter i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om 
undantag från det generella förbudet. 

Genom en dom från EU-domstolen har den svenska vattenskoterförordningens giltighet 
ifrågasatts. Resultatet av detta är att det i dagsläget inte bedrivs någon tillsyn utifrån 
reglerna i vattenskoterförordningen. Däremot gäller miljöbalken och allmänna 
sjötrafikregler även för vattenskoter. 

Länk till dom; Mickelsson och Roos, C-142/05, EU:C:2009:336 
 

Den som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening och har ansvar att 
köra säkert och inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö. 
Det ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen, som gäller oavsett oklarheter om 
vattenskoterförordningens legala status. 

/Källa:  Regler för vattenskoter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)/ 

 

9. Ankringsförbud i Landabukten, spillvattenledning (13 FS 1993:25).  

Beslutet kan inte återfinnas i länsstyrelsens arkiv. Diarienummer hade hjälpt till för 
eftersökning. En sökning efter beslutet i Hamnstyrelses arkiv (kommunarkivet) för år 
1993 gav inget resultat. Någon sökning i kommunstyrelsens arkiv år 1993 har inte 
gjorts. Föreskriften har dock översänts av länsstyrelsen. 

_____ 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0142&from=SV
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Vattenskoter/
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Reglemente för nämnden för Teknik 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning och i ”Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Verksamhetsområde 
Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom verksamhetsområdena:  

• gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och parkering enligt Väglag 
(1971:948) och Plan- och bygglag (2010:900) samt Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  

• gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder på gator, torg, parker och andra allmänna 
platser inom detaljplanelagt område och områden som ska användas för allmän trafik och att 
återställa plats där allmänheten får färdas fritt, där någon annan inte kan ställas till ansvar för 
uppstädning enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (2-4 §§) 

• vattenförsörjning och avloppshantering enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 
Miljöbalk (1998:808) samt Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet  

• renhållning, avfallshantering och återvinning enligt 15 kap. Miljöbalk (1998:808)  
• färdtjänst och riksfärdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om 

riksfärdtjänst  
• ansöka om tillstånd till att inrätta, ändra, flytta eller dra in en SSA och ansvara för tillsyn, 

drift och underhåll av sjösäkerhetsanordningar (SSA) jämte uppsättning och underhåll av 
sjövägmärken enligt Sjötrafikförordning (1986:300).  

• Kungsbacka bredbandsnät  
• Projektera, projekt- och byggleda anläggningsprojekt, dels inom nämndens 

verksamhetsområde, dels på uppdrag av kommunstyrelsen  
• drift och skötsel av parker och allmän platsmark där kommunen är huvudman  
• drift, skötsel och besiktning av lekplatser där kommunen är huvudman samt  
• drift och skötsel av vissa utomhusanläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter 

 

Delegering från kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 1 § lag om nämnder för vissa 
trafikfrågor, fullgör nämnden för Teknik de kommunala uppgifter som författningen anger. Uppdraget som 
nämnd för vissa trafikfrågor innefattar parkeringsfrågor enligt lagen (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, lag (1976:206) om 
felparkeringsavgift, ärenden enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt utfärdande av 
lokala trafikföreskrifter enligt gällande Trafiklagstiftning.  

 
Nämnden för Teknik ska:  

• besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna grunder, 
• besluta i ärenden enligt lagen (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för viss upplåtelse av 

offentlig plats som tillhör kommunen och faller under nämndens förvaltning, 
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• besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, 

• besluta i ärenden om tillämpning av taxa för bredband och  
• besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden för vatten och 

avlopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Förslag nämnden för Teknik 2020-12-16 § 125, med vissa 
ändringar av kommunstyrelsens förvaltning 2021-01-20 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Reglemente för nämnden för Teknik 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom 
verksamhetsområdena 

• gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och parkering enligt Väglag (1971:948) och Plan- och bygglag 
(2010:900) samt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  

• gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder på gator, torg, parker och andra allmänna platser inom detaljplanelagt 
område och områden som ska användas för allmän trafik och att återställa plats där allmänheten får färdas fritt, där någon 
annan inte kan ställas till ansvar för uppstädning enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (2-4 §§) 

• vattenförsörjning och avloppshantering enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalk (1998:808) samt Lag 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

• renhållning, avfallshantering och återvinning enligt 15 kap. Miljöbalk (1998:808) 
• färdtjänst och riksfärdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 
• ansöka om tillstånd till att inrätta, ändra, flytta eller dra in en SSA och ansvara för tillsyn, drift och underhåll av 

sjösäkerhetsanordningar (SSA) jämte uppsättning och underhåll av sjövägmärken enligt Sjötrafikförordning (1986:300). 
• Kungsbacka bredbandsnät 
• Projektera, projekt- och byggleda anläggningsprojekt, dels inom nämndens verksamhetsområde, dels på uppdrag av 

kommunstyrelsen 
• drift och skötsel av parker och allmän platsmark där kommunen är huvudman 
• drift, skötsel och besiktning av lekplatser där kommunen är huvudman samt 
• drift och skötsel av vissa utomhusanläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter 
-  

gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och 
parkering, 

- förvaltning av parker, lekplatser och allmän platsmark där 
kommunen är huvudman, 

- vattenförsörjning och avloppshantering, 
- renhållning, avfallshantering och återvinning, 
- färdtjänst och riksfärdtjänst, samt 
- Kungsbacka bredbandsnät. 

 

Ansvaret innebär för respektive område att 

- verka för god försörjning och planering av kommunens 
infrastruktur, 

- svara för nyanläggning av infrastruktur, 
- svara för förnyelse, underhåll och drift, 
- utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt 

efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar, samt 
- bidra till att uppfylla kommunens mål i nära samarbete med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden 

med flera. 
 

 

Kungsbacka kommun 

Katarina Eiderbrant
Lagrumshänvisningar har lagts till.Sortering har gjorts för att särskilja och förtydliga helhetsansvar jämte driftsansvar 

Katarina Eiderbrant
Flyttat från att tidigare legat sist i dokumentet och kompletterat med ytterligare områden enligt samma lagstiftning.

Katarina Eiderbrant
Ny punkt enligt utredning. Något ändrad i omfattning av KSF.

Katarina Eiderbrant
Ordet ”anläggning” tillagt efter nämndens behandling av förvaltningen för Teknik efter synpunkt från  förvaltningen för Service
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DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Nämnden för Teknik ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 § lagen (1978:234) om 
nämnder för vissa trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 
1 § lag om nämnder för vissa trafikfrågor, fullgör nämnden för Teknik de kommunala 
uppgifter som författningen anger. Uppdraget som nämnd för vissa trafikfrågor 
innefattar parkeringsfrågor enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning 
och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, ärenden enligt lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt utfärdande av lokala 
trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning. 
 
Nämnden för Teknik ska besluta i ärenden enligt lagen (1957) om rätt för kommunen att 
ta ut avgift för viss upplåtelse av offentlig plats som tillhör kommunen och faller under 
nämndens förvaltning. 
 

Nämnden för Teknik ska 

 

- besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna grunder, 
 

- besluta i ärenden enligt lagen (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för viss upplåtelse av 
offentlig plats som tillhör kommunen och faller under nämndens förvaltning, 
 

- besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
 

- besluta i ärenden om tillämpning av taxa och lokal renhållningsordning i delar som rör nämndens 
verksamhetsområde, 
 

- besluta i ärenden om tillämpning av taxa för bredband, 
 

- besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden för vatten och 
avlopp, och 
 

- byggleda projekt, dels inom nämndens verksamhetsområde, dels på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 

- fullgöra kommunens uppgifter enligt 4 § i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, om att återställa plats där allmänheten får färdas fritt, där någon 
annan inte kan ställas till ansvar för uppstädning. 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Katarina Eiderbrant
Stycket är oförändrat.

Katarina Eiderbrant
Stycket är flyttat till punkt 2 nedan

Katarina Eiderbrant
Flyttad

Katarina Eiderbrant
Flyttad till rubriken Verksamhetsområde punkt 7 ovan.

Katarina Eiderbrant
Flyttat till Verksamhetsområde punkt 2 ovan.
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 5 maj 2020 § 49, förslag nämnden för 
Teknik 2020-12-16 § 125 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Förändring av reglemente för nämnden för Teknik  

Förslag till beslut i nämnden för Teknik - för fastställande i kommunfullmäktige 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att besluta om förändrat reglemente för nämnden för 

Teknik och att tidigare reglemente därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2020 har uppmärksammats att ansvarig nämnd för att svara för sjömärken och 

sjösäkerhetsanordningar (SSA) inte har utsetts. 

Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i 

dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa områden torde innefattas i Tekniks 

ansvarsområden. Härtill har reglementet förenklats och förtydligats för en tydligare överblick. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-11-25 

Förslag till nytt reglemente  

Reglemente för Teknik KF 2020-0505 § 49 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder KF 2019 § 181 

Beslut 125-19-89 från Länsstyrelsen om Fartbegränsning till 5 knop utmed vissa delar av havskusten i 

Hallands län 

TSS 2020-3094 Drifttillstånd för SSA Kungsbacka Kommun 200921 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har genom beslut 125-19-89 gett Kungsbacka kommun i uppdrag att svara för att 

sjömärken sätts upp och underhålls längs havskusten intill ett avstånd av 200 meter från strandlinjen 

vid normalt vattenstånd: 

från västligaste delen av Äspenäs till östligaste delen av Hästholmen 

från 500 meter sydväst till 500 meter nordost Gårda brygga 

från Stegla udde till nordspetsen på östligaste udden söder Krokarna 

från sydspetsen av Skallanäs till sydspetsen av Mönster 

från spetsen av Backfiskarudden väster Råö till sydvästligaste delen av Smarholmen 

från norra udden av Vinbärsholmen till södra delen av Rödskären 

från västligaste delen av Stora Gingleholmen på Vallda Sandö till nordligaste delen av udden söder om 

ön Klöven 

från västligaste delen av udden norr om Brandshultsviken till västligaste delen av udden vid Lahall 

från Sältetången till Kullaviks hamn 

Skyltning skall ske på samma sätt som tidigare. 

 

Kungsbacka kommun svarar även för Sjösäkerhetsanordningar (SSA):  

Kungsbacka ränna 1 (fast prick) 

Kungsbacka ränna 2 (fast prick) 

Kungsbacka ränna 3 (fast prick) 

Kungsbacka ränna 4 (fast prick) 

Kungsbacka ränna 5 (fast prick) 

Kungsbacka (ledfyr) 

Gula skär (kummel) 

Näsbokrok (prick) 

Lerkils angöring (ledfyr) driftsavtal Sjöfartsverket 

Kullavik avloppsledning (prick) driftsavtal Sjöfartsverket 

Detta innefattar upprättning, drift och egenkontroll jämte rapportering till Transportstyrelsen. 
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Härtill har Transportstyrelsen genom beslut TSS 2020-1510 gett Onsala Fyrförening drifttillstånd 

jämte ansvar att underhålla och kontrollera SSA vid Onsalahalvön fram till 2025-05-30 varför dessa 

undantas tills annat besked ges. 

Vidare har beskrivning som finns med i antaget Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder kf 

2019-12-10 § 181 tagits bort för att inte ha dubbel information. 

Även hänvisande lagrum och beskrivning kring uppdrag i drift har förtydligats och/eller lagts till. 

 

 

Karl Lundgren     Pauline Martinius   

Förvaltningschef    Enhetschef 
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Nämnden för Teknik Datum  

2020-12-16 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 125 Dnr 2020-00581  

Förändring av reglemente för nämnden för Teknik 

Beslut - för fastställande i kommunfullmäktige 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att besluta om förändrat 

reglemente för nämnden för Teknik och att tidigare reglemente därmed upphör att 

gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2020 har uppmärksammats att ansvarig nämnd för att svara för sjömärken och 

sjösäkerhetsanordningar (SSA) inte har utsetts. 

Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det 

förvaltningens bedömning i dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa 

områden torde innefattas i Tekniks ansvarsområden. Härtill har reglementet 

förenklats och förtydligats för en tydligare överblick. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag TEAU 2020-11-30 § 88 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-11-25 

Förslag till nytt reglemente 

Reglemente för Teknik KF 2020-05-05 § 49 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder kf 2019-12-10 § 181 

Beslut 1989 Fartbegränsning 5 knop 

TSS 2020-3094 Drifttillstånd för SSA Kungsbacka kommun 200921 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom 
verksamhetsområdena 

- gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och 
parkering, 

- förvaltning av parker, lekplatser och allmän platsmark där 
kommunen är huvudman, 

- vattenförsörjning och avloppshantering, 
- renhållning, avfallshantering och återvinning, 
- färdtjänst och riksfärdtjänst, samt 
- Kungsbacka bredbandsnät. 

 
Ansvaret innebär för respektive område att 

- verka för god försörjning och planering av kommunens 
infrastruktur, 

- svara för nyanläggning av infrastruktur, 
- svara för förnyelse, underhåll och drift, 
- utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt 

efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar, samt 
- bidra till att uppfylla kommunens mål i nära samarbete med 

kommunstyrelsen, byggnadsnämnden med flera. 
 
 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Nämnden för Teknik ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 § lagen (1978:234) om 
nämnder för vissa trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 
1 § lag om nämnder för vissa trafikfrågor, fullgör nämnden för Teknik de kommunala 
uppgifter som författningen anger. Uppdraget som nämnd för vissa trafikfrågor 
innefattar parkeringsfrågor enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning 
och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, ärenden enligt lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt utfärdande av lokala 
trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning. 
 
Nämnden för Teknik ska besluta i ärenden enligt lagen (1957) om rätt för kommunen att 
ta ut avgift för viss upplåtelse av offentlig plats som tillhör kommunen och faller under 
nämndens förvaltning. 
 
Nämnden för Teknik ska 
 

- besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av 
kommunfullmäktige antagna grunder, 

 
- besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för 

brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
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- besluta i ärenden om tillämpning av taxa och lokal renhållningsordning i delar 
som rör nämndens verksamhetsområde, 
 

- besluta i ärenden om tillämpning av taxa för bredband, 
 

- besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden 
för vatten och avlopp, och 
 

- byggleda projekt, dels inom nämndens verksamhetsområde, dels på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 
 

- fullgöra kommunens uppgifter enligt 4 § i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning, om att återställa plats där allmänheten får färdas fritt, 
där någon annan inte kan ställas till ansvar för uppstädning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 5 maj 2020 § 49, Dnr KS 2020-00058 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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§ 66 Dnr 2020-01064  
Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024, 
daterad 2020-10-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, 
skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, 
Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och 
fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens 
utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar 
folkbiblioteken), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och 
Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken). Nämnderna har tagit fram ett 
förslag till ny Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken för åren 2021–2024.  

Ändringarna avser bland annat anpassning till gällande lagstiftning, ökat fokus på 
digital delaktighet och bibliotekens samhällsuppdrag samt vissa ändringar i 
inriktning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 68 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02, § 120 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-11-19 § 59 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18, § 120 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteket 2021-2024, 2020-10-29 och bilagor 
2020-09-29 
Biblioteksplan 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 201 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 
Nämnden för Kultur & Fritid 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-02-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 68 Dnr 2020-01064  
Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024, 
daterad 2020-10-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, 
skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, 
Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och 
fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens 
utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar 
folkbiblioteken), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och 
Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken). Nämnderna har tagit fram ett 
förslag till ny Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken för åren 2021–2024.  

Ändringarna avser bland annat anpassning till gällande lagstiftning, ökat fokus på 
digital delaktighet och bibliotekens samhällsuppdrag samt vissa ändringar i 
inriktning. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02, § 120 

Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-11-19 § 59 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18, § 120 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 

Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteket 2021-2024, 2020-10-29 och bilagor 
2020-09-29 

Biblioteksplan 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 201 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024, daterad 2020-10-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) 
och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare 
styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och 
lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala 
biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar folkbiblioteken), 
Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 
skolbiblioteken). Nämnderna har tagit fram ett förslag till ny Biblioteksplan för folk- och 
skolbiblioteken för åren 2021–2024.  

Ändringarna avser bland annat anpassning till gällande lagstiftning, ökat fokus på digital delaktighet 
och bibliotekens samhällsuppdrag samt vissa ändringar i inriktning. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02, § 120 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-11-19 § 59 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18, § 120 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteket 2021-2024, 2020-10-29 och bilagor 2020-09-29 
Biblioteksplan 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 201 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, Nämnden för 
Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som kommunen bedriver som 
huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett 
kommunövergripande styrdokument. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen 
(2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) 
samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, 
barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument och ramverk åt den 
kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar folkbiblioteken), 
Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 
skolbiblioteken).  

Idag finns en Biblioteksplan för åren 2017–2020 som antogs av kommunfullmäktige den 17 december 
2017. Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och i 
samarbete med berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan för Kungsbacka. 
Förslaget till ny biblioteksplan har behandlats av berörda nämnderna: 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18 § 120 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02 § 120, och  

Nämnden för Kultur & Fritid., 2020-11-19 § 59. 

Det nya förslaget innehåller i huvudsak följande skillnader i förhållande till den gällande planen: 
1. Planen följer utöver biblioteks- och skollagen även barnkonventionen som lag 
2. Riktning istället för uppdrag 
3. Ändringar inom inriktningar/uppdrag: 

a. Fri åsiktsbildning och fri tillgång till information istället för Verka för det demokratiska 
samhällets utveckling 

b. Bibliotek för alla – folkbibliotek som mötesplats och skolbibliotek som pedagogisk 
funktion istället för Tillgänglighet 

c. Berättande och läsfrämjande istället för Främja litteratur, bildning, kulturell 
verksamhet, språkutveckling och läsning 

d. Digital delaktighet och digitalisering istället för Öka kunskapen kring 
informationsteknik 
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4. Ett ökat fokus på digital delaktighet 
5. Ett ökat fokus bibliotekens samhällsuppdrag 
6. Skolbibliotekens pedagogiska funktion har lyfts fram 

 
Till biblioteksplanen biläggs en sammanställning av internationella riktlinjer, nationella riktlinjer, 
regionala riktlinjer och lokala riktlinjer samt internetlänkar. 

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram handlingsplaner 
utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i respektive 
förvaltnings delårs- och årsrapport. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 120 Dnr 2020-00281  
Biblioteksplan 2021-2024 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att godkänna förslag till 
reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 och överlämna planen 
till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och 
i samarbete med berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan 
för Kungsbacka.  

Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 
2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den 
verksamhet som ska ingå är den verksamhet som kommunen bedriver som 
huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla 
bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument.  

Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och 
lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) 
samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, 
läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument 
och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning 
under åren 2021-2024.  

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Turism (ansvar 
folkbiblioteken), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och 
Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken). Berörda nämnder och dess 
förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram handlingsplaner utifrån 
biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i respektive 
förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-11-03 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024, 2020-10-29  

Bilagor, 2020-09-29 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Cynthia Runefjärd Förvaltningschef 

Cecilia Fossan Biträdande gymnasiechef 
 



  

Datum 

2020-11-03 
Diarienummer 

GA 2020-00281 
 

 

 
Kungsbacka kommun 
Cecilia Fossan 
 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Biblioteksplan 2020 
 

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att godkänna förslag till reviderad biblioteksplan 
för folk- och skolbibliotek 2021-2024 och överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och i samarbete med 
berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan för Kungsbacka.  
Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska 
kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den 
verksamhet som kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka 
kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument.  
Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och lagen om Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som 
regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd 
och fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling 
och riktning under åren 2021-2024.  

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Turism (ansvar folkbiblioteken), 
Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 
skolbiblioteken). Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram 
handlingsplaner utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i 
respektive förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-11-03 
Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024, 2020-10-29  
Bilagor, 2020-09-29 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Cynthia Runefjärd Förvaltningschef 

Cecilia Fossan Biträdande gymnasiechef 

 

 

Cecilia Fossan  

Biträdande gymnasiechef     
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2020-11-19 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 59 Dnr 2020-00240  

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid bifaller upprättat förslag till reviderad biblioteksplan 

för folk- och skolbibliotek 2021-2024 och överlämnar planen till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och 

i samarbete med berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan 

för Kungsbacka.  

Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 

2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den 

verksamhet som ska ingå är den verksamhet som kommunen bedriver som 

huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla 

bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument. 

Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och 

lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) 

samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, 

läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument 

och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning 

under åren 2021-2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar 

folkbiblioteken), Gymnasie & Vuxenutbildning (ansvar gymnasiebiblioteken) och 

Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken).  

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram 

handlingsplaner utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål 

som följs upp i respektive förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024, 2020-10-29 

Bilagor, 2020-09-29 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Godkänna upprättat förslag till reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 och 

överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och i samarbete med 

berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan för Kungsbacka.  

Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska 

kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den 

verksamhet som kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka 

kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument. 

Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och lagen om Förenta 

Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som 

regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd 

och fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling 

och riktning under åren 2021-2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar folkbiblioteken), 

Gymnasie & Vuxenutbildning (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 

skolbiblioteken).  

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram handlingsplaner 

utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i respektive 

förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024, 2020-10-29 

Bilagor, 2020-09-29 
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Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     
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§ 120 Dnr 2020-01568  

Biblioteksplan 

Beslut 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 godkänns och 

överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och 

i samarbete med berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan 

för Kungsbacka. Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 

biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som 

kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka 

kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument. 

Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och 

lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) 

samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, 

läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument 

och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning 

under åren 2021-2024.  

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Turism (ansvar 

folkbiblioteken), Gymnasie & Vuxenutbildning (ansvar gymnasiebiblioteken) och 

Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken).  

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram 

handlingsplaner och genomförandeplaner utifrån biblioteksplanen och övriga 

nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i respektive förvaltnings delårs- och 

årsrapport. 

Beslutsunderlag 

Förskola &Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-11-03  

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Bilaga till Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 
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Kommunstyrelsen  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola &Grundskola 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och i samarbete med 

berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan för Kungsbacka. Bibliotekslagen 

ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en 

biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som 

kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla 

bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument. Biblioteksplanen ska tillsammans med 

bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 

rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka 

Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument och 

ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 2021-2024.  

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Turism (ansvar folkbiblioteken), 

Gymnasie & Vuxenutbildning (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 

skolbiblioteken).  

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram handlingsplaner 

och genomförandeplaner utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs 

upp i respektive förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 

Förskola &Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-11-03  

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Bilaga till Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Vad styr Kungsbacka kommuns biblioteksverksamheter?  
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska varje kommun anta en plan för sina 

biblioteksverksamheter. Denna biblioteksplan är ett kommunövergripande styrdokument och 

anger riktningen för biblioteksverksamheterna i Kungsbacka kommun under perioden 2021-

2024. Den ska vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av 

verksamheterna, men även synliggöra utbudet och servicen för invånarna samt gynna deras 

möjlighet att påverka och ställa krav. Planen omfattar alla bibliotek som Kungsbacka kommun är 

huvudman för. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid 

(ansvar folkbiblioteken1), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar Gymnasiebiblioteken), Förskola 

& Grundskola (ansvar för- och grundskolebibliotek) samt Vård & Omsorg2. 

Riktningen för 2021-2024 är utarbetad i samarbete mellan förvaltningarna för Kultur & Fritid, 

Gymnasium & Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola utifrån bibliotekslagen (2013:801), 

skollagen (2010:800) och lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

(2018:1197), Vision 2030 samt ytterligare styrdokument såsom läroplaner och lokala planer. I 

bilaga anges och förklaras dessa och övriga styrdokument.  

Utifrån denna plan ska sedan förvaltningarna för Kultur & Fritid, Gymnasium & Arbetsmarknad 

och Förskola & Grundskola ta fram handlingsplaner med konkreta mål till hur denna 

övergripande biblioteksplan ska uppnås. Dessa handlingsplaner beslutas av respektive nämnd 

för sig. 

Den här versionen är en reviderad version av den plan som antogs 2017-09-26 av 

kommunfullmäktige. 

Uppföljning, verksamhetsmål och revidering  
Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för de ovan listade nämndernas gemensamma plan 

till nämnden för Kultur & Fritid.  

En utvärdering och revidering av denna plan ska ske under hösten 2023. Revidering bör också 

göras vid större förändringar som påverkar biblioteksverksamheten. Revidering kan också ske i 

de fall biblioteksverksamheter på egen hand initierar en större förändring. En ny övergripande 

plan ska tas fram inför 2025. 

                                                             

1 Biblioteken i Kungsbacka 

2 Vård & Omsorg köper folkbiblioteksverksamhet av Biblioteken i Kungsbacka 
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Riktning för biblioteksverksamheterna i Kungsbacka   

 Fri åsiktsbildning och fri tillgång till information   

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i 
samhällslivet. Biblioteken ska bidra till den fria åsiktsbildningen samt stödja ett fritt 
meningsutbyte. Det är därför viktigt att verka för att öka den källkritiska kompetensen och MIK 
(medie- och informationskunnighet) bland invånarna.  

 Bibliotek för alla – folkbibliotek som mötesplats och skolbibliotek 
som pedagogisk funktion  

Bibliotek är för alla, och som sådana ska biblioteken verka för det demokratiska samhället och 

för social hållbarhet. Folkbiblioteket och skolbibliotekets uppdrag skiljer sig dock åt. 

Folkbiblioteken är ett av samhällets få öppna, oberoende och kostnadsfria rum och 

mötesplatser, en funktion som ska värnas. Skolbiblioteken ingår i skolans pedagogiska 

verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Alla skolor ska erbjuda eleverna tillgång 

till en väl utrustad och tillgänglig skolbiblioteksverksamhet och sträva efter adekvat bemanning. 

 Berättande och läsfrämjande   

En viktig demokratifråga är att alla Kungsbackabor kan läsa och förstå vad de läser. Biblioteken 
ska därför erbjuda ett relevant och uppdaterat medieutbud som präglas av allsidighet och 
kvalitet. Läskunnighet och läsförståelse är nödvändigt för att förstå och hantera omvärlden, 
oavsett hur läsningen sker. Biblioteken ska därför bedriva läsfrämjande verksamhet utifrån det 
vidgade textbegreppet där alla berättarformer ryms. Biblioteken ska ha ett särskilt fokus på 
målgruppen barn och ung, och med särskilt fokus på de prioriterade målgrupperna.  

 Digital delaktighet och digitalisering  
Biblioteken ska arbeta för digital delaktighet och ge ingångar till det digitaliserade samhället. En 

ökad digital självständighet leder till att individen har förutsättningar för att bli mer inkluderad i 

samhället. Att verka för att öka den källkritiska kompetensen och tillgången till allsidig 

information för invånarna är därför en viktig del. Särskilt fokus ska också ligga på barn och unga 

där det utforskande arbetssättet och kopplingen till det läsfrämjande uppdraget ska vara tydligt. 

Biblioteksverksamheten ska även stödja innovation och samhällsförbättrande insatser kopplade 

till digitalisering. 

 

 

 

 

 

 

© Utges av Kungsbacka kommun 
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Bilaga till Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 

2021-2024 

 

Internationella riktlinjer  

 

Unesco:s folkbiblioteksmanifest 

Unesco:s folkbiblioteksmanifest är rådgivande för FN:s medlemsstater. Där 

anges att folkbiblioteken ska göra alla slag av kunskap och information 

tillgänglig för alla medborgare. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek oavsett ålder, 
etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk eller social status. Speciellt anpassade 

tjänster och material ska finnas tillgängliga för personer som av någon anledning 

inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, exempelvis människor som tillhör en 
språklig minoritet, har funktionsnedsättningar, eller vistas på sjukhus eller inom 

kriminalvården.  

 

Unesco:s skolbiblioteksmanifest 

Unesco:s skolbiblioteksmanifest har slagit fast att skolbibliotek spelar en viktig 

roll för utbildning och kultur, för att främja läs- och skrivkunnigheten och 
förmågan att söka information. Skolbiblioteket ska stödja och främja de 

utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner.  

 

EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande 

Dessa nyckelkompetenser är alla beroende av varandra och tonvikten för allihop 

ligger på kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, 
riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor: 

 Kommunikation på modersmålet 

 Kommunikation på främmande språk 

 Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 
kompetens 

 Digital kompetens 

 Lära att lära, förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet 

 Social och medborglig kompetens 

 Initiativförmåga och företagaranda 

 Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 



Nationella lagar och riktlinjer 

De lagar som styr bibliotekens verksamhet är bibliotekslagen (2013:801), 
skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 

rättigheter (2018:1197) 

 

Bibliotekslagen 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013: 801) ska kommuner anta en biblioteksplan för 

sin biblioteksverksamhet. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 
enligt lagen verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Alla kommuner skall enligt bibliotekslagen ha folkbibliotek till främjande för 
läsning och litteratur, intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Därutöver anger lagen att folkbiblioteken ska verka för att databaserad 
information görs tillgänglig för alla medborgare. Lagen reglerar också att lån ska 

vara avgiftsfria oavsett publiceringsform.  

Bibliotekslagen ger direktiv för vilka målgrupper som är särskilt prioriterade. 
Enligt lagtexten ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer 

med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat 

modersmål än svenska. Särskild uppmärksamhet ska även ägnas barn och 
ungdomar.  

I bibliotekslagen betonas att bibliotek och bibliotekshuvudmän ska samverka 

med varandra, med det övergripande syftet att ge användare tillgång till landets 
samlade biblioteksresurser.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) 

Den kommunala grund- och gymnasieskolan regleras av skollagen. Nya 

bestämmelser som trädde i kraft 2011 anger att skolbiblioteket ingår i skolans 

pedagogiska verksamhet med syfte att hjälpa elever och lärare att nå de uppsatta 
målen. Biblioteken erbjuder en ordnad resurs av blandade media och 

information som ska stötta skolan att kunna erbjuda en tidsenlig undervisning. I 

skollagen anges att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

framhålls rektorns ansvar för ”bibliotek”. Skolverket definierar ett skolbibliotek 
som ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 

elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal”.  



Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasieskolan ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller alla 
elever oavsett om de går i en kommunal eller en fristående skola.  

Skolinspektionen har preciserat hur denna bestämmelse ska tolkas. 

Myndigheten anger att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska ha 
tillgång till skolbibliotek:  

 Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler 

eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt 

använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till 

att nå målen.  

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier.  

 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling 

och stimulera till läsning.  

Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

I lagen ser vi att följande artiklar har direkt bäring på folk- och 

skolbiblioteksverksamheterna i Kungsbacka: 

Artikel 13  

1. Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 

oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och 
tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 

annat uttrycksmedel som barnet väljer. 

Artikel 14 

1. Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Artikel 17 

2. Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför 

och ska säkerställa att barnet har tillgång till information och material 

från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar 
till att främja dess sociala, andliga och moraliska välmående samt fysiska 

och psykiska hälsa. Konventionsstaterna ska för detta ändamål: 

(a) uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt 
och kulturellt värde för barnet och i enlighet med andan i artikel 29, 

(b) uppmuntra internationellt samarbete vad gäller produktion, utbyte 

och spridning av sådan information och sådant material från olika 
kulturer och nationella och internationella källor, 

(c) uppmuntra produktion och spridning av barnböcker, 



(d) uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga 

behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller ett urfolk, 

(e) uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet 

mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med 

beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18. 

 

Läsa för livet, prop. 2013/14:3 

I propositionen Läsa för livet föreslås nationella mål för litteratur- och 
läsfrämjande som innebär att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med 

utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att 

utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. De 
nationella målen är beslutade av riksdagen. 

 

Gymnasieskolan 2011 (GY11) 

Skolverkets dokument presenterar gymnasieskolan 2011 och syftet är att ge en 
god förståelse för gymnasieskolan 2011 och de överväganden som ligger bakom 
reformen. Den första delen av dokumentet kommenterar övergripande 
gymnasieskolan 2011. Den andra delen innehåller examensmål och 
programstruktur för vart och ett av de arton nationella programmen samt 
kommentarer till dessa.   
 
 

Gymnasiearbetet  

På alla gymnasieprogram ska eleven genomföra ett gymnasiearbete om 100 
poäng. De hundra poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats. I 
gymnasiearbetet ska eleven visa vad hon eller han kan utifrån det eleven har lärt 
sig tidigare i utbildningen.  
 
Lgr11 

Ur kap 2.8, Övergripande mål och riktlinjer, Rektorns ansvar 
 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 
ansvar för att  

 skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 
och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 
läroverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 
digitala verktyg 

 skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att 
stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens 

 

 



Digitalt först 

Riksdagen satte 2018 av 25 mkr för satsning på digitalt kompetenslyft, med 
målsättningen att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Syftet med uppdraget är att främja en ökad digital kompetens hos 
allmänheten. Satsningen kom att förlängas ytterligare 3 år i och med den senaste 
budgeten. 

Regionala riktlinjer 

Region Hallands "Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 - utvecklings- 
och samverkansområden för biblioteken i Halland"  

Här fastslås följande utvecklingsområden för biblioteken: 

Biblioteksservice för alla: 

• Närhet till ett bibliotek har avgörande betydelse för om man blir 

biblioteksanvändare eller inte, något som har stor bäring för barn och 

äldre.  

• Människor med olika funktionshinder ska kunna bruka bibliotekets 

tjänster och lokalerna ska vara anpassade för att möta dessa behov. 

• Särskilda tjänster för dem som har ett läshandikapp och uppsökande 

verksamhet ska bedrivas från biblioteket för de grupper som inte själva 

kan ta sig till biblioteket. 

• Barn och unga är en starkt prioriterad målgrupp. Verksamhet för och 

med barn ska prioriteras, liksom verksamheter som spänner över 

generationsgränserna. 

Profilerade mötesplatser  

• Genom samverkan och regionalt utbyte ska biblioteken komplettera 

varandra och genom ett nära samarbete och god kännedom om 

varandras profil ska personalen lotsa hallänningen till rätt material eller 

den plats som passar bäst. 

Livslångt lärande 

• Samarbete mellan bibliotek samt samverkan med andra institutioner och 

professioner, ska stärka bibliotekens förmåga att ge en bra service och ett 

sammanhållet stöd till hallänningarna i deras lärandeprocesser. 

• Genom att stödja alla former av lärande ska biblioteken bidra till att öka 

kunskapen och kompetensnivån i Halland, dels genom att stimulera 

kreativa och innovativa processer och tillväxt, dels genom att ge 

inspiration och livsglädje för hallänningarna. 



Delaktighet och skapande 

• Biblioteken ska bidra till att engagera och involvera hallänningarna 

genom att möjliggöra och stödja kreativt skapande, främja möten och 

diskussioner, samt tillgängliggöra samhällsinformation och bidra till 

ökad bildning.  

• Biblioteken ska sprida kunskap om verktyg och kanaler för 

kommunikation och dialog.  

• Genom samverkan ska biblioteken kunna föra hallänningarna närmare 

varandra och omvärlden 

Digitala bibliotek 

• Digitala tjänster är inte beroende av var man befinner sig och kan 

administreras och användas oberoende av plats. Det blir logiskt att 

samverka inom området eftersom användarna inte behöver vara ”lokala”, 

dessutom innebär samverkan effektiv användning av kompetens och 

andra resurser. 

• Behovet av kompetensutveckling är stort inom det digitala området. Att 

samordna och dela kompetenser och samarbeta kring 

kompetensutveckling innebär både effektivisering och ökad gemenskap. 

• Ett tillgängligt och relevant digitalt bibliotek ger ökad service, ökad 

tillgång och stor flexibilitet för hallänningen att komma åt information, 

kultur och mötesplatser när det passar individen, dygnet runt, året runt. 

Allas kompetens som resurs 

• Olika kompetenser är en resurs som ökar i värde när den delas i 

samverkan och samarbete. Bibliotekspersonal och aktörer inom andra 

områden kan tillsammans komma längre än var för sig. 

• Biblioteken delar resurser och kompetens i nära samverkan. Genom 

idéutbyte och inspiration kan innovativa lösningar uppstå. 

Hallänningarna får tillgång till bibliotekspersonalens samlade kunskap. 

Andra aktörer bidrar med sina professionella perspektiv och helhetssyn i 

biblioteksverksamheten, samtidigt som bibliotekspersonalen samspelar 

med andra professioner utanför biblioteket. 

Lokala riktlinjer 

 

Kungsbacka Vision 2030 

I Vision 2030 berörs folk- och skolbiblioteksverksamhet i följande passager: 



- Vi utvecklas hela livet 

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar 

ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god 

kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.  

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både 

näringslivet och samhället i stort.  

- Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet 

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av 

aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. 

Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och föreningar. 

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

 

Kungsbacka kommuns kulturpolitiska program, KS2012-06-19 § 148 

Det kulturpolitiska programmet beskriver bibliotekens roll:  

Biblioteket ska säkerställa medborgarnas möjlighet till kultur, information och 

yttrandefrihet och på så vis underlätta för individen att kunna delta i det 

demokratiska samhället. Biblioteket ska ha en central funktion i tätorten och i 
kommundelarna där även samverkan med skolbiblioteken kan utvecklas. 

Biblioteket ska utveckla särskilda tjänster för människor med läshandikapp och 

andra funktionsnedsättningar. Verksamheten för barn och unga ska ges särskilt 
hög prioritet. Biblioteken har en betydelsefull uppgift i informationssamhället 

när det gäller det livslånga lärandet och att göra informationstekniken tillgänglig 

för alla. Detta gäller såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Biblioteket ska 
vara en mötesplats för människor som ger möjlighet till utveckling, gemenskap, 

avkoppling och meningsfull fritid. Biblioteken i Kungsbacka ska vidareutveckla 

sin roll som mötesplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt i 
enlighet med den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen.  

Strategier: 

 Fri tillgång till bibliotekets media och informationsservice ska garanteras 

 Demokratins förutsättningar och yttrandefriheten ska värnas 

 Hinder för människor som av olika skäl, såsom funktionsnedsättning, har 

svårt att del av information och medieutbud ska i möjligaste mån 
avhjälpas 

 Barn och ungas, samt äldres tillgång till litteratur och övrig media ska 
garanteras 

 

Verksamhetsplan  



Gymnasiebiblioteken i Kungsbacka utgår från en gemensam verksamhetsplan.  

 

Lokal överenskommelse gällande kultur för äldre  

Kulturutbudet i kommunen ska ses som en naturlig resurs för hälsa och 

livskvalitet när det gäller Kungsbacka kommuns omsorg om äldre. 
Kulturutbudet i kommunen ska ha fokus på hur kulturen förutom sitt egenvärde 

kan vara ett verktyg i samhällsbyggandet samt skapandet av den goda livsmiljön 

för samtliga invånare. I detta sammanhang ingår även kulturens möjligheter att 
främja ett hälsosamt åldrande.  

Överenskommelsen syftar till att tydliggöra samverkan mellan förvaltningarna 

Vård & Omsorg, Kultur & Turism samt Gymnasium & Arbetsmarknad i 
Kungsbacka kommun och hur förvaltningarna gemensamt och enskilt ska öka 

tillgängligheten till ett kulturutbud med god kvalitet utifrån den äldres behov 

och önskemål. 

I överenskommelsen regleras biblioteksverksamhet:  

 Folkbiblioteken ansvarar via avtal för inköp och distribution av medier 
till äldreomsorgens olika institutioner 

 Folkbiblioteken ansvarar för talboksservice för de låntagare som 
omfattas av paragraf 17, samt boken kommer-verksamhet till de som är 

förhindrade att ta sig till biblioteket.  

6 Folkbiblioteken ansvarar för att förmedla och stimulera till läsning i olika 
former för att erbjuda de äldre att ta del av litteraturen.  

 

Källor 

Bibliotekslagen:  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 

 

Skollagen: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter:  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-

1197 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197


 

Unesco folk- och skolbiblioteksmanifest: 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf 

 

EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090 

 

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 - utvecklings- och samverkansområden för 

biblioteken i Halland: 

http://www.regionhalland.se/PageFiles/22887/biblioteksstrategin-webb.pdf 

 

Läsa för livet, prop. 2013/14:3: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/lasa-for-

livet_H1033 

 

Digitalt först: 

https://www.kb.se/download/18.2705879d169b8ba882a62d6/1573651682197/1.1.5-

2017-1025-1-Regeringsbeslut-uppdrag-digitalt-kompetenslyft.pdf 

 

Vision 2030: 

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Vision-2030/ 

Läroplan för gymnasieskolan GY11: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fsk

olbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705 

 

Gymnasiearbetet: 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiear

betet 

 

Lgr11: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-

grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090
http://www.regionhalland.se/PageFiles/22887/biblioteksstrategin-webb.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/lasa-for-livet_H1033
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/lasa-for-livet_H1033
https://www.kb.se/download/18.2705879d169b8ba882a62d6/1573651682197/1.1.5-2017-1025-1-Regeringsbeslut-uppdrag-digitalt-kompetenslyft.pdf
https://www.kb.se/download/18.2705879d169b8ba882a62d6/1573651682197/1.1.5-2017-1025-1-Regeringsbeslut-uppdrag-digitalt-kompetenslyft.pdf
https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Vision-2030/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiearbetet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiearbetet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan
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Biblioteksplan 2017-2020 

1. Vad styr Kungsbacka kommuns 

biblioteksverksamhet? 

 

Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen 

(SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 

biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som 

kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur 

Kungsbacka kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett 

kommunövergripande styrdokument. 

 

Biblioteksplanen ska utifrån bibliotekslagen och skollagen samt med stöd 

från ytterligare styrdokument som läroplaner, barnkonvention och lokala 

planer ge stöd och fungera som styrdokument och ramverk åt den 

kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 

2017-2020. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för 

Kultur & Turism (ansvar folkbiblioteken), Gymnasie & Vuxenutbildning 

(ansvar Gymnasiebiblioteken), Förskola & Grundskola (ansvar för- och 

grundskolebibliotek) samt Vård & Omsorg.  

 

De lagar som styr biblioteken är bibliotekslagen (2013:801) och skollagen 

(2010:800).  

2. Uppföljning, verksamhetsmål och revidering 

Kommunfullmäktige har delegerat framtagandet av planen till nämnden för 

Kultur & Turism. Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för 

sig att årligen arbeta fram verksamhetsmål och genomförandeplaner utifrån 
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biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i 

respektive förvaltnings delårs- och årsrapport. 

En utvärdering och revidering av denna plan ska ske under 2020. Revidering 

bör också göras vid större förändringar som påverkar 

biblioteksverksamheten. 

Revidering kan också ske i de fall biblioteksverksamheter på egen hand 

initierar en större förändring. 

3. Bibliotekens uppdrag  

3.1 Verka för det demokratiska samhällets utveckling 

Biblioteken i Kungsbacka ska: 

• ge möjlighet till utveckling av det demokratiska samhället 

• ge möjlighet till utveckling av medborgerligt och samhälleligt ansvar 

• bidra till vars och ens rätt till fri åsiktsbildning och yttrandefrihet 

• fungera som neutrala mötesplatser 

• ge hjälp till att söka, ta emot och sprida information och idéer  

 

 

3.2 Tillgänglighet 

Biblioteken i Kungsbacka ska:  

• ge kvalitativ och jämlik service  

• tillgängliggöra information för alla 

• vara öppna och tillgängliga utifrån varje användares behov och 

förutsättningar 

• lägga särskilt fokus på prioriterade grupper 
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3.3 Främja litteratur, bildning, kulturell verksamhet, 

språkutveckling och läsning 

Biblioteken i Kungsbacka ska:  

• ge möjlighet till livslångt lärande utifrån samhälls- och personbehov 

• vara det givna navet för informations- och litteraturförmedling, 

läsinspiration och läsfrämjande 

• ge möjlighet till förkovran, utveckling, flykt och möten  

• erbjuda en kvalitativ och jämlik informations- och litteraturförmedling 

 

 

3.4 Öka kunskapen kring informationsteknik 

Biblioteken i Kungsbacka ska: 

• erbjuda verksamhet anpassad utifrån den digitala samhällsutvecklingen 

• bidra till att fler känner sig trygga och delaktiga i det moderna digitala 

samhället 

• bidra till att den digitala kunskapen ökar 

• bidra till att användandet av informationsteknik ökar 

• erbjuda digitala kulturaktiviteter 

• ge möjlighet till livslångt lärande utifrån samhälls- och användarbehov 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12 § 201, KS/2016:652 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

www.kungsbacka.se 

 

Il 
Kungsbacka 

nebergl<.ungsback Särö järasÅsaFrillesåsOnsalaKullavikV~daAnnebeigKungsbacka ärö 'JärasÅsaFrillesasÖnsJaKullavik alldaA1me 

mailto:info@kungsbacka.se


KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-03-23 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 95 Dnr 2021-00127 
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2020 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 85 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-01-20, § 6 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda 
beslut fjärde kvartalet 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  
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§ 85 Dnr 2021-00127  
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en 
insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen 
sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-01-20, § 6 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad, sammanställning av ej verkställda 
beslut fjärde kvartalet 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 6 Dnr 2020-00085  
Återrapportering ej verkställda beslut enligt SoL fjärde kvartalet 2020 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL 
fjärde kvartalet 2020 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader.  
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunens förtroendevalda revisorer 

 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 
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Kvartal 
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Kvartal 
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Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

Totalt antal 
personer 
med särskilt 
boendebeslut 
som inte har 
verkställts 
inom 3 
månader 

 
 

 

 
 

 
 

 

0 

 

 
0 

 
0 
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Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

  
 

 
 

 

 

 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

  
 

 
 

 
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  
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~• Socialdemokraterna 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021-03-23 2021-03- 2 5 

Dnr ........................... .... ...... . 

Interpellation ti ll ordföranden i nämnden för Service 

Hygien i våra skolor med an ledning av covid-19 

2020 och 2021 har varit en riktigt tuff tid. Inte minst för våra elever som fått dra sitt strå till stacken då de mer 

eller mindre isolerar sig under perioder genom bland annat distansundervisning. En del avdelningar och klasser 

i våra skolor har fått stänga ner helt i följdverkningar av covid-19. Det minsta våra barn och elever kan kräva av 

oss är en god och säker arbetsmiljö när de är på plats i Kungsbackas skolor. 

Covid-19, coronaviruset kan överföras via förorenade ytor, så kallad genom indirekt kontaktsmitta. 

Det är ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Material och förhållanden så som 
luftfuktighet, temperat ur och solljus påverkar hur länge viruset överlever. 

Folkhälsomyndigheten påpekar att det i detta läge är viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete 
genom att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring med mera. Ytor och föremål som många 
personer kommer i kontakt med bör, enligt folkhälsomyndigheten, städas och/eller rengöras varje dag. 

Idag ser städrutinerna ut som så att ytorna på elevernas bänkar torkas en gång per vecka i Kungsbacka 
kommun. 

Med detta som bakgrund ställer jag följande frågor: 

• Varför fö ljer inte Kungsbacka kommun fo lkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller 

förebyggande smittskyddsarbete genom rengöring av ytor som många personer kommer i kontakt 
med varje dag? 

• Hur har riskerna bedömts och varför har man beslutat att inte vidta några systematiska 

hygienåtgärder på skolorna i Kungsbacka i samband med covid-19? 

• Vi har nu uppmärksammat detta i skolorna i Kungsbacka. Finns det andra kommunala verksamheter 

som kan ha samma brister? 

• om ordförande åtgärda dessa brister snarast så att riskerna för eleverna att bli 

L damot Kommunfullmäktige 



.ak 
~• Socialdemokraterna 

2021-03-23 

Interpellation t ill ordföranden i nämnden för Förskola och Grundskola 

Hygien i våra skolor med anledning av covid-19 

2020 och 2021 har varit en riktigt tuff t id. Inte minst för våra elever som fått dra sitt strå till stacken då de mer 

eller mindre isolerar sig under perioder genom bland annat distansundervisning. En del avdelningar och klasser 

i våra skolor har fått stänga ner helt i följdverkningar av covid-19. Det minsta våra barn och elever kan kräva av 

oss är en god och säker arbetsmiljö när de är på plats i Kungsbackas skolor. 

Skolhuvudmannen har ansvaret för elevernas och personalens arbetsmiljö i skolan. Det vill säga det är vi i 

fullmäktige och berörda nämnder som är yttersta representanter för kommunen som arbetsgivare och 

ansvariga för våra barns och ungas arbetsmiljö . Det är vi som ska ge förutsättningar för arbetsmiljöarbetet och 
se till att garantera en god arbetsmi ljö. 

Vi ska systematiskt undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker för ohälsa och olycksfall. När vi fattar 

beslut om verksamhet och budget ska vi alltid beakta vilka konsekvenser dessa beslut ger. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska också ske i samverkan med den personal som vi har ansvar för, våra skyddsombud och 
våra barn och elever. 

I klassrum passerar uppskattningsvis ungefär 25 elever per dag när det gäller de yngre barnen medan när det 

gäller våra ungdomar, som byter klassrum vid i stort sett varje lektion, handlar det om väsentligt fler elever. 

Det är inte orimligt att tänka sig att över 100 elever kan befinna sig i samma klassrum under en dag. 

Idag ser städ rutinerna ut som så att ytorna på elevernas bänkar torkas en gång per vecka i Kungsbacka 

kommun. 

Samtidigt skriver folkhälsomyndigheten att ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör 
städas och/eller rengöras varje dag. 

Med detta som bakgrund ställer jag följande frågor: 

• Varför följer inte Kungsbacka kommun folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller våra 

barns och eievers säkerhet i' klassrummen? 

• Hur har man samverkat med personal, skyddsombud och elever i frågan? Vad har framkommit? 

• Som ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola, hur ser du på åtgärdande insatser för att 

a för sjukdom och smitta bland vår anställda personal och våra barn och elever? 

Ledamot Kommunfullmäktige 



 

2021-04-01 

 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 

Lever Kungsbacka upp till barnkonventionen gällande boende, utbildning och socialt sammanhang för våra 
nyanlända barn? 

”Om man inte vet var man ska bo i slutet på månaden så är kanske undervisningen inte det mest prioriterade.” 
Rektor Älvsåkersskolan Håkan Cronelid 

Tiden går fort och snart har det gått två år sedan de första barnfamiljerna flyttade in i Skårby, Anneberg -
Älvsåker. 2019 stod kritiken som spön i backen när det gällde hur beslut hade tagits om byggnationen av 
lägenheterna och bristen av information och möjligheten av inflytande från grannar. Kritiken handlade också 
om varför man byggde så många lägenheter för nyanlända på samma ställe istället för att fördela ut bostäder 
på flera olika ställen i kommunen för att öka möjligheten till integration. Mycket av kritiken var befogad. 

Nu uppdagas ny kritik kring handhavandet av boenden, utbildning och socialt sammanhang som rör många 
barns levnadsvillkor. 

Boende 
På kommunens hemsida kan man idag läsa:  ”Kommunen strävar efter att boende för nyanlända ska fördelas 
jämnt över kommunen.” 

Fortfarande pratar man om Alléskolan som ett (fullgott?) alternativ för barnfamiljer om de inte hittar bostad på 
egen hand. Detta trots att det på Kungsbackas hemsida står att man för att uppnå god integration har 
ambitionen att erbjuda ett värdigt boende, där det finns goda förutsättningar för våra nya kommuninvånare att 
etablera sig. 

På kommunens hemsida kan man idag också läsa: 

”I första hand ska Tempohus erbjuda de nyanlända genomgångsboende i bostäder som ägs eller hyrs av 
Tempohus. 

I andra hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i kommunens egna lokaler som förvaltas av Service 
Fastigheter. 

I tredje hand ska nyanlända erbjudas genomgångsboende i form av tillfälligt inrättade sovsalar i kommunens 
lokaler som förvaltas av Service Fastigheter.” 

Skolgång - Utbildning 
Älvsåkersskolan är en skola som under de senaste tio åren genomgått stora förändringar. År 2010 hade skolan 
det lägsta betygssnittet gällande slutbetyg i Kungsbacka. Så är det inte längre. Mellan 2010 och 2019 (senaste 
tillgängliga statistik) har medelmeritpoängen ökat med ca 13 poäng. 

Älvsåkerskolan erbjuder nu undervisning med kunskapsinhämtning på gymnasienivå för de elever som behöver 
större utmaningar inom flera ämnen samtidigt som man ger stöd i vardagen till de elever som behöver för att 
uppnå kunskapskraven. 

Det Älvsåkersskolan nu befarar är att med två års mellanrum ta emot nya, nyanlända elever och utifrån behov 
behöva bemanna om för att möta nya elevers behov, vilket ställer skolan inför helt nya utmaningar. Detta 
innebär ett system där Älvsåkersskolan blir en flödesskola, de tar emot, kartlägger, samarbetar, bygger 
relationer och tar avsked. Det innebär en avsevärd ökad arbetsbelastning för skolans pedagoger. För personal 
där Kommunfullmäktige har yttersta arbetsmiljöansvar. 

 
 
 



 

 
 
 
Skolgång – socialt sammanhang – barnens välmående 
Så många som 65 elever kan bli tvingade att lämna skolan för att de måste byta bostad. Rektorn beskriver hur 
det här drabbar både de elever som tvingas lämna skolan och de barn som bor kvar, det vill säga inte endast de 
nyanlända utan också de barn som bott i Älvsåker längre. Ofrivilliga avsked blir en vardag. Rektorn beskriver 
också den oro som skapas bland elever när man inte vet var man ska bo nästa månad. 

Barnkonventionen som svensk lag 
”I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till 
svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 
januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter 
som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att 
synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all 
offentlig verksamhet.” 

Artikel 3  
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa. 

 

Med detta som bakgrund undrar vi Socialdemokrater: 

 
• Hur har kommunen arbetat för att boende för nyanlända efter sommaren 2019 ska fördelas jämnt 

över kommunen så att integrationen blir så god som möjligt? Var har det byggts och hur mycket? Hur 
mycket är detta jämförelsevis med Skårby, Anneberg-Älvsåker? 

• Anser Kommunstyrelsens ordförande att boende i sovsalar för barn är ett värdigt boende? 
• Eftersom kommunen i första hand vill att de nyanlända ska erbjudas boende i bostäder som ägs eller 

hyrs av Tempohus. Hur har man utökat möjligheterna för detta alternativ? 
• Hur ser ni på Älvsåkersskolans eventuella roll att bli en så kallad ”flödesskola”? 
• På vilket sätt har ni beaktat barnens bästa gällande att hela deras vardag förändras när de får lämna 

lärare, vänner och utbildning precis efter att deras kunskaper kartlagts och sociala relationer 
upprättats? 

• Hur har barnkonventionen använts i arbetet för att ta fram hållbara integrationsplaner för 
Kungsbackas kommun? 

 

 

 

 

 

Magdalena Sundqvist, ledamot i nämnden för Kultur och Fritid 

Johan Tolinsson, ledamot i nämnden för Förskola och Grundskola 

Rickard Wäst, ledamot i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 

Elisabeth Lyckevall, ledamot i nämnden för Individ och Familjeomsorg 



 

 

Interpellation         Kungsbacka 2021-03-26 

 

 

Interpellation 
till ordförande för Nämnden för Förskola & Grundskola, Anders Ekström (M) 
  
  

En förskoleverksamhet med rätt förutsättningar som möter behoven 
  
Förskolan är oerhört viktig för barnens initiala lärande och utveckling. Den personal som 
omger barnen är avgörande för barnens utveckling. En litteraturöversikt från 
Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) från 
2017 har lyft fram de positiva effekterna på barns psykiska hälsa och på deras senare 
studieresultat i såväl språk som matematik som förskolan har.  
Förskolans betydelse kan helt enkelt inte nog tydliggöras för vår samhällsstruktur och våra 
unga samhällsmedborgare.  För oss socialdemokrater är förskolan en del av den 
välfärdsstruktur som skapar den viktiga välfärdsproduktionen inom utveckling, kunskap och 
gemenskap. Våra samhällsideal går hand i hand med goda förutsättningar för denna 
verksamhet och den effekt den har på samhällsutvecklingen.  
Vi  ser också att riksdagen har haft intentioner att främja en stark verksamhet i 
Skollagen. Vid sammansättning av barngrupper ska barnens bästa vara utgångspunkten för 
besluten. Skollagen (2010:800) stipulerar genom 8 kap § 2 följande: “Förskolan ska stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 
från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet”. 
Vi ser nu, efter sammanställningen av enkäten “Förskola i förändring” gjord av 
Lärarförbundet och Kommunal, att resultaten från enkätundersökningen som omfattar svar 
från personalen utifrån ett medarbetar- och barnperspektiv är illavarslande. Den kommunala 
verksamheten tycks sakna bra förutsättningar som främjar en utveckling mot de mål som 
finns i Skollagen. 
Personalen lyfter bland annat i enkäten att det ofta saknas utbildad förskolepersonal kopplat 
till varje barngrupp samt att pedagogerna upplever att de inte har möjlighet att tillgodose 
alla barns behov enligt skollag och läroplan. 
  
Anders Ekström, vad har du för planer för att Kungsbacka kommuns förskoleverksamhet ska 
få rätt förutsättningar med tanke på det som har framkommit i enkäten och det som 
förordas genom forskning och beprövad erfarenhet?   



  

Johan Tolinsson ( S)      Rickard Wäst ( S)  

        Nämnden för  

2:e vice ordf Förskola& Grundskola     Gymnasie & Arbetsmarknad 

Kungsbacka       Kungsbacka  



 
 

 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka       2021-03-23 

 

MOTION  

 

Möjliggör sjukvård på våra Vård och Omsorgsboende!  
 

De missförhållande som varit på en del boende i hela samhället och som nu uppdagats beroende på 

pandemin måste åtgärdas genast. För att personalen skall ges möjligheten att hantera en allt mer 

komplex sjuklighet hos våra äldre, måste kommunen höja deras kompetens, genom att vidareutbilda 

sjuksköterskorna och undersköterskorna inom geriatrisk omvårdnad.  Vi anser att sjuksköterskor är 

nyckeln till vår hälsa inom vården. 

 

I och med en mer omfattande sjukdomsbild hos våra äldre ökar behovet av läkemedelsgenomgångar 

och läkarundersökningar. Därför skulle en lösning kunna vara att anställa medicinsk ansvariga läkare, 

MAL, i kommunal regi. Detta skulle inte bara vara till gagn för våra sköra äldre som slipper onödiga 

resor utan skulle också motverka undvikbara inläggningar på sjukhusen samt besök på 

akutmottagningarna. 

 

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt 

 

att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid 

 

 

 

Maj-Britt Rane Andersson (S)  

Kommunfullmäktige 

 

Reneé Sylvan (S) 



 

 

Motion         Kungsbacka 2021-02-22 

Kompetenslyft – för att främja kvalitét och trygghet 
  
Kungsbacka kommun växer. Vår vackra kommun med en rik historia har ett strategiskt läge 
med bara några mil till Göteborg och är samtidigt en del av det, på många sätt, 
framgångsrika Halland. Vi behöver dock ha framförhållning för att lyckas utveckla vår 
kommun på alla tänkbara sätt.  Det innebär inte minst kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling inom vår organisation. 
 
Det centrala är att kompetensförsörjningen fungerar väl. Rekryteringsprocessen ska 
hanteras professionellt och ombesörja alla väsentliga frågor såsom en persons bakgrund, 
kunskaper, personlig lämplighet samt förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på 
ändamålsenligt sätt. Detta ingår på ett naturligt sätt i en kvalitativ rekryteringsprocess.  
En annan viktig aspekt är att lyfta vikten av alla människors lika värde och främja 
jämställdhet och jämlikhet vid anställningsförfarandet. Kompetensutvecklingsfrågan är också 
en viktig faktor. Om det finns behov att utveckla och/eller förbättra språket, terminologin 
eller dylikt ska det finnas en tydlig kompetensutvecklingsplan inom kommunen som klargör 
hur det kan säkerställas för varje medarbetare. Det är oerhört viktigt att se det som en 
kompetensutvecklingsfråga så att inkludering förstärks och varje person ses som en 
önskvärd resurs. 
 
Den 1 juli 2021 ändras prioriteringsregeln för urval till komvux efter beslut av regeringen, 
vilket nyligen meddelades. Kommunerna får ett tydligt regelverk att följa vid bedömningen 
av vilka personer som har störst behov av utbildning och som ska prioriteras när ett urval 
måste göras inom komvux. Vi kan nu helt enkelt göra en bättre matchning utifrån de behov 
vi se behöver ombesörjas. Nyckeln till en bra matchning är duktiga chefer som kan göra 
adekvata rekryteringar utifrån satta profilkrav, att de kan bedöma kompetensbehov och 
åtgärda vid behov. 
 
Vi vill se ett kommunövergripande Kompetenslyft som inkluderar, utvecklar och förstärker 
vårt gemensamma samhälle. 
 
Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

-att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att  utreda hur ett Kompetenslyft skulle kunna 
utvecklas och implementeras inom Kungsbacka kommun. 

Eva Borg (S)  Rickard Wäst (S)  Johan Tolinsson (S)    
 



  
  

 K U N G S B A C K A  

 
  
Motion till Kommunfullmäktige  Den 1 april 2021 
 
Demokratidag 
För ett hundra år sedan, den 26 januari 1921, togs det slutgiltiga beslutet i riksdagens 
andrakammarsal som innebar att kvinnor och män nu kunde rösta tillsammans för första gången.  
Vi kan idag glädja oss åt att vårt demokratiska styrelseskick fyller ett sekel men det är en kort tid i 
vår känsliga världshistoria. Demokratin är ung och demokratin är skör.  
 
Vi ser idag en fortsatt tillbakagång av demokratin i världen och det är en situation som är 
beklaglig och på sikt illavarslande. Ett exempel är den ledande demokratin i världen, USA, som 
stadigt har fallit i mätningar under flera år. 
 
Attacken på USAs kongress den 6 januari 2021 och den allvarliga situationen som uppstod har 
blivit en påminnelse om demokratins skörhet men också det faktiska behovet av att gemensamt 
värna om dess principer och ideal samt vårda dess strukturer. Vi behöver gemensamt agera och 
uppmärksamma demokratin för att reflektera men också inspirera varandra kring demokratins 
kraft, förmåga och potential. Vi måste lyfta demokratin, belysa den och föra en dialog kring hur 
vi stärker styrelseskicket som är hjärtat av vårt gemensamma samhällskontrakt. 
 
En viktig aspekt är att lyfta en speciell dag på året då vi tillsammans engagerar Kungsbackas 
kommun och gör vårt yttersta för att lyfta goda exempel kring hur vi jobbar och kan jobba med 
demokrati, berättar vad demokratin betyder för oss och vad den gör för oss som människor i ett 
fritt samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för vår samhällsutveckling.  
 
Vi behöver engagera både offentlig och privat sektor i denna process. Våra unga såväl som våra 
äldre behöver vara med och ha en dialog om demokratin och likaså alla andra samhälls-
medborgare som kommunen bedriver välfärd för och kommer i kontakt med. Förtroendevalda 
måste också kliva fram och förespråka de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 
Tillsammans kan vi stärka idéerna och ge demokratin en egen dag då vi tillsammans reflekterar 
över det som vi måste värdesätta och värna om.  
 
Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige 
 
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta utreda hur Demokratidagar skulle kunna 

anordnas årligen i Kungsbacka 
 
 
 
Eva Borg (S)   Johan Tolinsson (S)  
Kommunalråd   Ledamot Kommunfullmäktige 
 
 
 
Magdalena Sundqvist (S)  Lars Eriksson (S) 
Ledamot Kommunfullmäktige Ledamot Kommunfullmäktige 
 
Idégivare till motionen Ermin Skoric 



rJ Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2021-03-29 

Betr.: Alleskolan 

KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021-03- 3 1 

Dnr ... ... ............................... . 

För partiet Kungsbackaborna och säkert fler än vi, är det inte självklart att 

Alleskolan skall bevaras. För att kunna ta ställning till frågan, bevara eller riva, 
är det en mängd av frågor som bör besvaras. Svar som senare kan ligga til l 

grund för partiernas beslut om Alleskolans framtid. Skall den bevaras är det för 

att den är i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart och att vi kan lösa 

lokalfrågan för en mängd önskvärda aktiviteter. Det är bråttom med svaret 

eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i ovisshet om och i 
så fa ll hur deras verksamhet kommer att påverkas vid förändring av tillgängliga 

lokaler. 

För att få svar på detta vill vi att kommunen omgående til lsätter en 

arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar 
med frågorna. Vårt förs lag till arbetsordning är 

1. I vilket skick är Alleskolan i? Är det ekonomiskt och 

långsiktigt försvarbart att använda den som en centra l 

saml ingsplats för en mängd olika aktiviteter. 

Är svaret Ja! 

2. Vad skall skolan innehålla när den bevaras. Hembygdsmuseet, 

Elektronens hyresgäster (eftersom den ska ll rivas), Fria teatern, 

Träffpunkt för pensionärer, lokaler för olika föreningar m.m. 

Ja listan kan säkert göras lång och räcker loka lerna inte till så går det 

sannolikt att bygga till. Ut rymmet mellan skolan och ån kan utvecklas 

t ill en spännande mötesplats med verksamheter som lockar t ill 

sig många verksamma och besökare. Restaurang, Cafe och 

boulebana är några exempel. 



"Kulturhuset Alle" kan utvecklas till att bli en central samlingspunkt med en 

mängd olika verksamheter/aktiviteter för alla oavsett ålder eller kön. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Kommunen omgående til lsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under 
projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar fram svar på frågorna enligt ovan 
och att frågan om Alleskolans framtid därefter kommer upp t ill 
kommunfullmäktige för beslut, bevara eller riva . 

Roger Larsson (Kb) 



 

 

Motion till KF möte 2021-04-13                                     2021-04-07 

  

Betr: Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun 
som  arbetsgivare  

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Socialstyrelsen har därför bedömt att 
gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. 
Gravida från vecka 20 räknas numera som riskgrupp enligt Karin Pettersson docent 
och överläkare graviditet och förlossning Karolinska sjukhuset   

Kvinnor får inte vaccineras efter de har blivit gravida. Kan arbetsgivaren inte 
omplacera eller anpassa den anställdes arbetsmiljö, till exempel att arbeta hemifrån, 
har arbetsgivaren rätt att förbjuda arbetstagaren att arbeta. Har man blivit förbjuden 
av sin arbetsgivare att fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön har man 
rätt till graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. Detta har man 
tagit fasta på i Varbergs kommun. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Försiktighetsprincipen för gravida skall gälla. De räknas som riskgrupp och har rätt till 
graviditetspenning. Ingen kan garantera att en gravid kvinna inte utsätts för smitta på 
sin arbetsplats. Kan vi inte erbjuda en arbetsplats med låg risk till exempel att arbeta 
hemifrån skall den gravida kvinnan förbjudas att arbeta från och med vecka 20. 
Denna policy skall gälla så länge som gravida räknas som en riskgrupp.  

 

……………………………                                                     ………………… 

Roger Larsson (Kb)                                                              Ulf Hellgesson (Kb) 
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§ 42 Dnr 2021-00312 
Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Daniel Kvist (KD) från uppdragen som ledamot och 
vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg med omedelbar verkan. 

Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalen för uppdragen som ledamot och vice 
ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg till nästkommande sammanträde 
och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Kvist (KD) har inkommit med en begäran om entledigande från sina uppdrag 
som ledamot och vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Daniel Kvist (KD), 2021-03-08 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalen för uppdragen som ledamot och vice 
ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg till nästkommande sammanträde 
och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges valberedning för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 
Daniel Kvist (KD) från uppdragen som ledamot och vice ordförande i nämnden för 
Individ & Familjeomsorg med omedelbar verkan, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan bordlägga fyllnadsvalen för 
uppdragen som ledamot och vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg 
till nästkommande sammanträde och överlämna ärendet till kommunfullmäktiges 
valberedning för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Daniel Kvist (KD), nämnden för Individ & Familjeomsorg, kommunfullmäktiges 
valberedning, Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 



Från: Daniel Kvist <daniel.kvist@kungsbacka.se> 
Skickat: den 8 mars 2021 11:06
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>
Ämne: Avsägelse av uppdrag 

Hej Patrik 

Jag vill härmed meddela att jag avslutar mitt uppdrag som 
vice ordförande i nämnden för individ och familjeomsorg. 
Jag avslutar uppdraget av personliga skäl.

Hämta Outlook för iOS
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19 mars 2021 kl. 23:35 skrev Carl Ekvall <carl.ekvall@kungsbacka.se>:

 

Hej, 

Från och med idag, den 19 mars 2021 avgår jag med omedelbar verkan som 
ersättare från kultur‐ och fritidsnämnden i Kungsbacka kommun.

Anledningen till detta följer av att jag flyttar till Göteborg för att förenkla mina 
studier i juridik, och genom det förändrar folkbokföring.

Tack för dryga 2 år i nämnden. 

Allt gott
Carl Ekvall 
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Från: Christian Skogholm <christian.skogholm@kungsbacka.se>
Skickat: tisdag, april 6, 2021 3:19 em
Till: Christian Johansson
Ämne: Uppsägning 

Uppsägning

 Hej
Jag fick igår klart med nytt jobb och det betyder att i mitten av juni kommer jag och min 
sambo med vår dotter flytta ner till Helsingborg där min sambo har sin familj och sina rötter. 
Det betyder att nämndmötet med nämnden för Vård och Omsorgs möte i juni innan 
sommaruppehållet blir mitt sista som förtroendevald Socialdemokratisk nämndledamot i 
Kungsbacka.
Det har varit otroligt lärorikt och spännande att under de senaste åren börjat engagera mig 
politiskt.
Min tanke är att jag ska fortsätta göra det när jag är på plats i Helsingborg där även en av 
min sambos vänner är kommunalråd för Socialdemokraterna.
Tack för dessa åren och vi säger på återseende!
Mvh
Christian Skogholm

1


	KF kallelse 2021-04-13
	Kommunfullmäktige
	Digital justering 21 april 2021
	Information
	Allmänhetens frågestund
	Information
	Beslutsärenden
	KS 2021-03-23, § 71

	Interpellationer – besvarade
	KS 2021-03-23, § 72

	Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
	KS 2021-03-23, § 96
	KS 2021-02-23, § 62
	KS 2021-02-23, § 63
	KS 2021-02-23, § 65
	KS 2021-02-23, § 66
	KS 2021-03-23, § 95

	Övrigt

	Ärende 2 - Allmänhetens frågestund
	Ärende 3 - Information om kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun
	Ärende 3 - Information om kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun
	3a, (Kommunrevisionen) Följebrev till kommunfullmäktiges presidium - Grundläggande granskning 2020
	3b, (Kommunrevisionen) Grundläggande granskning 2020
	3c, (Kommunrevisionen) Följebrev - Grundläggande granskning 2020 - Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel
	3d, Grundläggande granskning 2020 - Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
	3e, (Kommunrevisionen) Följebrev - Grundläggande granskning 2020 - Överförmyndare i samverkan
	3f, (Kommunrevisionen) Grundläggande granskning 2020 - Överförmyndare i samverkan
	3g, (Kommunrevisionen) Följebrev - Grundläggande granskning 2020 - Patientnämnden Halland
	3h, Grundläggande granskning 2020 - Patientnämnden
	3j, (Kommunrevisionen) Granskningsredogörelse 2020 - Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus AB
	3i, (Kommunrevisionen) Granskningsrapport 2020 - Eksta_Bostadsaktiebolag
	3l, (Kommunrevisionen) Granskningsredogörelse 2020 - Stiftelsen Tjolöholm
	3k, (Kommunrevisionen) Granskningsrapport_2020 - Tempohus AB
	3n, (Kommunrevisionen) Granskningsrapport 2020 - Fastighets AB Sankta Gertrud
	3m, (Kommunrevisionen) Revisionsberättelse 2020 - Stiftelsen Tjolöholm


	Ärende 4 - Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun
	Ärende 4 - Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun
	4a, KS 2021-03-23, § 71
	4b, KSAU 2021-03-09, § 96.pdf
	4c, Tjänsteskrivelse
	4d, Årsredovisning 2020 inför KF 2021-04-13
	Om årsredovisningen
	Året i korthet
	Kemikaliecoachen hjälper oss bli mer kemikaliesmarta 
	Många tyckte till om vårt framtida Kungsbacka
	Nya utmaningar fick oss att tänka på annat sätt
	Politisk organisation
	Den kommunala koncernen
	Översikt över verksamhetens utveckling
	Viktiga förhållanden för resultat och ställning
	Omvärlden påverkar oss
	Hållbarhetsredovisning
	Viktiga förhållanden för resultat och ställning

	Händelser av väsentlig ekonomisk betydelse
	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
	God ekonomisk hushållning
	Finansiell analys
	Vision 2030
	Så tar vi oss mot visionen 
	Mål
	Direktiv – äldre medarbetare

	Balanskravsresultat
	Väsentliga personalförhållanden
	Förväntad utveckling 
	Resultaträkning och kassaflödesanalys
	Balansräkning
	Noter

	Särredovisning
	Vatten och avlopp
	Avfall och Återvinning
	Kungsbacka bredband

	Upplysningar om drift & investeringsredovisningens uppbyggnad
	Driftredovisning
	Investeringar
	Exploatering
	Redovisningsprinciper

	4e, Hållbarhetsbokslut 2020 inför KF 2021-04-13
	4f, (Kommunrevisionen) Följebrev - Granskning av bokslut 2021-12-31
	4g, (Kommunrevisionen) Granskning av bokslut 2020-12-31


	Ärende 5 - Revisionsberättelse 2020 för Kungsbacka kommun och fråga om ansvarsfrihet
	Ärende 5 - Revisionsberättelse 2020 för Kungsbacka kommun och fråga om ansvarsfrihet
	5a, (Kommunrevisionen) Revisionsberättelse 2020
	5b, (Kommunrevisionen) Redogörelse till revisionsberättelse 2020
	5c, Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder för år 2020


	Ärende 6 - Svar på interpellation från Maria Losman (MP) om ekologisk mat i Kungsbacka
	Ärende 6 - Svar på interpellation från Maria Losman (MP) till nämnden för Service ordförande Fredrik Hansson (C) om ekologisk mat i Kungsbacka
	6a, Svar på interpellation om ekologisk mat från Maria Losman (MP)
	6b, KF 2021-03-09, § 35
	6c, Interpellation Mp Kungsbacka ekologisk mat


	Ärende 7 - Kungsbacka Arena, genomförande samt inriktningsbeslut för uppförande och drift
	Ärende 7 - Kungsbacka Arena, genomförande samt inriktningsbeslut för uppförande och drift
	7a - KS 2021-03-23 § 72
	7b - KSAU 2021-03-09 § 106
	7c - Tjänsteskrivelse
	7d - Projektbeskrivning Arenan 210302
	7e - Utredning Ny arena inom Kungsbacka sportcenter 20200227
	7f - Handelsutredning Kungsbacka 191210
	7g - Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena RSD 20201015
	7h - Kontorsanalys Kungsbacka, preliminär rapport från Evidens, 2020-09-09
	7i - Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun version 1.3
	7j - Marknadsundersökning och förslag till arenan IHM - Business School 
	7k - Upplåtelse av arenanamn diskussionsunderlag 2017-02-01
	7l - Konceptprogram för framtidens idrottshall Whitearkitekter 2020
	7m - Platsens betydelse och arenans bidrag
	7n - Synpunkter från invånardialog
	7o - Evenemang och teknik slutrapport Arenahall
	7p - Arenautredning - Kultur ocg fritid Föreningslivets aspekter 20-10-08
	7q - Projekttävling - alternativ till flera gestaltningsförslag 20-12-21
	7r - Utredning driftformer V 1.9 20201218
	7s - PM - Kontorsarbetsplatser i arenan 20201028
	7t - Kommunikationsplan, Arena
	7u - Marknadsföring av arenan 20201223
	7v - Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk 210304
	7x - KF 2020-04-14 § 30


	Ärende 8 - Fördelning av statsbidrag från Skolverket till skolväsendet 2021 skolmiljarden
	Ärende 8 - Fördelning av statsbidrag från Skolverket till skolväsendet 2021 skolmiljarden
	8a - KS 2021-03-23 § 96
	8b - KSAU 2021-03-16 § 112
	8c- Tjänsteskrivelse
	8d - Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
	8e - Beslutsbilaga fördelning skolmiljarden
	8f - Fördelning skolmiljarden utifrån ålderskategorier Kungsbacka kommun
	Fördelning 2021
	Blad1



	Ärende 9 - Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling
	Ärende 9 - Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling
	9a - KS 2021-02-23 § 62
	9b - KSAU 21-02-09 § 65
	9c - Tjänsteskrivelse
	9d - Taxa kopia allmän handling
	9e - Taxa-for-avskrift-eller-kopia-av-allman-handling
	9f - Ändringsunderlag kopieringstaxa


	Ärende 10 - Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel
	Ärende 10 - Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel
	10a - KS 2021-02-23 § 63
	10b - KSAU 21-02-09 § 66
	10c - Tjänsteskrivelse
	10d - Taxa adm. service borgerlig vigsel
	10e - Ändringsunderlag vigseltaxa
	10f - Beräkning av timpris vigslar 2021
	10g - Kommunfullmäktige 2017-06-15 § 96


	Ärende 11 - Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik sjösäkerhetsanordningar och sjövägmärken
	Ärende 11 - Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik sjösäkerhetsanordningar och sjövägmärken
	11a - KS 2021-02-23 § 65
	11b - KSAU 21-02-09 § 67
	11c- Tjänsteskrivelse
	11d - Sjösäkerhetsanordningar (SSA)
	11e - Reglemente för nämnden för Teknik 210120
	11f - Reglemente med markerade ändringar 210120
	11g - Förvaltningen för Teknik Tjänsteskrivelse
	11h - Nämnden för Teknik 2020-12-16 § 125
	11i - Reglemente för Teknik 2020-05-05, KF § 49


	Ärende 12 - Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024
	Ärende 12 - Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024
	12a - KS 2021-02-23 § 66
	12b - KSAU 21-02-09 § 68
	12c - Tjänsteskrivelse
	12d - Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2020-12-02 § 120
	12e - Nämnden för Kultur & Fritid 2020-11-19 § 59
	12f - Kultur& Fritid Tjänsteskrivelse
	12g - Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-11-18 § 120
	12h - Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse om Biblioteksplan 2021-2024
	12i - Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024
	12j - Bilaga till biblioteksplan 2021-2024
	12k - Biblioteksplan 2017-2020, beslut KF 2017-12-12 § 201 pdf


	Ärende 13 - Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2020
	Ärende 13 - Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2020
	13a - KS 2021-03-23 § 95
	13b - KSAU 2021-03-02 § 85
	13c - Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 21-01-20 § 6
	13d - Tjänsteskrivelse Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad
	13e - Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2020


	Ärende 14 - Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om städrutiner och hygien i våra skolor med anledning av Covid-19
	Ärende 15 - Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om säkerhet och hygien i våra skolor med anledning av covid-19
	Ärende 16 - Anmälan av interpellation från Magdalena Sundqvist (S) om Kungsbacka lever upp till barnkonventionen för nyanlända barn
	Barnkonventionen som svensk lag

	Ärende 17 - Anmälan av interpellation från Johan Tolinsson (S) om en förskoleverksamhet med rätt förutsättningar som möter behoven
	Ärende 18 - Anmälan av motion från Maj-Britt Rane-Andersson om att möjliggöra sjukvård på våra Vård och Omsorgsboende
	Ärende 19 - Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om kompetenslyft – för att främja kvalitét och trygghet
	Ärende 20 - Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar
	Ärende 21 - Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan
	Ärende 22 - Anmälan av eventuellt nya motioner, interpellationer och frågor
	Ärende 22 - Anmälan av eventuellt nya motioner, interpellationer och frågor
	(Kungsbackaborna) (Motion) Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun som arbetsgivare


	Ärende 23 - Fyllnadsval för uppdrag som ledamot och vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg
	Ärende 23 - Fyllnadsval för uppdrag som ledamot och vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg
	23a - KF 2021-03-09 § 42
	23b - Avsägelse av kommunala uppdrag, ledamot och vice ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg


	Ärende 24 - Entledigande och fyllnadsval för uppdrag som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid
	Ärende 25 - Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag
	Ärende 25 - Eventuellt nya avsägelser och val till kommunala uppdrag
	Avsägelse av kommunala uppdrag - Ledamot i nämnden för Vård & Omsorg





