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Förvaltningschefens månadsbrev. Februari 2022  
 

Långsiktig planering och större frågor 

Utvecklande medarbetarskap 

Kommunen har sedan flera år tillbaka haft en omfattande satsning på ledare som alla 
kontinuerligt går utbildningar i Utvecklande ledarskap. Nu är det dags att möta upp 
denna satsning med en kompetenshöjning i utvecklande medarbetarskap för alla 
medarbetare. Det blir både föreläsningsinslag, arbeten på APT samt analys och 
reflektion över det egna beteendet. Båda satsningarna är dels en del i att vara en 
attraktiv arbetsgivare dels en förutsättning för att klara framtidens utmaningar. 
Eventuellt kan denna film på 3 min som beskriver detta vara öppen för er att titta på. 
Funkar inte länken i detta dokument kan man klistra in länkadressen i webläsaren för 
att nå sidan:  

https://web.microsoftstream.com/video/2d062692-26d6-4195-9aff-44fcbeebba2b 

 

Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 
Underlag till kommunbudget 

Materialet har någon tillagd mening sedan materialet skickades ut i december. 
Huvudbudskapet är att vi behöver rikta om vår verksamhet från att själv vara utförare 
till att möjliggöra för många fler att bidra i vårt arbetsfält om vi ska klara leveransen 
i ett växande Kungsbacka. Vår verksamhet behöver också vara mycket mer flexibel 
och rörlig för att kunna bidra där det verkligen behövs istället för att bygga på fasta 
platser och tider. Ett stort fokus blir också hjälp till självhjälp där vi kan använda 
våra resurser till att stärka människors egen förmåga.  

 
  

https://web.microsoftstream.com/video/2d062692-26d6-4195-9aff-44fcbeebba2b
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Årsredovisning 2021 
 
Förvaltningen gör ett stort överskott, större än vad som prognosticerades i augusti. 
Detta mönster är likartat för många förvaltningar. I vårt fall handlar det om att 
pandemins ryckiga utveckling gjorde att medarbetare under hela året var upptagna av 
att planera om verksamhet ideligen då bättre tider ständigt siktades lite längre fram. 
Vi hade således inte möjlighet att i ett tidigt skede styra om resurser till andra 
områden. Vi fick extra tillskott för att t ex växla upp vårt stöd till utsatta ungdomar 
men det var ytterst svårt att växla upp, genomföra och avveckla en insats under april-
dec som skulle uppfattas som meningsfull. Det berodde främst på svårigheten att få 
tag i medarbetare under kort tid men också att korta insatser som sedan avvecklas 
ofta inte bidrar till något som upplevs som positivt av dem de berör. Satsningen på 
att vara mer närvarande utomhus i idrottsparken samt de särskilda insatserna i 
aktivitetsgrupperna är dock två bra exempel som genomfördes, se särskild 
redovisning av alla coronainsatser i bilaga till årsredovisningen. 

När det gäller måluppfyllelsen har samtliga projektgrupper som jobbar med 
nämndsuppdragen en mycket diger uppgift framför sig under 2022 att leverera. 
Under året har vi tränat i att arbeta mer projektinriktat med tid- och aktivitetsplaner 
som ska säkra framdrift och leverans. Vi kommer kompetensutveckla projektledare 
och styrgrupper för att ytterligare fokusera på leverans under 2022.  

 

Resultatet av vår interna kontroll avseende 2021 
Arbetet med intern kontroll har fokuserats till granskningsmoment inom de stora, 
kommungemensamma processerna inom främst ekonomi, personal och 
informationssäkerhetsområdena. Därtill har vi kompletterat med en verksamhetsrisk som 
handlar om våra samarbeten med andra aktörer och att kontrollera hur rutiner för de 
samarbetena fungerar. 

Inom de nio riskområdena har tretton granskningsaktiviteter genomförts. Av dem visar sex 
på fullgott resultat, fem har någon form av avvikelse och två granskningar har inte 
genomförts komplett. 

Sammanfattningsvis är det ett fåtal och inte tungt vägande avvikelser som har hittats i 
granskningarna. Den övergripande bilden av granskningen ska därför vara att vår interna 
kontroll visar att vi i stort har en rimlig grad av säkerhet inom de områden där vi anser att 
riskerna är som störst. I och med att avvikelser trots allt har hittats vid granskningsmomenten 
har vi valt att vidta åtgärder 2022 för att förbättra vår verksamhet ytterligare. Under 2022 ska 
vi vita ett antal åtgärder med anledning av granskningens resultat och de handlar i samtliga 
fall om att förbättra just de områden där avvikelserna hittats och huvudfokus kommer ligga 
på att skapa dokumentation och spara den på rätt ställe. 

 

Utredning av hur kulturskoleverksamhet kan utföras av andra aktörer 
 
Nämnden har givit ett uppdrag att utreda hur vi kan möjliggöra för externa aktörer att 
erbjuda kulturskoleverksamhet. Förvaltningen utredde detta för ett par år sedan men 
den här gången har vi tagit hjälp av en extern konsultbyrå för att få en opartisk 
utredning av vilka möjligheter som finns och förslag på genomförande. Utredningen 
ska ses som en delredovisning av uppdraget till nämnden och förvaltningen kommer 
i mars att återkomma med ett mer komplett beslutsunderlag för nämnden att ta del av 
t ex när det gäller vilka delar och omfattning vi föreslår att vi går vidare med för 
mindre direktupphandlingar och större upphandlingar enligt Lagen om offentlig 
upphandling, LOU. Inför marsmötet är det bra att ni alla läser rapporten i sin helhet 
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och/eller tittar igenm bildspelt. På nämndsmötet kommer jag endast gå igenom 
slutsatserna lite kort samt det viktigaste, nämligen efterhöra era önskemål om vad ett 
tillräckligt bra beslutsunderlag ska innehålla så att det motsvarar era förväntningar 
nästa gång.  
 
Grunderna i GDPR samt den årliga granskningen av nämndens dataskyddsarbete 
 
Vi kommer göra en muntlig föredragning på nämnden av den granskning som gjorts 
av nämndens datskyddsarbete. Kommunens anställda sk dataskyddsombud granskar 
alla nämnder varje år och gör ett utlåtande. Det finns en rapport som omfattar hela 
kommunen som kan läsas som fördjupning. Det bildspel som rör vår nämnd finns 
bifogat kommer föredras i delar på nämnden.  
Det viktiga är att förvaltningens arbete med dataskydd på det stora hela fungerar bra 
men att det givetvis finns förbättringsområden. De flesta åtgärderna är ganska lätt 
åtgärdade och de ligger i flera fall sedan tidigare i plan då införandet av hela 
dataskyddsarbetet är väldigt omfattande och allt inte kunde göras under ett enda år. 
Vi kommer börja med en kortutbildning i GDPRs grunder och sedan kort berätta om 
förbättringsområdena.  Dataskyddsombudet är nöjd med vårt förbättringsarbete.  
 
 
 
Operativa frågor 
Påverkan på verksamheten utifrån corona 

Sedan 23 dec var distansarbete påbjudet liksom striktare regler för officiella 
sammankomster. Det senaste har haft stor påverkar på främst vår teaterverksamhet 
där mycket stor del av verksamheten återigen har fått flytta framåt, ställas in eller 
anpassas på så sätt att endast 130 personer tas in istället för 500.  

Under januari har sjukfrånvaron några enstaka dagar varit hög vilket gjorde att 
träffpunkterna fick stänga någon dag men de är återigen öppna. Allmänhetens åkning 
i ishallen på helgerna fick stänga efter nyår då uppmaning om maxantal och att hålla 
avstånd tyvärr inte efterlevdes alls. 

Invigningen av ungdomsverksamheten på Fyren strax innan jul blev tyvärr inte som 
planerat utan fick göras i mindre skala och utspritt i tid. 

Under januari har alla medarbetare på kommunen uppmanats att på frivillig väg 
anmäla sig till vikariepoolen för att stötta upp främst inom FG så att de kan hålla 
förskolorna öppna. En handfull medarbetare inom KFT har nappat på erbjudandet. 

Sedan 9 februari är alla de restriktioner som påverkat vår verksamhet borttagna och 
vi kan återigen köra vår verksamhet i full skala. 

 

Ekonomisk status för föreningarna 

Ju längre corona har samhället i sitt grepp desto fler föreningar får bekymmer. Det är 
främst uteblivna tävlings-, publik- och cupintäkter som ställt till det.  
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Vi har gjort en överenskommelse med dansklubben om att de flyttar ut ur sin lokal i 
”Inköpshuset” mitt emot Kungsmässan eftersom deras verksamhet tyvärr fick 

upphöra pga uteblivna danskurser under pandemin. De betalade in hela sin 
kvarvarande kassa till kommunen vilket ändå inte räckte till sista hyresavin.  men där 
kommer jag enligt den delegerade beslutsrätt jag har som förvaltningschef avskriva 
resterande skuld om ca 40.000 kr. Lokalen kommer under våren 2022 användas av 
kulturskolan som tvingas flytta från Hålabäcks mötesplats då den ska genomgå 
renovering under 2022.  

Hanhals hockey kommer granska och prioritera hårt inom sin verksamhet för att 
kunna prioritera sina hyresbetalningar under 2022.  

 
Föreningsgalan 
Den gala på Kungbacka teater som planerades till i mars har flyttats fram till 
september pga restriktioner och många sjuka i samhället. Den dagen vi har den första 
galan ska den vara som tänkt och inte en digital variant. Det betyder att vinnare av 
diverse priser och stipendier liksom de hälsocertifierade föreningarna får 
uppmärksammas i september istället. Vi bedömer att förståelsen för ändrat datum är 
hög.  
 
Avrapportering av framdriften i nämndsuppdraget ”hitta nya former för att tillvarata 

ideella krafter” 
 
Uppdraget leds av tillfälligt rekryterade projektledare Linda Nilsson. Den modell 
som kommer användas för att lösa uppdraget är att en oberoende förening bildas som 
heter GO Kungsbacka. Styrelsen för föreningen ska verka för att föra samman 
kommun, näringsliv och civilsamhälle till en stark och enad kraft.  Föreningens syfte 
är att bedriva volontärverksamhet. Genom att lägga verksamheten i en förening 
utanför kommunen förväntas fler vilja bidra, både som volontärer, uppdragsgivare 
och finansiärer, jämfört med att ha det som en helt kommunal verksamhet. 
Kommunen kommer delfinansiera en ”verksamhetsledare” som leder och utvecklar 
verksamheten. Föreningen kommer ha en styrelse med lokalt engagerade personer 
med stora kontaktnät och som har möjlighet att påverka verksamheten positivt. Det 
kan vara företrädare för företag, ideella organisationer, kommunala tjänstemän eller 
andra som genom sitt personliga engagemang tillför kompetens till styrelsen. Linda 
går in i slutfasen av uppbyggnadsskedet nu och troligtvis kommer vi på Kultur & 
Fritid delfinansiera verksamhetsledarens tjänst i ett år för att prova det här nya 
konceptet. Följande finns upprättat än så länge: 

 Registrerad förening med stadgar 
 Utkast till avsiktsförklaring mellan kommun och förening 
 Plan för marknadsföring i media och via träffpunktsverksamheten där många 

frivilliga jobbar redan idag 
 Plan för grundutbildning som kommer erbjudas alla volontärer i samarbete 

med Vuxenskolan. Bemanning som utbildare för olika utbildningsblock 
pågår. 

 Plan för försäkring, polisregisterkontroll och ID-handling för volontärer 
 Uppdrag från Vård&Omsorg 
 Delfinansiering från privata företagare 
 Personer till styrelsen 
 Datum för uppstartsträff för alla som vill engagera sig från allra första början 
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 Samtal pågår om privat finansiering av en lokal. Reservplanen är att utgå från 
Stadshuset som bas eller någon av träffpunktslokalerna.  
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Hälsocertifieringen 

Hälsocertifieringen genomfördes under 2021, dock med anpassningar pga corona.  
Totalt är 34 föreningar i kommunen certifierade. År 2021 var det 31 st så det har 
varit mycket svårt att få fler att bli certifierade enligt nuvarande modell som är 
väldigt omfattande. De tre nya föreningarna är Fjärås Ryttarförening, Särö Seahawks 
(innebandy) och Skate Kungsbacka ( en ny förening med rötter i Kungsbacka 
konståkningsklubb).  
 
Inför 2022 har vi inte gjort någon förändring i certifieringsarbetets upplägg men vi 
har dragit slutsatsen att en ny form av certifiering behövs som kan göra att fler 
föreningar mäktar med att arbeta med ett systematiskt hälsoarbete med stöd från oss 
och RF SISU.   
 
 
Övriga certifierade föreningar är: 
 
Annebergs IF 
Frillesås FF 
HK Aranäs 
IFK Fjärås 
Judoklubben JK Aktiv 
Kungsbacka IF 
Kungsbacka konståkningsklubb 
Kungsbacka ridklubb 
Kungsbacka tennisklubb 
Lerkils IF 
Nordhallands ridklubb 
Onsala BK 
Onsala IBK 
Tölö IF  
Ölmanäs segelsällskap 
Tölö Gymnastikförening 
Kungsbacka basketklubb 
BMK Kungs 
VK Westan 
Särö IK 
Kullavik IF 
Kungsbacka simsällskap 
Hanhals IF 
Åsa scoutkår 
Onsala Pirates Basketbollklubb 
Särö Lawn Tennisklubb 
Åsa IF 
Särökometernas HK 
Löftadalens dragkamp 
OK Löftan 
Kungsbacka BTK 
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Fjärås ryttarförening (NY 2021) 
Särö Seahawks (NY 2021) 
Skate Kungsbacka (NY 2021) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Underlag till kommunbudget 
 

Beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner rapporten Underlag till kommunbudget 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Underlag till kommunbudget omfattar en beskrivning av nämnden utmaningar och förändringar under 
2023 och plan 2024-2025, samt en komplettering till kommunens omvärldsanalys. 

Nämndens underlag till kommunbudget av tre delar: 

 Lokalbehov (beslutad i oktober 2021) 

 Plan för löpande och övriga investeringar (beslutad i december 2021) 

 Rapport Underlag till kommunbudget 2022 (beslutas i februari 2022) 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-25 

Rapport Underlag till kommunbudget 2023 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2023, 
Plan 2024-2027 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2023, Plan 2024-2027 
Samhället förändras i stort och Kungsbacka växer. Det medför ett antal utmaningar för Kultur & 
Fritidsförvaltningen. Här nedan beskrivs de största förändringarna vi behöver arbeta med på kort och lång sikt 
och vilka möjligheter vi ser att hantera dem med en budget i balans. 

Vi ser utmaningar främst utifrån att Kungsbacka växer och får en annan befolkningssammansättning t ex fler 
barn, äldre och nyanlända som kräver mycket aktivt deltagande från Kultur & Fritids sida. Samtidigt är 
förväntan allt högre ställd från invånarna kring en attraktiv kommun. Det är en utmaning att vi ska kunna hålla 
oss väldigt flexibla för att kunna agera med befintliga resurser på de platser och de tillfällen som krävs och då 
kan beslut om särskilda former för vår verksamhet avsevärt minska den flexibiliteten. 

De stora utmaningarna för Kultur & Fritid på kort och lång sikt är: 

  

Förbättring av barn och ungas välmående och psykiska hälsa. 

 På kort sikt kunna fullfölja inriktningen från prioinitiativen Leverera välmående ihop med FG, GA och 
IF samt utöka Tillsammans för varje barn till ytterligare skolor än de idag fem deltagande skolorna.  

 På längre sikt kunna fullfölja tanken på att flytta resurser från ”vanlig ungdomsverksamhet” till tidiga 
och samordnade insatser riktat till individer för att motverka ohälsa eller skolfrånvaro i enlighet med 
den nya samarbetsordningen ihop med Polisen. Samtidigt behöver en bas av främjande aktiviteter som 
barn och unga kan delta i alltid finnas i hela kommunen, även i de nya utbyggda områdena. Vi behöver 
här fokusera på att vara möjliggörare för andra att erbjuda detta, och inte kommunen själva om 
budgeten ska vara i balans. 

  

Ökat samarbete med ideell sektor och medskapandet från enskilda invånare och organisationer 

 På kort sikt kunna fullfölja redan tagna initiativ såsom att etablera ett systematiskt volontärarbete i hela 
kommunen tillsammans med föreningslivet och att arbeta med medskapande som metod. 

 På längre sikt främst kunna agera möjliggörare med våra befintliga medarbetare och ekonomiska 
resurser istället för att genomföra arbetet själva. Erbjuda samverkansarenor för aktörer som kan bidra 
till samhällsutvecklingen och bidra till att lösa välfärdsutmaningen. 

  

Tydligare bidrag till attraktiv kommun i enlighet med nya platsvarumärket 

 På kort sikt prioritera om i vår verksamhet så att vi tydligare skapar och lyfter fram sådant som stärker 
vårt platsvarumärke. 

 På längre sikt kunna erbjuda ett utbud som det finns en förväntan på i alla kommunens delar 

  

Skapa ökad trygghetskänsla och ett säkert samhälle 

 På kort sikt hitta stabila samverkansformer inom kommunen och med Polisen och andra samhällsaktörer 
som kan påverka tryggheten i samhället. Detta förutsätter en totalt flexibel ungdomsverksamhet utan 
fasta plaster och tider utan snarare ett arbetssätt där insatser görs där de behövs.  

 På lägre sikt kunna mobilisera långt fler ideella krafter som kan bidra i arbetet 
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Ökat fokus på hållbarhetsfrågorna, särskilt inom sociala hållbarhetsområdet 

 På kort och lång sikt kunna fortsätta med de initiativ som pågår för att komplettera den idag mycket 
tekniskt inriktade samhällsplaneringsprocessen med analyser utgående från geodata om de mjuka 
faktorerna såsom folkhälsa, socioekonomi, befolkningssammansättning, trygghet osv. 

 Ökat fokus på integration och särskilt med inriktning om att stärka individers egen förmåga t ex genom 
föräldralotsar, fritidslotsar, föräldrautbildning, stöd till föreningslivet i de här frågorna etc. 

Stärkt demokratiutveckling 

 På kort och lång sikt kunna fortsätta inriktningen för ett socialt hållbart samhälle som håller ihop och 
där man upplever ett innanförskap och tillit till andra medmänniskor. Även säkra att vår verksamhet 
upplevs som relevant och har skapats med invånarna själva för att bygga tillit till offentlig sektor och 
myndigheter i stort. 

  

Utöver möjligheten att hantera de stora frågorna som beskrivits ovan har vi flera styrkor. Exempel kan vara att 
vi har många engagerade medarbetare som brinner för samhällsfrågor, vår verksamhet är lagstyrd i låg grad 
vilket gör att vi kan ha en flexibilitet som möjliggör nedprioritering av vissa frågor framför att vi tidvis 
prioriterar upp andra mer nödvändiga frågor och att vi är vana att ta tillvara kraft och initiativförmågan hos 
unga, seniorer, föreningslivet, studieförbunden m fl aktörer. 

En mycket stor utmaning är att klara den ovan beskrivna verksamheten i en växande kommun med många fler 
barn och unga, nyanlända och personer i behov av särskilda insatser där förväntningar finns på att vi ska vara 
närvarande och kunna agera överallt för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. Det är också en stor 
utmaning att kunna behålla en allmän och främjande verksamhet som riktar sig till alla på ett resurseffektivt sätt 
när behovet av att fånga upp personer på individnivå ökar vilket är ett arbetssätt som vi tillsammans med Polisen 
vill vidareutveckla. Det är också en utmaning att förlita sig mycket på ideella krafter när intresset hos invånare 
att organisera sig i den gamla formen minskar stadigt. Här behövs nytänk. 

1.1 Omvärlden - Kungsbacka i världen 
Nämndens omvärldsanalys 
Utifrån omvärldsanalysen ”Kungsbacka i världen” är dessa faktorer de viktigaste som påverkar vårt uppdrag: 

Öka flexibiliteten. I en snabb föränderlig värld och i en värld där invånare förväntar sig medskapande och 
påverkansmöjlighet behöver vi bli betydligt snabbare att agera på initiativ från enskilda invånare eller 
företagare, ideella sektorn eller andra aktörer i samhället. Vi behöver kunna fånga upp den initiativkraft som 
finns nu och inte hänvisa dem till ett senare tillfälle. Det kommer få påverkan på vårt sätt att budgetera och 
planera verksamhet. Strategisk långsiktig planering är alltid viktig men samsyn kring övergripande inriktningen 
samt förmåga att fånga och stimulera andras initiativ i den riktningen blir än viktigare. 

Värderingar-Stärka demokratin. Bibliotekens roll i demokratibygget är fortsatt viktig. Alla medarbetares 
dagliga leverans till invånarna bygger dock tilliten till vår verksamhet mycket kraftfullt och därmed till 
myndigheter och institutioner i stort. Vår särskilt goda möjlighet att erbjuda medskapande inom kultur & fritid 
behöver därmed utnyttjas långt mer för att vi ska uppfattas som relevanta med vår och kommunens verksamhet i 
en tid då fokuset på hur skattemedel används kommer växa. 

Klimat-Påverka konsumtionsmönster. Då konsumtionen är en av de viktigaste klimatfrågorna behöver vi ha 
fortsatt fokus på konsumtionstrappan både internt och genom vår möjlighet till påverkan och information till 
invånarna t ex genom folkbiblioteken, program- och utställningsverksamhet eller genom understödjande av 
återbruksverksamhet etc. 

Globalisering- Erbjuda lokalt och globalt utbud. Digitaliseringen och den möjlighet det ger att uppleva vårt 
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utbud t ex på teatern och konsthallen digitalt via streaming i efterhand eller i realtid kanske via VR gör att vi 
behöver definiera vårt lokala uppdrag här i Kungsbacka i förhållande till möjligheten att bidra till ett gemensamt 
nationellt och globalt utbud för fler än de som finns här i Kungsbacka för stunden. 

Värderingar- Bidra till trygghet men även andra värden som gör oss i Kungsbacka unika och därmed 
konkurrenskraftiga. Upplevelsen av trygghet är stark i Kungsbacka men känslan måste ständigt vårdas och 
samhällsutmaningar aktivt mötas. Det kräver andra och nya samverkansmodeller mellan parter som kan agera i 
lokalsamhället för att höja tryggheten. Som komplement till trygghet har vi ett nytt platsvarumärke som ska 
stärka Kungsbackas position för framtiden för att attrahera och behålla invånare, företagare och turister. Här 
behöver just vi på Kultur & Fritid satsa extra på att bygga på de värden som stärker vår framtida önskade 
position. 

Fånga pandemins långsiktiga påverkan. Pandemin har fått långtgående konsekvenser på kultursektorn och de 
som har sin försörjning från den. Att vi som kommun, i den del som ligger i vårt påverkansområde, medverkar 
till att sektorn återuppbyggs blir viktigt för att säkra invånarnas och besökarnas goda kulturella 
levnadsförhållanden här och deras rätt att fritt delta i kulturlivet. Folkhälsan har påverkats negativt även om 
restriktionerna har hållits så milda det bara går utifrån läget. Att möjliggöra för fler att ta hand om sig själva på 
olika sätt utifrån intresse och möjlighet ökar. Nyttjande av digital teknik och möjlighet att hitta sitt sammanhang 
bortanför det lokala och den närmaste geografiska omgivningen gör att vi inte kan förlita oss på att stimulera 
och inspirera enbart utifrån fysiska platser. 
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2 Fokusområden och Indikatorer, förslag på nya eller 
förändrade 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I - FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ - FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 

      

      

      

      

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD- FOKUSOMRÅDEN 

Förslag till nya fokusområden Förslag till förändrade fokusområden 

  

  

  

  

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD - INDIKATORER 

Förslag Indikator 2019 2020 2021 Målsättning 
2023 Trend 
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1 Året som gått 

1.1 Ekonomiskt utfall 
Utfall 

Utfall Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Intäkter 47 567 32 022 38 020 

Kostnader -267 026 -264 660 -292 758 

Netto -219 459 -232 638 -254 738 

Budget, netto -223 284 -241 621 -260 401 

Avvikelse 3 825 8 983 5 663 

Huvudsakliga förklaringar till ekonomiskt utfall. 
Kultur & Fritid redovisar en budgetavvikelse om +5,7 miljoner kronor, vilket innebär 2,17% avvikelse. 

Delar av överskottet beror på att det tilläggsanslag som Kultur & Fritid fått för särskilda satsningar med 
anledning av covid-19 inte använts fullt ut under året. Syftet med anslaget är att dämpa de negativa effekter 
pandemin haft för barn och ungas välmående. Många aktiviteter har genomförts och haft god effekt. Det fanns 
en svårighet att under en mycket kort tid, april-dec, snabbt rekrytera och växla upp vår verksamhet för att sedan 
avveckla. Intentionen med det särskilda stödet behöver en längre tidsperiod och uthållighet, främst för de mest 
utsatta, för att ge positiv effekt. 

Nämnden bedriver en mångfacetterad verksamhet, som påverkats olika av restriktioner under året. För delar av 
verksamheten har det inneburit begränsat öppethållande och verksamhet, vilket bidragit till den positiva 
budgetavvikelsen. 

Nämnden har även en avvikelse på avskrivningar, vilket beror på att vi inte är i fas med reinvesteringar av 
anläggningar. 

Investeringar 

Utfall (tusen kronor) Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Inkomster  269 118 

Utgifter -9 938 -17 988 -6 258 

Netto -9 938 -17 719 -6 140 

Kommentar till investeringar 
Investeringar som färdigställts under året är bland annat ett utegym i Kungsbackaskogen, konstprojekt där gång- 
och cykeltunnlar målats, en ny utställning på naturum Fjärås bräcka, och nya avfallskärl på kommunens 
badplatser vilket möjliggör sopsortering och effektiviserar hanteringen. 

Investeringar som är pågående är bland annat byte av konstgräsmattor på Rydets IP och Ögärdets IP, konstnärlig 
utsmyckning av Sandlyckans äldreboende och Fjärås bräckaskolan, nya bevattningsalternativ som innebär att 
kommunalt dricksvatten inte används för bevattning och fortsatt utveckling av badplatser. 
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1.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Viktiga händelser inom verksamheten 
Vi har gjort en stor satsning på friluftslivsutveckling under Friluftslivets år 2021. Med enkla medel har vi 
tillskapat nya tätortsnära vandringsleder och spår på redan befintliga stigar som våra invånare kan nyttja i sin 
vardag, i enlighet med vår friluftsstrategi i kommunen. Vi har nya spår i Särö centrum, Furulid samt vid 
Tjolöholm och naturum i Fjärås. Naturum Fjärås bräcka har fått ett lyft i och med att  utställningen i naturum 
har bytts ut och utemiljön har vitaliserats med nya slingor, ny och kompletterande skyltning och mängder av 
guidningar o dyl i samband med Friluftslivets år. Därtill har vi rustat upp vindskyddet och flera spår kring 
Stättared. Via den nya digitala plattformen Naturkartan.se presenterar vi allt detta och andra besöksmål för de 
naturintresserade. 

En större satsning på våra havsbad har gjort genom att avfallshanteringen har effektiviserats. Med stora 
nedgrävda sopkärl som rymmer mycket och som töms mer sällan hjälper vi badbesökarna att hålla baden rena 
och välkomnande och vi kan lägga arbetstiden på annat än sophämtning. Badtemperaturerna mäts med hjälp av 
sensorer och gör att besökare får tillgång till badtemperaturerna i realtid istället för när endast manuell mätning 
gjorts. Hela den här satsningen har förbättrat för alla hemesterfirare som stannade hemma även sommaren 2021. 

Förutom friluftslivsutveckling har vi gjort en del satsningar på tillrättalagd motion i form av nytt utegym i 
Kungsbackaskogen vilket är ett led i utvecklingen av vår stadsskog. Givetvis är även invigningen av 
Kungsbacka Sporthall en milstolpe där vi fått två nya idrottshallar varav en av med stor publikkapacitet, som 
ersättning för de de gamla Aranäshallarna. 

Pandemin har påverkat föreningslivet och alla idrottande barn och vuxna hårt. Nämnden har stöttat 
föreningslivet ekonomiskt med ett extrabidrag under året bl a för att möjliggöra en nystart för dem i samband 
med att restriktionerna släppte. Vi har även underlättat för föreningslivet genom att färdigställa ett förenklat 
bidragssystem till föreningarna och ett enklare avgiftssystem vid bokning av lokaler. 

Effekten av pandemin och det extra ekonomiska satsningen som Kommunstyrelsen sköt till för att kompensera 
för dess effekter har varit ett viktigt fokusområde. Vi har växlat upp vår vanliga verksamhet för utsatta barn t ex 
i friskvårdsgrupperna, men även tagit tillfället i akt att prova nya grepp. Vi har haft uppsökande arbete i 
Idrottsparken som blivit en ny och attraktiv mötesplats för unga i Kungsbacka centrum. 

Integrationsarbetet särskilt med fokus på Anneberg har intensifierats. En fritidslots som ska vara bryggan mellan 
nyanlända barn och familjer och t ex föreningslivet har anställts. Den nya Föräldralotsen som underlättat 
kommunikation mellan skolan och hemmet för t ex nyanlända familjer är ny och ett test som bekostats av den 
extra satsningen med anledning av pandemin. 

Vår seniorverksamhet har uppnått sitt mål om att ha 18 mötesplatser i slutet av året. Det är en tredubbling av de 
mötesplatser som fanns när verksamheten övergick från Vård & Omsorg till Kultur &Fritid för ca 3 år sedan. 
Det är ett mycket bra exempel på hur en verksamhet kan växa och utvecklas med befintliga resurser och genom 
invånarnas medskapande. 

Teatern har haft möjlighet att utveckla sitt digitala utbud och ett utvecklingsarbete mellan för- och grundskola 
och oss har genomförts där en och samma VR-teknik kan tillämpas på hemmasittande elever som för 
teaterföreställningar; Att fånga upplevelsen av att delta i något tillsammans med andra i realtid. 

Strategin med meröppet på biblioteken har fortsatt och numera har även Onsalaborna ett meröppet bibliotek, till 
en början på prov. 

Vi har blivit modigare och vågar mer när det gäller offentlig konst och ta plats i det offentliga rummet. 
Samarbetet mellan oss och Förvaltningen för Teknik har resulterat dels i enkla konstprojekt i vår utemiljö t ex 
gångtunnelprojektet men det borgar även för ett fördjupat samarbete på längre sikt kring hur vi ska tillsammans 
i kommunen kan arbeta ihop kring begreppet Gestaltad livsmiljö tvärs genom flera professioner i 
samhällsbyggnadsprocessen. 
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Viktiga händelser inom personalområdet 
Året har präglats av pandemin och det fokus på arbetsmiljö som därmed krävts. Det har handlat om alltifrån 
enskilda detaljer kring skyddsutrustning och beteendefrågor för att minska smittspridning till stora anpassningar 
av hela verksamheter på kort tid som ingen någonsin trodde skulle vara nödvändig eller möjlig. 
Förändringsarbetet med snabba omställningar av verksamheter har varit påfrestande för chefer och medarbetare 
men har samtidigt också varit en motivationshöjare i vårt utvecklingsarbete och det har resulterat i en stolthet 
över vår egna verksamhet och vår kapacitet när det gäller flexibilitet och förmåga att tänka nytt. 

Att hantera hög frånvaro var initialt problematiskt men över tid under året har vår sjukfrånvaro varit lägre än ett 
normalår. 

Nämndens kommentarer kring Coronapandemin. 
Under året har långvariga restriktioner gjort att många haft ett torftigt liv och särskilt torftig fritid. Det fritidsliv 
man tar så för givet och som man nu fått avstå från har gjort betydelsen av att ha ett rikt kultur,- idrotts och 
fritidsliv synligt. Det har varit ett år som inneburit begränsningar för nästan alla och avsaknad av att kunna delta 
i sociala sammanhang har påverkat folkhälsan och måendet hos enskilda mycket negativt, dessa effekter på 
kommer att påverka vårt arbete med barn- och unga under en längre tid.  För förvaltningen har det varit ett 
intensivt arbete med att anpassa vår verksamhet istället för att helt stänga ner, även om sådana perioder också 
förekommit. Omställningsarbetet har i vissa delar varit av godo och de delarna tar vi givetvis med i vår fortsatta 
utveckling. Att tillgängliggöra vår verksamhet digitalt har gjort att nya målgrupper nåtts och effektivisering 
uppnåtts t ex inom teatern, kulturskolan, bibliotekens utbud och mötesplatserna för unga. Bara den rena insikten 
av hur mycket faktiskt kultur, idrott och sociala sammanhang betyder i livet är viktig och kanske överraskande 
för många. 
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2   Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021 
De varierande coronarestriktionerna under året har varit den helt dominerande yttre faktorn som påverkat vår 
verksamhet under året, se ovan under coronaavsnittet. 

Vår roll att i det sammanhanget vara väldigt lyhörda och agera för att stötta de ideella krafterna i samhället har 
blivit väldigt synliga under pandemin. Ideell sektor är dels väldigt skör och behöver stöd i den här situationen 
men den kan under extraordinära situationer även tillfälligtvis bli väldigt stark såsom i pandemins inledande 
skede då många i samhället slöt upp och ville bidra med hjälp och stöd till särskilt utsatta. Här var det viktigt att 
kommunen fungerande som en samlande kraft för alla som ville hjälpa till. 

Trenden att ta del av bl a vår verksamhet digitalt är svår att tolka. Är den här för att stanna eller sätter människor 
ett särskilt värde på att vara tillsammans med andra i realtid och uppleva saker tillsammans? Under året har vi 
behövt hantera båda behoven. Vi har försökt tillfredsställa våra invånare på vanligt sätt samtidigt som vi kunnat 
experimentera under pandemin med ny teknik för att främst tillgängliggöra vår verksamhet för invånarna men 
även för helt andra målgrupper som vi tidigare inte ansett vara vår målgrupp överhuvudtaget t ex de som inte 
bor här. 

Upplevd trygghet i samhället blir en allt viktigare fråga för människor. Vårt arbete i Brottsförebyggande rådet, 
hur vi samarbetar med Polisen och hur vi agerar som Ett Kungsbacka för att kraftsamla för ett tryggare 
Kungsbacka har blivit väldigt mycket viktigare under året. 
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3   Uppföljning mål 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- 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, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Vi har fokuserat på vårt nämndmål om att göra vår verksamhet välkänd, se vidare under målbeskrivningen 
nedan. I övrigt är vår stora rörelse framåt att fokusera på ungas livsvilkor, god tillgänglighet till idrotts- och 
friluftsanläggningar, locka nya målgrupper till vår verksamhet samt varit delaktiga i hur kultur-, fritids- och 
friluftslivet som vi ansvarar för på bästa sätt kan bidra till nya platsvarumärket. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Bäst att leva, Kungsbackas placering i 
ranking av Sveriges kommuner enligt 
Tidningen Fokus. 

24 15 5 3 <20 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 68 69  * 

Antal påbörjade bostäder  501 234  550 

Antal färdigställda bostäder  418 248  430 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

64 60 59  * 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 65  * 

3.1.1 Vår verksamhet är välkänd och det är lätt att hitta rätt, även till alternativa utförare 
inom vårt verksamhetsområde. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Förvaltningen har ett mycket stort och varierat utbud inom kultur-, fritids- och idrottsområdet i olika geografiska 
delar och för olika målgrupper. Vi samarbetar dessutom med externa samarbetspartners. I informationsbruset 
behöver vi nå ut med alla dessa möjligheter till fler och på andra sätt än idag för att få större utväxling på det vi 
gör istället för att skapa ett ännu större utbud. 
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Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi har tagit hjälp av extern kommunikationsbyrå i det här arbetet för att tänka nytt och nå önskad effekt. Vi har 
haft både ett internt och ett externt fokus. Det främsta externa fokuset har varit att göra evenemangskalendern på 
nätet välkänd. Där finns hela utbudet i Kungsbacka både från kommunen men även från andra arrangörer. Fler 
ska hitta till evenemangskalendern och veta att det är där man hittar information om evenemang i Kungsbacka. 
Det ska öka känslan av att det händer mycket i Kungsbacka.Det största greppet är att göra målgruppsanpassade 
filmer där vi berättar att kalendern finns. Genom filmer eller annan marknadsföring som vi köper kan vi rikta 
information till just de målgrupper vi vill direkt i deras flöden på sociala medier. Att vi överhuvudtaget arbetar 
mer målgruppsstyrt än tidigare då vi riktade all marknadsföring brett till alla har varit en medveten strategi 
under året. Vi kommer att utvärdera kampanjerna löpande för att se om vi får önskad effekt. 

Den andra stora insatsen är att ha en mer samlad planering och marknadsföring av allt som händer på 
Kulturhuset Fyren. Det är viktigt i takt med att husets innehåll förändras nu när Ung:s verksamhet flyttat in men 
även för att det digitala lärcentret kommer finnas där. 

När det gäller det interna fokuset så har vi under pandemin byggt ut vår gemensamma "lägereld" på 
förvaltningen, kallad Kompasset. Det är ett digitalt möte en gång per månad där olika delar av förvaltningen 
delar med sig av vad de gör generellt samt om sitt förbättrings- och utvecklingsarbete. På så sätt blir fler bättre 
ambassadörer för hela vår verksamhet. 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
I stort har vi fokuserat på våra nämndsmål som ska leda till en hållbar kommun, se målbeskrivning nedan. Vår 
stora rörelse framåt har varit inom ungas villkor där vi fokuserar på att fånga upp fler unga i sociala 
sammanhang särskilt utsatta och nyanlända samt etablera ännu tätare samarbeten med civilsamhället då vi 
behöver vara många fler som arbetar med unga. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras 
under hösten 2020. 

2,2    1,9** 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

73 74 45  77 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 68% 95% 100%  99% 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

427 354 328  340 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,17 0,14 0,1  0,1 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

91% 89% 85%  90% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

91% 90% 88%  90% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

75% 73% 70%  80% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % 
- Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

88% 81% 84%  90% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- flickor. 

 58% 70%  71% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- pojkar. 

 61% 80%  81% 

3.2.1 Fler unga har möjlighet att prova Kulturskolans verksamhet istället för att stå i kö 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Kulturskolan har idag ett högt söktryck och erbjuder många olika inriktningar. Verksamheten skulle kunna 
utvecklas till att erbjuda andra former och tider för sin verksamhet, kanske i samarbete med övrig verksamhet 
inom förvaltningen för att fler ska nås. Barn och ungdomar vill ofta prova sig fram till olika intressen och 
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möjligheten till det ska underlättas för de med intresse för kulturskolan sedan tidigare men också för de som 
kanske först inte trott att det kunde vara intressant. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi har nu etablerat lovverksamhet riktad till de barn som står i kön så att de kan prova det de visat intresse för. 
Kulturskolan har öppnat upp för andra barn när inte platserna har fyllts. Då väntetiden varit som längst för piano 
har digitala lektioner spelats in och givits som en introduktionskurs. Vi har erbjudit riktad verksamhet i Gällinge 
då barn kan ha svårt att ta sig in till centrala Kungsbacka därifrån. Vi har utarbetat och erbjudit kortkurser om 
tio tillfällen så att fler ska ha möjlighet att prova på, tex det pololära ämnet konst. 

Ett stort arbete under året har varit att vi har handlat upp ett nytt elevsystem som kommer implementeras under 
våren 2022. Detta kommer att förbättra antagningsprocessen och hantering av kön samt möjliggöra att flera 
delar av verksamhet kan genomföras digitalt. Höstens antagningar görs i nya systemet. 

Under kommande år har vi förberett för att ha digitala lektioner i gitarr samt erbjuda verksamhet i Älvsåker där 
barn kan ha svårt att ta sig in till Kungsbacka. När det gäller kortkurser så kommer de erbjudas inom dans där 
man också kan lära sig i en lugnare takt för att känna sig redo att eventuellt börja i ordinarie kurser till hösten. I 
flera konstnärliga ämnen planerar vi att erbjuda kortare kurser/drop in som vi tror kan locka ungdomarna som 
inte vill börja en av våra ordinarie kurser som sträcker sig från läsår till läsår. På så sätt kan vi nå fler ungdomar 
i kommunen. Vi hoppas att fortsätta vår kurs i Dans för hälsa samt att det finns ett liknande inom konst på 
planeringsstadiet. 

3.2.2 Vi har vänt trenden bland unga som slutar med sina fritidsaktiviteter och fler har hittat 
ett socialt sammanhang, antingen i organiserad form eller i andra former. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Många barn och ungdomar slutar med sina intressen i tidig ålder medan andra aldrig kommer in i verksamheter 
som kanske upplevs för styrda och organiserade. Vi ska möjliggöra för ungdomar att stanna länge i föreningsliv 
och med lätthet byta bana. Även spontanverksamhet som komplement till traditionellt organiserat föreningsliv 
är också viktigt att uppmuntra. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Fokuset har legat på att hitta nya sätt att fånga upp ungdomar och inkludera dem i våra ordinarie verksamheter. 
När det gäller föreningslivet och utmaningen med att unga som slutar så kommer arbetet intensifieras under 
2022 då vi har resursförstärkt. Dock har vi under året gjort ett stort utvecklingsarbete ihop med föreningslivet 
kring den sk Aktivitetskatalogen. 

Aktivitetskatalogen är framarbetad i syfte att uppmärksamma och samarbeta mer med civilsamhället i att 
planera och genomföra “lågtröskelaktiviteter”. De som är med i nuläget är ett tjugotal intressenter t ex 
föreningar eller andra organisationer och några privata företag. Även samarbetet med föreningar kring 
lovaktiviteter har varit stort under året tack vare Socialstyrelsens medel. De har dragit mer trafik till Ung-appen 
samt evenemangskalendern där de annonserats. 

I övrigt är följande de viktigaste insatserna: 

Vi har haft en utbildningsserie för alla inom förvaltningen som möter unga i syfte att öka kompetensen kring 
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bemötande och inkludering. 

Vi har tagit hjälp av kommunutvecklarna som skrivit en rapport med utvecklingsområden, såsom aktiviteter 
riktade mot gymnasiegruppen.  Vi har även startat en referensgrupp av ungdomar. 

Inom projektgruppen har vi arbetat med hur vi kan förbättra och utveckla uppföljning av dem som slutar i våra 
verksamheter. 

Inom ramen för Tillsammans för varje barn identifieras vissa som behöver särskilt stöd med fritidsaktiviteter. 

Insatser för målgruppen inom biblioteken har skett genom olika aktiviteter för ungdomar som annonserats i 
aktivitetskatalogen t ex sk Delad läsning med biblioterapeutiska arbetsmetoder. Vi har också placerat en 
informationsdisk på bottenplan i Fyren för att komma närmre ungdomar som ofta vistas där. 

Genom en anställd förenings-fritidslots har 200 barn deltagit i olika aktiviteter exempelvis under sommarens 
dagläger med utgångspunkt aktivitestsparken. 

Under 2022 kommer fokus ligga på stöd till och samarbete med föreningslivet kring modell för att förhindra att 
barn slutar med sin aktivitet. 

3.2.3 Vi har nya sätt att samarbeta och nyttja teknik. Vi nyttjar befintliga lokaler än mer 
optimalt 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Målet tar sikte på den ekonomiska hållbarheten över tid. För att fortsätta utveckla vår verksamhet men med 
samma eller minskande resurser krävs nya arbetssätt, effektivisering med hjälp av ny teknik samt att vi nyttjar 
de befintliga resurser vi har än mer optimalt. Det sistnämnds gäller främst lokaler och anläggningar då målet är 
att minska andelen resurser som läggs på lokaler i kommunen i förhållande till den verksamhet som kan 
bedrivas i och kring lokaler. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi har funnit ett arbetssätt där vi arbetar med lokalsamordning på en kommunövergripande nivå med 
återkommande möten samt diskussioner hur vi kan samnyttja våra lokaler. Det finns ekonomiska incitament att 
hålla nere lokalytan i kommunen. Viktigast av allt är dock ändrat mindset hos alla i frågan! Vi har ett mindset 
hos alltfler i kommunen att det är våra gemensamma lokaler som vi kan använda smartare. Den inställningen 
präglar alltfler beslut i vardagen. Vi är även behjälpliga med att stötta föreningar att samordna sig sinsemellan. 
Vi samordna fler olika aktörers behov i våra eller andras lokaler. Under året har den nya sporthallen varit det 
bästa exemplet på ovanstående arbetssätt men även i utbyggnaden av Varlaskolan, de dialoger som förts kring 
Malevikskolan, Hembygdsmuseet som flyttar till kommunägda lokaler istället för externt ägda samt flytten av 
ungdomsverksamheten till Fyren och flytt av 40 medarbetare till Stadshuset aktivitetsbaserade arbetsplatser. 

När det gäller utnyttjandet av ny teknik har vi haft störst fokus på att färdigställa e-tjänster främst pga nya 
bidragssystemet men även för att underlätta bokning av lokaler och utrustning. Pandemin har bidraget till att 
delar av verksamheten behövt vara digital och endel områden kommer så förbli. Det gäller t ex digitala kurser 
inom Kulturskolan som framöver blir ett komplement till traditionell undervisning men även de 
föräldraskapskurser där vi kunnat nå fler. Vi har prövat oss fram inom VR-teknik ihop med Förskola & 
Grundskola där VR-teknik och deltagande i realtid via VR-teknik kan appliceras i vår teaterverksamhet men 
även t ex som ett sätt att tillgängliggöra andra upplevelser för t ex äldre som har svårt att ta sig ut. 
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3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- 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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Vi har fokuserat på vårt nämndmål inom området dvs etablera nya samarbeten med specifikt de kulturella- och 
kreativa näringarna, den sk KKN-sektorn, se vidare målbeskrivning nedan. I övrigt är vår stora rörelse att bidra 
till en attraktiv plats som i sin tur gör staden attraktiv för ny kompetens och företagsetableringar. Vi ser ständigt 
om vi kan överlåta delar av det kommunala uppdraget till externa aktörer och under året har vi undersökt 
möjligheten att låta delar av Kulturskolans verksamhet utföras av externa aktörer. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

63 62 62 66 70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3,2 3,4 3,3  3,6 

3.3.1 Inleda dialog med de kulturella och kreativa näringarna 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Kulturella och kreativa näringar ses som en katalysator för innovation. Vi behöver förstärka vår kunskap om 
behov och potential för att kunna stödja de kulturella och kreativa näringarna både på kommunnivå och inom 
regionen.  I samarbete med Näringslivsenheten behöver vi få igång en dialog med näringarna. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi började med en intern kompetenshöjning om sektorn. Därefter identifierade vi vilka företag eller aktörer som 
kan anses ingå i KKN-sektorn i Kungsbacka. Efter en första direktdialog med ett urval av dem planerades och 
genomfördes en inspirationsträff på Kungsbacka Teater i oktober med ca 60 deltagare. Det får anses vara den 
första träffen där sänt signaler om vår vilja att etablera samarbete med branschen. 

På träffen identifierades ett antal områden som möjliga att utveckla vidare tillsammans t ex möjlighet att nyttja 
lokaler och utrustning, stöd som kommunen kan ge i form av bidrag och företagarhjälp, hjälp att sprida kunskap 
om branschen genom att ta med dem i Frukostklubben samt underlätta för dem att bidra till att utveckla 
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kommunens nya platsvarumärke. 

Nästa stormöte blir i februari där ovanstående frågor ska bearbetas vidare. En mindre referensgrupp ska även 
bildas så att vi får en mindre kärna att arbeta tätare med under 2022. Vår intention är att testa olika dialogforum 
och starta konkreta samarbeten och nätverk utifrån vad som kommer fram på dialogaktiviteterna. De ska också 
beredas möjlighet att delta i genomförande av en tvådagars kulturfest(-ival) i juni. Under hösten har vi ett 
förslag till en modell för hur kontakten mellan kulturella och kreativa näringar och kommunen kan etableras på 
en kontinuerlig basis. 

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- 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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
VI har fokuserat på våra nämndmål som ska leder till måluppfyllelsen inom området och det gäller främst våra 
invånarens möjlighet att delta i digitala samhället, att vi stödjer föreningarnas verksamhet där många kan 
engagera sig, något vi gjort extra nu under pandemin, samt ungas rätt att ta del av kultur vilket vi gör via 
kulturträdet. Se vidare målbeskrivningar nedan. I övrigt är vår stora rörelse framåt att vi stödjer enskilda i att ta 
ansvar för sitt liv genom guider, coacher och möjlighet att ta eget ansvar för sitt välmående. Det gäller t ex 
programmen Idrott hela livet, En frisk generation, Aktivitetsgrupperna, hela seniorverksamhetens arbete, 
Föräldrastödsutbildningarna samt fritidslotsen och föräldralotsen för nyanlända. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

240 238 246 239,2 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

3% 2,2% 2,8%  2,8% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs enligt 
Skolinspektionens skolenkät. Enkäten 
genomförs vartannat år. 

 7,3  7,8 7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,8 14 14,3 14 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

73% 78% 82%  90% 
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3.4.1 Föreningar inom kultur, fritid och idrott samverkar. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Föreningslivet behöver utvecklas för att fortsätta att locka och vara ett relevant alternativ för ungdomar och 
andra. Föreningar kan lära av varandra och underlätta för rörelse mellan varandra till gagn för individen men 
även för föreningarna som sådana. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi har bildat och börjat samråda med en referensgrupp bestående av tongivande kulturaktörer i Kungsbacka. 
Med den kan vi föra en närmare dialog för att förstå varandras förutsättningar och önskemål och hur vi kan 
samarbeta och underlätta för föreningar att samverka. Referensgruppen har givit förvaltningen ökad insikt i 
arrangörernas situation men även gett arrangörerna större förståelse för förvaltningen. En konkret åtgärd är att 
all den utrustning som tidigare mest hyrts ut till idrottsevenemang även har presenterats för kulturarrangörer. 
Utrustningen kommer framöver erbjudas gratis samt kompletteras med utrustning som särskilt kulturföreningar 
värdesätter. 

Vi har synliggjort den samlade bilden över alla föreningars kulturbidragsansökningar. Det ger föreningarna 
möjlighet att hitta samverkansmöjligheter sinsemellan. 

Vi ser att arrangemang börjar göras i samarbete mellan olika arrangörer, och även ansöks i samarbete mellan 
dem. Tyvärr har många kulturföreningars arrangemang legat nere under pandemin varför några större konkreta 
resultat ännu inte uppnåtts. 

Under våren kommer referensgruppen utökas och vi kommer ha flera mer regelbundna möten med 
kulturarrangörer för att bygga fortsatt förtroende och fortsätta undersöka hur vi kan agera möjliggörare och 
underlätta fler samarbeten. 

3.4.2 Utveckla arbetet med att fler känner att det är tryggt och enkelt att vara delaktiga i det 
digitala samhället 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
I dag finns det grupper som står utanför det digitala samhället. Eftersom biblioteken vänder sig till alla är 
biblioteken en nyckelaktör när det gäller att öka medborgares kunskap om digitala samhällstjänster samt i övrigt 
främja det demokratiska samtalet genom att erbjuda bildning om informationssökning och kritisk granskning av 
information. Biblioteket ska också öka tillgången till sina egna tjänster genom att nyttja digitala tekniker. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Arbetet har bedrivits av både Biblioteken och Senior. Senior har haft en digital fixare som erbjudit seniorer hjälp 
både i hemmet och på våra mötesplatser. De har fått hjälp med att komma igång att använda t ex en surfplatta 
för beställning av mat eller samtal med anhöriga. 

Biblioteken har lett ett större projekt benämnt "Mera digital" som Kultur &Fritid genomför även med andra 
förvaltningar t ex Förskola & Grundskola. Arbetet har bedrivits med hjälp av innovationsmodellen och 
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modellen tjänstedesign som utgår från invånarnas egna behov. Syftet med Mera digital är ett långsiktigt arbete 
där vi möter invånarnas behov inom digital kompetens, arbetar tillsammans för att öka den digitala 
delaktigheten samt för att minska ett digitalt utanförskap. Det består av tre delar: 

Mera digital lärcenter. Ett fysisk lärcenter för digital delaktighet och kunskapsfrämjande. Huvudlärcenter 
kommer att finnas på kulturhuset Fyren medans det på närbiblioteken kommer det att erbjudas digital hjälp.  
Vi kommer troligen jobba med pop-up på äldreboenden och stöd till boendets personal som i sin tur kan hjälpa 
de äldre.  

En mobil enhet (en del av biblioteksbussen, biblioteksbilen och lådcykeln) som besöker olika platser i 
kommunen. Mera digital mobil åker ut där behovet finns samt finns tillgänglig vid olika platser på 
biblioteksbussens turer. 

En digital mötesplats online som webbplats. Mera digital online kommer också att finnas i olika sociala kanaler 
såsom Instagram och Facebook. 

Förutom detta större förbättringsarbete har biblioteket arbetat på som vanligt, om än under restriktioner, med att 
hjälpa de som kommer in till biblioteken med t ex mobiltelefoner, appar osv. Vi har haft utställningar ihop med 
bankerna för att informera om hur man hanterar bankärenden digitalt. 

Vi har även köpt in ett åttiotal surfplattor med inbyggt internetuppkoppling för utlån. 

  

3.4.3 Befästa Kulturträdet som Kungsbackas modell för att säkra tillgången till kultur för 
barn och unga 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Kulturträdet är ett samarbete mellan Förskola & Grundskola och Kultur & Fritid i syfte att ge alla barn och 
elever från förskoleklass upp till årskurs 9 möjlighet att uppleva minst en kulturupplevelse per år. Kulturträdet 
bjuder in barnen och eleverna till upplevelser där de som konsumenter får möta professionella kulturutövare. På 
så sätt kompletterar Kulturträdet andra insatser som exempelvis Skapande skola där eleverna i första hand är 
producenter. Vi har arbetat med Kulturträdet sedan 2018 och vi ska fortsätta det arbetet. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi har närmat oss målet men ännu tar inte alla elever del av Kulturträdet. Vi har förfinat strukturerna och 
informationen gällande Kulturträdet för att göra kulturupplevelserna ännu mer tillgängliga för skolpersonalen 
och eleverna. Alla som har deltagit i Kulturträdets utbud har fått möta professionella kulturutövare eller 
kulturvetare. Kulturträdet arbetar utifrån likvärdighetsprincipen, dvs att alla får möjlighet att ta del av kvalitativa 
kulturupplevelser. Dock finns inte medel för att kunna erbjuda utbudet till alla elever. Inom ramen för den 
budget som FG har för Kulturträdet erbjuds upplevelser till alla årskurser. Under pandemin har vi inte kunnat 
erbjuda den mängd föreställningar vi hade velat. 

Vi har fokuserat på information till skolpersonal. Informationsmaterial är viktigt för att involvera 
kulturombuden så de, i sin tur, blir ambassadörer för Kulturträdet. Målet är att göra kulturträdet ännu mer aktivt. 
Vi har producerat en lättillgänglig film om Kulturträdet, som beskriver vad det är, varför vi satsar på kultur i 
skolan och hur man bokar upplevelserna. Vi har samlat all information från filmen i en folder. Både filmen och 
foldern är lätta att sprida. Vi har regelbundna möten mellan kulturansvariga på Kultur & Fritid och Förskola 
&Grundskola vilket skapar kontinuitet och driver arbetet framåt. 
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Det har blivit lättare att samverka digitalt via Teams på senare tid. Vi håller på att skapa ett samarbetsrum i 
Teams för alla kulturombud där det ska finnas tillgång till allt material. Samarbetsrummet ska fungera som en 
kontaktyta mellan kulturombud och oss. Vi håller på att göra en kartläggning av de skolor som deltar i utbudet 
och de som inte väljer att delta. Med hjälp av kartläggningen kommer vi göra punktinsatser för att försöka nå de 
som inte tar del av Kulturträdets utbud, genom att informera och väcka intresse för att delta framöver. Vi 
kommer även att motivera kulturens roll i skolan genom att ta avstamp från läroplanen och Barnkonventionen. 

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- 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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Vi har fokuserat på nämndmålen som ett led i att detta mål ska uppnås. Vår stora rörelse framåt i övrigt är att vi 
alltid försöker få våra invånare att själva skapa den verksamhet som berör dem. Under året gäller det främst 
seniorverksamheten som utökats kraftigt, de nya kommunutvecklarna som är ett samarbetsprojekt mellan 
Kultur&Fritid och Aranäs Fastigheter kring att ge unga förutsättningar att ta ansvar och bli delaktiga i sitt eget 
bostadsområde på Stormgatan samt samarbetet med föreningslivet kring trygghetsvandringar där de vandrar i 
sitt eget närområde. Även grannsamverkan som är ett av de fyra främsta samarbetsområdena med Polisen och 
som ständigt växer är ett exempel. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

47 43 41  * 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar. Ny indikator från och 
med år 2020 

     

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 
Mätningen görs vartannat år. 

76  77,8   

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

77 91 91  91 

3.5.1 Vi har nya former för att engagera och ta till vara ideella krafter 

Beslutats av 
Nämnd 
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Nämndens formulering 
Vi vill stärka individers egna möjligheter att skapa sig ett gott liv med  mening och sammanhang.Ideellt arbete 
kan vara givande både för den som utför och tar emot arbetet. Vi ska hitta former för att matcha den som vill 
bidra och de, inom och utom kommunsektorn t ex inom föreningslivet, som ser möjligheter för de ideella 
krafterna. 

Fokusområde 
I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Under året har en särskild projektledare visstidsanställts för att driva detta arbete. Projektledaren har satt sig in i 
arbetet och breddat sin kunskap inom området. Det har mynnat ut i en plan om att bilda ett Frivilligcenter i 
Kungsbacka kommun där syftet med verksamheten är att ta vara på människors vilja till engagemang och slussa 
dem rätt samt samverka över gränser i Kungsbacka kommun, förening, förvaltning och företag. Vi ska aktivt 
medverka till välfärdsutvecklingen i samhället ur flera perspektiv; Integrationsperspektivet, 
arbetsmarknadsperspektivet samt hälsoperspektivet. Vi ska samla allt bra som görs idag som 
volontärverksamhet inom kommunen och synliggöra det på ett bättre sätt som ett led i att göra det tydligt och 
enkelt för fler att engagera sig frivilligt för andra, inte bara för kommunens behov. Det ska finnas en tydlighet – 
gentemot samhället – många vet inte om vad som finns/görs idag. Verksamheten ska bli välkänd inom 
kommunen. 

Genom insamling av fakta och en omvärldsanalys har vi fått klart för oss vad vi behöver göra för att få störst 
genomslagskraft samt handlingsfrihet. Vi har fått kontakt med flera andra kommuner och lärt oss om hur de 
arbetar med sin frivillighet. Även insamlat mycket material som kommer ge oss stor hjälp inför bildandet av ett 
Frivilligcenter. Än så länge har endast vissa företagare, organisationer och föreningar märkt av att vi har en vilja 
till förändring och förbättring vilket de upplevt i dialogerna som förts mellan oss för att skapa partners till ett 
Frivilligcenter. 

Vi har lagt en plan för genomförande under våren där det främst handlar om förberedande av associationsform 
som verksamheten ska drivas i, insamling av insatser som kan göras av frivilliga inom kommun och föreningar, 
finansiering och arbete med att knyta an företag som vill bidra, rekrytering och utbildning av volontärer i 
samarbete med studieförbund, boka upp lokaler i Stadshusfoajén som blir den fysiska kontaktytan samt slutligen 
lansering. 
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4  Uppföljning direktiv 

4.1 Utarbeta nytt taxe- och bidragssystem 
Beslutats av 
Nämnd 

Fokusområde 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla 

Kommentar 
Uppdraget är slutfört. Nytt bidrags- och taxesystem är utarbetat och kommer gälla från 1 januari 2022. Målet 
med arbetet har i stort uppfyllts. Det gäller främst att de nya systemen är enklare att förstå, mer transparenta och 
förutsägbara så att planeringsbarheten för föreningarna ökar. Administrationen för föreningarna kommer också 
bli mindre. Fler lokaler än idag ska också kunna nyttjas av föreningar, grupper och privatpersoner. 
Förändringsarbetet har gjort efter avstämningar med berörda. Förutom de nya reglerna har även ny information 
tagits fram på hemsidor och som direktinformation till föreningar och andra berörda liksom nya e-tjänster som 
underlättar för föreningarna. Även nya interna administrativa rutiner för vår personal har tagits fram. Vi 
kommer kontinuerligt fånga upp förbättringar som kan göras och revidera systemen. 

4.2 Vi ska utveckla arbetssätt för ”Tillsammans för varje barn” 
Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Förvaltningen ska processleda arbetet och skall tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands 
verksamheter inom vård och hälsa bedriva ett utvecklande arbeta med syfte att skapa bättre förutsättningar för 
gemensamma och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun. 

Fokusområde 
Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

Kommentar 
Tillsammans för varje barn avslutas som direktiv då vi som organisation är mogna att fortsätta bygga ut 
arbetssättet utan att det är formulerat som ett direktiv. Att ha haft ett direktiv har underlättat för oss att 
tillsammans och i samma takt göra det förändringsarbete som krävts. Främst handlar det om ett mindset om att 
flytta resurser till tidiga och samordnade insatser och att alla berörda samverkar för barnets bästa. Vi arbetar för 
en samverkanskultur som präglas av tillit mellan samtliga aktörer samt ett effektivare nyttjande av kommunens 
resurser. 

Vi har idag team på fem skolor som arbetar aktivt med barn. Barn identifieras främst av skolan som enligt 
vanlig arbetsgång lyfter eleven i elevhälsoteamet. Om man där ser behov av stöd från fler professioner lyfts 
eleven till gemensam dialog mellan fler professioner och beslut fattas om hur var och en kan agera för barnet. 
Om barnets mående är sämre eller fler förvaltningar redan har insatser pågående kan alternativ vara SIP-möte 
eller nätverksmöte. Tillsammans för varje barm är ett av många verktyg för att arbeta med barn och ungas 
mående. Fler barn och unga och deras familjer ska i ett tidigt skede få stöd och hjälp. 
 
Arbetssättet för tidiga samordnade insatser har lämnat projektform och ingår i ordinarie linjeverksamhet i två av 
teamen och i de andra tre teamen kommer det under våren förhoppningsvis övergå till ordinarie arbetssätt. Varje 
team behöver en uppstartsperiod innan det kan anses stabilt. I varje team ingår representant från IF och KFT 
som inte jobbar efter geografisk indelning vilket gör att vi behöver säkerställa att resurser finns innan fler team 
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på flera skolor startas. 

Planen är att arbetssättet i organisk takt sprids där det finns behov och förutsättningar finns för tidiga 
samordnade insatser enligt strukturen för Tillsammans för varje barn. Beslut om att starta nya team tas av 
styrgruppen som består av förvaltningscheferna. Minst ett team kommer starta upp under vårterminen 2022. 
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5  Personal 

5.1 Kompetensförsörjning 

5.1.1 Attrahera/rekrytera 

Förvaltningen har tagit emot ett stort antal feriearbetare under sommaren 2020 och 2021 och arbetat aktivt med 
att sprida kunskap om feriearbetet och verksamheterna på olika sätt, främst via sociala medier. Detta är ett steg 
mot att göra verksamheten välkänd och arbeta mot målet att vara en attraktiv, potentiell framtida, arbetsgivare. 

Rekryteringsläget har varierat i verksamheterna. I de flesta yrkesgrupper är rekryteringsläget tillräckligt gott för 
att nå och rekrytera önskad kompetens. Arbete för att nå nya och kompletterande kompetenser pågår. För att 
uppnå uppsatta mål i pandemitider förstärks förvaltningen med tillfälligt rekryterad specialistkompetens. 

Den digitala kommunikationen har ökat under pandemiåret. Det gäller såväl digital information om 
verksamheterna, om lediga jobb, att genomföra digitala anställningsintervjuer och delvis introducera nya 
medarbetare digitalt. Nästa steg är att se över förvaltningens digitala introduktionsmaterial. 

Under hösten har förvaltningens ledning påbörjat arbete med jämställd rekrytering i syfte att attrahera och 
rekrytera jämställt och vara en attraktiv arbetsgivare. En workshop har genomförts i ledarforum som ska följas 
upp med ytterligare ett tillfälle under våren 2022. 

5.1.2 Utveckla/behålla 

Under året har en undersökning om arbetsförhållanden för de medarbetare som arbetar helt eller delvis på 
distans under pandemin genomförts. Den visar att de flesta i stort är positiva till distansarbete. En majoritet vill 
ha möjlighet att fortsätta arbeta delvis på distans men ser att olika samarbeten bäst utförs fysiskt på 
arbetsplatsen. Riktlinjer för distansarbete har utarbetats i kommunen och förvaltningen tillämpar och anpassar 
dessa efter verksamheternas behov och förutsättningar. 

Förvaltningens målarbete bygger på samarbete inom och utom förvaltningen. Arbetssättet främjar delaktighet 
och medför en ökad intern kommunikation och kunskap om varandras verksamheter.  

Under året har verksamheterna utvecklat digitala arbetssätt för att arbeta med gruppsammanhållning, 
arbetsplatskultur och verksamhetsutveckling och har fortsatt använda pulsmätningar för att följa upp 
arbetsmiljön. Förvaltningens chefer har också haft möjlighet att delta i kommunens digitala utbildning, leda på 
distans. 

Ledarutveckling har också genomförts digitalt under perioden. Förvaltningen har anmält såväl chefer som 
medarbetaren som arbetar med ledningsfrågor utan att vara chefer till kommunens olika 
ledarutvecklingsprogram. Ledarforum har börjat en satsning på jämställd rekrytering, både i syfte att attrahera 
och rekrytera jämställt men även för att öka medvetenhet om hur en jämställd organisation gynnar arbetsmiljö 
och attraktivitet. 

Under hösten genomfördes Kommunens urvalsundersökning av arbetsmiljön, Hållbart Medarbetar Engagemang 
(HME). Förvaltningens resultat presenteras och hanteras under våren 2022. 

5.1.3 Avsluta 

Förvaltningen är mån om att samtliga medarbetare som lämnar förvaltningen ska få ett trevligt avslut av 
anställningen och ett av de verktyg som används är de kommungemensamma rutinerna för avslutssamtal. Vid 
samtalet fångar chefen upp vad som har varit bra och vad som kan utvecklas i tjänsten och verksamheten, 
kartlägger kompetens och planerar för överföring av arbetsuppgifter. 
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Medarbetare som avslutat sin anställning under perioden får även en inbjudan att besvara kommunens exitenkät 

5.2 Analys personalmått 
Sjukfrånvaron har generellt minskat under pandemiåret. En större andel av medarbetarna har arbetat på distans 
från hemmet, kortare eller längre delar av perioden. De medarbetare som inte arbetat på distans har följt rådande 
hygienrutiner. Troligtvis har båda faktorer bidragit till den lägre sjukfrånvaron under pandemin. Totalt har 
sjukfrånvaron sjunkit från i snitt 13 till 9 dagar per person och år, och från 4,2 till 2,9 % av sammanlagd arbetad 
tid från föregående år. 

Sysselsättningsgraden har totalt sjunkit något sedan tidigare år. Kvinnors sysselsättningsgrad är i princip 
oförändrad medan männens har sjunkit. Vid nyrekrytering strävar förvaltningen efter att anställa på heltid när så 
är möjligt. 
Vissa verksamheter har generellt lägre sysselsättningsgrad på grund av förutsättningar i verksamheten, där viss 
specialistkompetens efterfrågas i lägre utsträckning. 

Förvaltningen följer upp önskad sysselsättningsgrad (SSG) genom en årlig enkät till alla anställda. Årets resultat 
visar att 95% av de svarande har den SSG de önskar. Av de som svarat att de inte har den SSG de önskar vill 
50 % arbeta med högre SSG och 50% med lägre SSG. 

Personalomsättningen har minskat sedan samma period förra året. En av anledningarna kan vara att mätetalet för 
personalomsättning har förändrats. 2021 års siffror visar enbart extern rörlighet medan 2020 visade såväl intern 
som extern rörlighet. 

5.3 Resursmått 

  Namn Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

 Andel deltid 20,2% 26,5% 28,3% 29,2% 

 Andel heltid 79,8% 73,5% 71,7% 70,8% 

 Andel kvinnor som har deltid 22,8% 26,6% 28,4% 28,8% 

 Andel kvinnor som har heltid 77,2% 73,4% 71,4% 71,2% 

 Andel män som har deltid 16,5% 26,3% 28,3% 30,2% 

 Andel män som har heltid 83,5% 73,7% 71,7% 69,8% 

 Anställda andel kvinnor 61,2% 70,4% 68,9% 71,3% 

 Anställda andel män 38,8% 29,6% 31,1% 28,7% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad 92,9% 91,2% 90,6% 89% 

 Anställda totalt 237 223 196 202 

 Antal medarbetare per chef 14,8 16,2 15,3 14,5 

 Antal medarbetare per enhetschef 20,2 23,3 23 18,9 

 Medarbetare 30 - 39 år 18,6% 20,2% 21,4% 20,8% 

 Medarbetare 40 - 49 år 24,1% 25,1% 28,1% 28,7% 

 Medarbetare 50 - 59 år 32,1% 27,8% 28,6% 27,2% 

 Medarbetare 60 år och äldre 16,9% 14,4% 16,3% 17,3% 
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  Namn Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

 Medarbetare yngre än 30 år 8,44% 12,6% 5,6% 5,9% 

 Medelålder 48 46 47 47 

 Pensionsavgångar  6 3 6 

5.4 Effektmått 

  Namn Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

 Frisknärvaro 59,7% 62,6% 60,2% 68,8% 

 Frisknärvaro Kvinnor 52,5% 60,1% 59% 69,7% 

 Frisknärvaro Män 70,5% 66,7% 63,1% 66,7% 

 Korttidssjukfrånvaro 2% 2% 2,6% 1,7% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 2,3% 2,2% 2,4% 1,5% 

 Korttidssjukfrånvaro Män 1,5% 1,8% 3% 2% 

 Långtidssjukfrånvaro 2,2% 2,8% 1,6% 1,2% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 2,6% 3,7% 1,8% 1,3% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,2% 1% 1% 1,1% 

 Personalomsättning 10,5% 9,9% 19,1% 8,1% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 5,1% 5,8% 4,3% 2,8% 

 Sjukfrånvaro Män 2,8% 2,7% 3,9% 3,1% 

 Sjukfrånvaro Totalt 4,2% 4,8% 4,2% 2,9% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 29,7% 37,4% 20,6% 21,8% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor 30,1% 41,3% 25,7% 26,9% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män 28,4% 19,6% 7% 10,1% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre  2,4% 3,6% 3% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år  4,3% 3,8% 2,7% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre  5,8% 4,6% 3,1% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd 15,2 19,2 13,5 9,1 
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6 Ekonomi 

6.1 Uppföljning driftbudget 
Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i 
tkr)  Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetavvik

else 2021 

Nämnd  -1 073 -1 212 -1 180 32 

Förvaltningsledning  -9 026 -11 527 -7 918 3 609 

Utveckling & social hållbarhet  -8 404 -10 086 -9 586 500 

Förenings- & förvaltningsstöd  -23 819 -23 884 -28 347 -4 463 

Bad, idrott & motion  -92 931 -103 022 -101 981 1 041 

Mötesplatser & kulturskola  -49 601 -52 701 -51 814 887 

Bibliotek, kulturliv & turism  -47 785 -50 469 -48 362 2 107 

Särskild satsning pga Covid-
19   -7 500 -5 550 1 950 

Summa  -232 639 -260 401 -254 738 5 663 

Kommentarer 
Kultur & Fritid redovisar ett överskott om + 5,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 2,17%. Förvaltningen 
avser utveckla sin ekonomistyrprocess till nästa år för att snabbare kunna omfördela medel mellan verksamheter 
om oväntade överskott uppstår. Detta har blivit ett synligt och tydligt behov då pandemin gjort att överskott 
uppstått snabbt pga inställd verksamhet samtidigt som möjligheten att växla upp verksamhet i andra delar inte 
gått lika snabbt. 

Förvaltningsledning: avvikelsen beror dels på avskrivningar, dels på en återhållsamhet för att balansera 
underskottet som uppstått med extra bidrag under året. 

Utveckling & social hållbarhet: avvikelse beror på vakanser under året. 

Förenings- & förvaltningsstöd: den negativa avvikelsen beror på extra stöd till föreningslivet om 2,9 miljoner 
kronor, extra bidrag 1,9 miljoner, bidrag till räntekostnad och nedskrivning av skuld till förening (NHRK). 
Intäkter för uthyrning är i balans även om intäkter för mindre idrottslokaler inte kommer upp i budgeterade 
nivåer men det balanseras upp av intäkter för uthyrning av planer och föreningslokaler. 

Bad, idrott & motion: avvikelsen beror främst på avskrivningar och internränta. Under året har Kungsbacka 
sporthall tagit i drift och vi har en helårseffekt av hyreskostnader för badhuset, därav den stora skillnaden i utfall 
i jämförelse med 2020. 

Mötesplatser & kulturskola: avvikelsen beror främst på vakanser. Under året har nya chefer rekryterats för både 
kulturskola och ungverksamheten. Kulturskolan har haft mindre intäkter då vårterminen startade senare samt att 
tillfälle gavs att göra uppehåll med kurser, det har balanserats upp med överskott på personalkostnader. 
Verksamheten har under året även arbetet med utvecklingsprojekt som finansierats med externa bidrag från 
Kulturrådet. 

Bibliotek, kulturliv & turism: Biblioteken har haft begränsade öppettider och mycket begränsad mobil 
biblioteksverksamhet fram till september, vilket främst har medfört lägre kostnader personal. Kungsbacka teater 
har på grund av restriktioner haft mycket begränsad verksamhet vilket inneburit lägre intäkter men det har till 



Nämnden för Kultur & Fritid  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2021 
 

   

 24 

stor del balanserat av lägre kostnader. Verksamheten har under året även arbetet med utvecklingsprojekt som 
finansierats med externa bidrag från Kulturrådet. 

Särskild satsning med anledning av covid-19: redovisar ett överskott om 1,9 miljoner. För mer information, se 
bifogad bilaga. 

  

Prognossäkerhet 2021 

Nämnd Prognos delår april Prognos delår augusti Bokslut 2021 

KFT -2 860 +2 961 +5 663 

Totalt -2860 2961 5663 

Kommentarer till prognossäkerhet 
I likhet med föregående år så har det varit svårt att prognosticera årets resultat då verksamheten berörts av olika 
restriktioner under pandemin och dessa har varit svåra att förutse. Då vi är en frivillig verksamhet beror det 
också på hur våra invånare ser på restriktioner och om det är oro för smitta samhället, vilket påverkar om man 
väljer att besöka och delta våra verksamheter. 

I samband med delårsbokslutet har vi haft vakanta cheftjänster vilket ökar osäkerheten i prognosen och vakanser 
på chefstjänster har också inneburit att utvecklingsarbete har bromsats in under hösten. 

6.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Ej aktuellt för Kultur & Fritid. 

6.2 Uppföljning investeringsbudget 
Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 
2021 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -8 194 -10 810 -3 474 7 336 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter -9 525 -13 451 -2 667 10 784 

Netto -17 719 -24 261 -6 141 18 120 

Kommentarer 
Investeringar som genomförts under året är bland annat: 

Åtgärder för att förbättra renhållning och sophantering på kommunens badplatser, vilket möjliggör sortering av 
sopor och frigörande av arbetstid då sophämtnings- och tillsynsintervallerna har kunnat förlängas. 

Den nya permanenta utställningen på naturum Fjärås bräcka har slutförts och öppnat för allmänheten. 

I Kungsbackaskogen har ett utegym anlagts. 

Ett konstprojekt för att skapa tryggare utomhusmiljöer har genomförts tillsammans med förvaltningen för 
Teknik. I år har konstnärer engagerats för att måla gång- och cykeltunnlar. 
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I övrigt har investeringar skett i inventarier och teknisk utrustning. 

Budgetavvikelsen beror delvis på projekt som pågår över årsskiftet och kommer att slutföras under 2022, 
exempelvis byte av konstgräsmattor på Rydets IP och Ögärdets IP, konst till Sandlyckans äldreboende och 
Fjärås bräckaskolan, belysning till nya konstgräsplanen på Rydets IP, ny bevattning till fotbollsplanen vid Elof 
Lindälvskolan som innebär att kommunalt dricksvatten inte ska användas för bevattning samt fortsatt 
upprustning och utveckling av kommunens badplatser. 

Utöver de pågående projekten ovan så beror budgetavvikelsen även på att budgeten för konst till lokaler fördelas 
från lokalplanen i samband med att respektive projekt fått sitt startbesked och projekten pågår under flera år. 

  

6.2.1 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 miljoner kr (belopp i tkr) 

Projnr Text Utfall totalt Budget 
2021 

Bokslut  
2021 

Avvikelse 
2021 

3350 Fotbollsplaner konstgräs  -7 200 -155 7 045 

      

Summa projekt > 5 miljoner kr  -7 200 -155 7 045 

Kommentarer 
Projektet avser utbyte av konstgräsmattor på Rydets b-plan och Ögärdets 11- och 7-mannaplaner.  Utbytet har 
försenats på grund av att själva upphandlingen fick tas om, därav tilldelning sent under året och arbetet är ej 
möjlig att genomföra under vintern. Budgeten kommer att begäras att få ombudgeteras till 2022. 
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7   Hållbarhetsbokslut 
Förvaltningen fokuserar mest på det sociala hållbarhetsperspektivet. Vi verkar på olika sätt för en hållbar 
kommun där människor ska känna sig trygga och välkomna och kan verka utifrån jämlika relationer. Vår 
mötesplatsverksamhet och vårt brottsförebyggande arbete är viktiga komponenter för att uppnå detta. 
Stimulansen av föreningslivet syftar också till att stärka civilsamhället och den enskilda personens delaktighet i 
samhället. 

  

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Under 2021 har vi satsat extra på att arbeta med att stärka barns och ungas psykiska hälsa. Vi arbetar i 
Psyklyftet med att nå ut till allmänheten och även intern personal med olika programpunkter och vi har under 
året arbetat fram en handlingsplan mot suicid. En del av arbetet handlar om att stärka föräldrar och 
vårdnadshavare och därför har vi gjort extra satsningar för dessa målgrupper med ökat anta COPE-kurser och 
Älskade barn samt framgångsrikt arbetat med föräldralotsar. Genom att vi har öppnat för ett nytt sätt att arbeta 
kommunövergripande med olika digitaliseringsfrågor i vårt nya center Mera Digital når vi både erfarna 
invånare, personal och kan även fortsätta arbetet med att minska det digitala utanförskapet. När det gäller det 
drogförebyggande arbetet har vi startat att genomföra drogvaneundersökningar med samtliga elever i högstadiet 
på fem av kommunens skolor. Information, upplysning och samarbete med vårdnadshavare sker på dessa på fem 
skolor som ett led i att minska användandet av alkohol, tobak och narkotika. Sommaren 2021 har vi haft vår 
största satsning hittills på barns och ungas fritid. Vi har haft många fler aktiviteter, vilket har varit mycket 
välbesökt. Effekten av detta har visat sig i ökad mångfald och i att barn har fått nya och positiva sammanhang. 
Eftersom vi anställde feriearbetande ungdomar till sommarverksamheterna i en helt ny omfattning har vi även 
bidragit till att ge viktig sysselsättning till gymnasieungdomar. 

  

Mål 5: Jämställdhet 

Förvaltningens ledning har genomgått utbildning och förväntas exempelvis arbeta med jämställd rekrytering. Vi 
har även tagit fram en handlingsplan för kommunens arbete för att motverka våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Ett regionalt stödcentrum för hedersrelaterat våld och förtryck har initierats 
där Kungsbacka kommun är en del. GR, VGR, Göteborgs stad, Polismyndigheten region Väst är 
samverkanspartners. 

  

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Kultur & Fritid har inlett ett arbete om ungas inflytande med elever i grund- och gymansiesärskolan. 

  

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

Kommunens arbete med prioinitiativet Tryggare Kungsbacka handlar om att arbeta proaktivt med barn och unga 
som befinner sig i riskzon för kriminalitet. Under 2021 har detta arbete startats. 

  

När det gäller ekonomisk hållbarhet fokuserar vi på ett mindset som handlar om att hitta nya och mer effektiva 
arbetssätt med våra befintliga resurser istället för att ta fram nya behov som kräver nya resurser. Exempel på 
detta är vårt intensiva arbete med samlokalisering och att uppmuntra effektivt utnyttjande av befintliga lokaler 
överhuvudtaget. Det gäller främst gentemot föreningslivet där många föreningar nu har börjat dela på lokalerna t 
ex i nya sporthallen men även det stora arbete där vi flyttat ungdomsverksamheten från Elektronen till Fyren. 
Våra mötesplatser är numera ofta mötesplatser för många olika grupper och inte bara för t ex unga personer. 
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Arbetet med ekologisk hållbarhet har koncentrerats till att implementera konsumtionstrappan i vardagen samt 
vårt arbete med kemikaliehanteringen och effektivisering av lokalanvändning. 
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8 Viten och rättstvister 

Tvisten avser Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

Hanterat i 
bokslut? 

Inga viten eller rättstvister 
föreligger    
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9 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för 
verksamhet 

 Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2021 

Verksamhet i simhallar 100 % 100 %   

Vårt fokus under de senaste åren har förflyttats från de små verksamheterna, såsom kaféer, till den betydligt mer 
omfattande badhusverksamheten. Från år 2020 bedrivs därför badhusverksamheten av ett externt företag enligt 
ett koncessionsavtal. 

Den näst största delen som utförs av externa aktörer är Kungsbacka teater, där externa producenter hyr in sig 
och står för den största delen av teaterns föreställningar. Under 2021 har verksamheten vid teatern varit starkt 
begränsad på grund av pandemin. 

Under 2021 har en översyn påbörjat för att se om kulturskoleverksamheten delvis kan utföras av externa aktörer. 

  



Uppföljning 2021 för ”Extraordinära insatser på grund av Covid-19” 
 

I början av 2021 beslutade kommunstyrelsen att fördela 7,5 miljoner extra budget till Kultur & Fritid 

för att underlätta nämndens arbete med aktiviteter i syfte att minimera coronapandemins påverkan 

psykiskt och trygghetsmässigt hos invånarna samt att arbeta brottsförebyggande. 

Sammanfattning av arbetet som helhet 

De extra medel som tillsattes i samband med Corona på grund av barns och ungas risk för ohälsa är 

välbehövliga. Den mycket korta tiden mellan beslut och verkställighet gjorde det extra svårt att 

rekrytera personal som kunde växla upp verksamheten under den korta tiden som satsningen avsåg. 

Barns och ungas mående är i mångt och mycket långsiktiga processer och därmed hade det varit 

gynnsamt att arbeta med insatserna under en längre tid än knappt ett år för att kunna se tydligare 

resultat. Det mest gynnsamma hade varit en satsning under en längre period för att ha verklig effekt. 

Rekrytering av extra personal hade då också möjliggjorts på ett bättre sätt.  

En av de positiva effekterna som har framkommit är att fler barn och ungdomar som varit ensamma 

fick ett gynnsamt socialt sammanhang och fler aktiviteter under sommaren.  

De mest utsatta barnen och ungdomarna med stora svårigheter har vi haft bättre möjlighet att hjälpa 

tack vare extra resurser och djurterapi.  

Insatser med föräldralotsar har varit mycket gynnsamma och kommer att delvis fortsätta inom 

Förskola & Grundskolas regi. 

Vissa av de initialt tänkta insatserna har varit svåra att genomföra eftersom det har varit oklart hur 

pandemin utvecklat sig och påverkar samhället, dels restriktioner, dels hur människor agerar utifrån 

samhällsinformation.  

En del missbedömningar har skett när det gäller möjligheten till samarbete med skolförvaltningarna. 

Samarbete med skolor är ett sätt att nå så många barn och unga som möjligt som har behov. Skolan 

har under året behövt fokusera på att primärt erbjuda barnen en fungerande skolgång trots 

restriktioner, frånvaro och smittläget.  

 

Område Budget Utfall 
   
Tillfällig bemanning utomhus för att stötta barn och ungdomar   
Idrottsparken bemannades under vår och sommar med 
timanställda, vilket var en framgång då många barn och unga 
besökte parken. Att det fanns vuxna tillgängliga skapade en 
trygghet på området. Det kombinerades även med andra 
sommarlovsaktiviteter. 

0,5 0,44 

Projekt för digitala satsningar för äldre 
Projektet påbörjades under våren med målet att öka den digitala 

delaktigheten samt minska det digitala utanförskapet hos äldre.  

Projektgruppen fördelade budgeten utifrån de behov man 

tidigare kartlagt i projektet ”Mera digital” tex. inköp av material 

samt projektanställning av digital handledare. 
Arbetet fortgår och arbetas vidare med under 2022 i form av 

0,5 0,43 



utlån av digitala verktyg till invånaren samt digital hjälp i 

Digitalt lärcenter fyren. 

 

Projekt för utökad volontärverksamhet  0,5 0,19 

Projektet påbörjades under våren för att med hjälp av 
innovationsmodellen hitta rätt arbetssätt. Sedan september har 
en projektledare med stor erfarenhet från volontärarbetet 
anställts och fört arbetet framåt. Arbetet fortgår och behöver 
arbetas vidare med under 2022. Avvikelsen kommer att begäras 
att ombudgeteras till 2022. 

    

   
Projekt för stöd för våldsutsatta och för sunda relationer 1,0 0,77 

700 tkr har betalts ut som bidrag till kvinnojouren. De övriga 
medlen var avsatta för föreläsningar, men där kvinnojouren ej 
haft kompetens för föreläsningar/samtal för gymnasieåldern 
samt att skolförvaltningarna ej haft möjlighet att prioritera 
föreläsningar under hösten. Avvikelsen kommer att begäras att 
ombudgeteras till 2022.     

   
 
 
Främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar 5 3,72 

Området är uppdelat i flera mindre projekt där de största är:  varav varav 

Sommar i Kungsbacka, utökat sommarlovsaktiviteter. Till 
exempel en längre period med sommarbuss till Sundsjön med 
många aktiviteter, aktiviteter i Idrottsparken och på 
aktivitetsplatser i Kungsbacka och aktiviteter i samband med 
lovskolan.  Utökningen har gett möjlighet till fler ungdomar att 
feriearbeta som i sin tur möjliggjort fler aktiviteter. 
Under våren kom ett statsbidrag för fria lovaktiviteter som vi i 
första hand riktat till bidrag till föreningar som anordnar 
lovaktiviteter. Då statsbidraget ej gått åt till föreningsbidrag för 
aktiviteter så har vi bokfört om kostnader och belastat 
statsbidraget med cirka 400 tkr från Sommar i Kba och fått en 
större budgetavvikelse här. 0,7 0,27 

Utökat friskvårdsgrupperna, dels utökat med ytterligare 
hälsopedagoger, dels gett möjlighet till att använda djurterapi 
systematiskt i grupperna. Det har inneburit att vi har kunnat 
korta kön och djurterapin har även tydligt förbättrat den 
upplevda hälsan hos deltagare. 1,13 1,04 

Föräldraskapsinsatser, med utökade föreläsningar inom 
Föräldrar Emellan, fler föräldrakurser samt utbildning av ledare 
till dessa. Föräldralotsar för nyanlända samt föräldrastödjare på 
två skolor. En föräldralots fungerar som en länk mellan 
nyanlända föräldrar, skolan och fritiden. Arbetet har 
sammantaget nått fler föräldrar och nya målgrupper, vilket i 
förlängningen gynnar barn. Avvikelsen kommer att begäras att 
ombudgeteras till 2022. 0,5 0,36 



Suicidprevention, föreläsningar och utbildningar för personal i 
kommunen och allmänheten.  

0,22 0,22 

Uppföljning av LUPP, under hösten extra personal anställts för 
att göra en uppföljning av LUPPen avseende gymnasieungdomar. 
Avvikelsen kommer att begäras att ombudgeteras till 2022. 0,3 0,17 

Filmprojekt, utveckling med VR och riktade filmprojekt med 
samtalsgrupper. 0,36 0,38 

 
Projekt för måluppfyllnad, FG  1,0 

Speciell satsning för de barn som haft svårt att nå sina mål i skolan på  

grund av pandemin. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ombudgetering & resultatfond  

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid  
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att begära: 

 att av nämndens överskott i driftsbudgeten om 5 663 tusentals kronor (tkr) förs 1 820 tkr till 
nämndens resultatfond, att 1304 tkr ombudgeteras till 2022 och 2 539 tkr återredovisas. 

 att av nämndens överskott i investeringsbudgeten om +18 120 tkr begära 15 501 tkr 
ombudgeteras till år 2022 och 2 330 tkr till 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar kan föras till nämndens resultatfond. 
Redovisning och jämförelse med budget eller andra utvärderingskriterier som nämnden använder ska 
göras. 

Nämndens resultatfond uppgår 31/12 2021 till 27 276 tkr och får maximalt uppgå till 28 981 tkr. 

Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras. Bedömning görs om 
avsatta budgetmedel täcker beräknade utgifter under året eller inte. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-25 
Ombudget drift och resultatfond, 2022-01-27 
Ombudget investeringar, 2022-01-27 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

Ulrika Granfors       Malin Fjellström 

Förvaltningschef Kultur & Fritid      Controller Kultur & Fritid 



Kungsbacka Kommun

Se anvisningar på anvisningsfliken.
Nämnd: Kultur & Fritid

Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2021
Utgifter i (-) och inkomster i (+) belopp i tkr

TKR
Projekt nr Projektnamn

Projekt

typ

Nämnd Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej avslutade 

projekt Ombudgeteras till 

2022

Typ 4 - Pågående 

ej avslutade projekt 

Ombudgeteras till 

2023

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

A B C D E=D-C K L M N O=L+M+N-E

Löpande investeringar 1 KFT -10 810 -3 474 7 336 Ja/ Nej 291 7 045 0

Övriga investeringar 3 KFT 0

3321
Badplatser 2017  (Hanhalsholme) 3

KFT -1 185 0 1 185
Nej 1 185

0

3323

Badplatser 2019 3

KFT

-198 -208 

-10 

Ja -10 

0

3324/3325
Badplatser 2020 & 2021 3

KFT -2 111 -1 360 751
Nej 751

0

0

3349 Konstgräsplan Onsala 3 KFT -2 527 0 2 527 Nej 2 527 0

3378

Ny bevattnings alternativ 3

KFT

-1 000 -257 

743

Nej 743

0

0

3713 Utställning naturum Fjärås Bräcka 3 KFT -600 -602 -2 Ja -2 0

0 0

3768 Konst 1%, ej utfördelad budget 3 KFT -3 630 0 3 630 Nej 1 300 2 330 0

0

3757 Konst, Sandlyckans vårdboende 3 KFT -950 0 950 Nej 950 0

3774 Konst, Fjärås Bräckaskolan 3 KFT -1 000 0 1 000 Nej 1 000 0

3775 Konst, trygghetsskapande syfte ute 3 KFT -250 -240 10 Ja 10 0

0

0

-24 261 -6 141 18 120 289 15 501 2 330 0Totalt nämnden

Bokslut 2021 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2021 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m



Projektnamn

B

Löpande investeringar

Övriga investeringar

Badplatser 2017  (Hanhalsholme)

Badplatser 2019

Badplatser 2020 & 2021

Konstgräsplan Onsala

Ny bevattnings alternativ 

Utställning naturum Fjärås Bräcka

Konst 1%, ej utfördelad budget

Konst, Sandlyckans vårdboende

Konst, Fjärås Bräckaskolan

Konst, trygghetsskapande syfte ute

Pågår 

Pågår 

Avser det totala beloppet för påbörjade byggprojekt inom lokalplanen. Budgeten tildelas KFT i samband med att starbesked för lokaler.

Arbete pågår med att leta en möjlig parkeringsyta. Inväntar tillstånd för att kunna anlägga en liknande avfallshantering som på övriga badplatser, så 

kallade moloker. Det är även planerat att ansluta toalett till kommunalt VA när det är möjligt.

Processen för att anlägga ett utegym vid Smarholmens badplats är påbörjad.

Avser belysning, avvaktar bygglov som befinner sig i överklagande process.

Pågår. Projektet syftar till  att använda andra bevattningsalternativ än kommunalt vatten till fritdsanläggningar. Arbete pågår med fotbollplanen vid Elof 

Lindälvskolan.

För varje projekt anges motivering och förslag till åtgärd vid avvikelse för avslutade projekt

P

Ombudget avser byte av konstgräsmattor, Rydet b-plan och Ögärdets 11- och 7 mannaplaner. Försenade på grund av att själva upphandlingen fick tas 

om, därav tilldelning sent under året och arbetet är ej möjlig att genomföra under vintern. Konstgräsmattorna är i så pass dålig skick att det är angeläget 

att byta för att minska skaderiskerna. Budgetmedel för 2022 är avsatta för byte av andra konstgräsmattor enligt utbytessplan.



Ombudgeteringar och resultatfond

Kostnader anges med (-), belopp i tkr

1. Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering

  Typ 1 – planerad verksamhet har inte utförts - återredovisas
  Typ 2 – verksamhet har överförts till annan nämnd/styrelse - återredovisas
  Typ 3 – egna effektiviseringar/besparingar - förs till resultatfond
  Typ 4 – pågående projekt, igångsatta men ej avslutade - ombudgeteras

I steg 3 redovisas nämndens begäran om resultatdisponering (blankett  blå del).

Underskott

Ombudgetering

Resultatfond

Överskott som återredovisas

I steg 1 ska alla nämnder/styrelse redovisa årsbudget, utfall och avvikelse (gemensam arbetsbok med nämndens blankett gul del)        Steg 2 omfattar att orsakerna 
till avvikelser ska klassificeras som underskott eller överskott enligt ekonomistyrprinciperna (gemensam arbetsbok nämndens blankett  grön del). För överskott 
används olika typer enligt nedan:

Ett underskott av nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas. Nämnden tar normalt med sig underskottet och arbetar in det efterföljande 
budgetår (ombudgetering) eller täcker det genom uttag från resultatfonden. 

Ombudgetering över årsskiftet av överskott kan enbart begäras för typ 4, pågående driftprojekt. Eftersom möjligheten endast omfattar pågående projekt ska 
startdatum redovisas.

Överskott avseende egna effektiviseringar och besparingar förs till nämndens resultatfond. Redovisning och jämförelse med budget ska göras för prestationer eller 
andra utvärderingskriterier som nämnden använder. Som en del i bokslutarbetet ska en dialog ske mellan förvaltningschefen och kommundirektören för att bereda 
resultatet och orsakerna till avvikelserna. 

Överskott som inte begärs ombudgeterade (pågående driftprojekt) eller avsätts till resultatfond skall återredovisas. Detta gäller även driftmedel för ej genomförda 
övriga investeringar. 



Kungsbacka Kommun Se anvisningar på fliken Anvisning
Nämnd: Kultur & Fritid

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2021
Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeter
as

Förs till 
resultatfond

Typ 1 - ej 
utförverksamhet   
återredovisas

Typ 2 - 
versamhet till 

annan 
nämnd 

återredovisa
s

Typ 3 - egna 
effektiviseringar 
till resultatfond

Typ 4 - Pågående 
ej avslutade 

projekt  
Ombudgeteras

A B C D E=D-C F G H I J K

Kultur & Fritid -237 054 -235 453 1 601 1 601

Avskrivningar -14 542 -12 722 1 820 1820

Internränta -1 305 -1 014 291 291

TA- särskild satsning covid 1320- Sunda realationer -300 -66 234 234
TA- särskild satsning covid 1348 våldsprevention-kvinnojour -700 -700 0
TA- särskild satsning covid 1361 Utomhusbemanning ung -500 -439 61 61
TA- särskild satsning covid 1364 Volontärverksamhet -500 -193 307 307
TA- särskild satsning covid 1366 Digital satsning äldre -500 -427 73 73

TA- särskild satsning covid 
Främja Ungas hälsa

Friskvårdsgrupper, extra 
personal+djurterapi -1 133 -1 036 97 330

TA- särskild satsning covid 
Främja Ungas hälsa Uppföljning LUPP- gymnasiet -300 -167 133 133

TA- särskild satsning covid 
Främja Ungas hälsa Föräldraskapsinsatser -500 -362 138 300

TA- särskild satsning covid 
Främja Ungas hälsa Resterande insatser -3 067 -2 159 908 513

-260 401 -254 738 5 663 0 0 2 539 0 1 820 1 304Totalt nämnden

Bokslut 2021 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2021

Underskott Överskott



Summering - nämndens förslag till beslut
Summa till 

resultatfond
Summa att 

ombudgetera
Summa att 

återredovisa
Kontrollsumma 

mot 
bokslutsavvikel
se. BÖR SLUTA 

MED "0" I 
SUMMAN

L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E

0 0 1 601 0

1 820

0 0 291 0

0 234 0 0
0 0 0 0
0 0 61 0
0 307 0 0
0 0 73 0

0 330 0 233

0 133 0 0

0 300 0 162

0 0 513 -395 

1 820 1 304 2 539 0

Återförs då överskottet beror på att verksamheten begränsats under 2021 på grund av pandemirestriktioner, exempelvis har 
det varit mycket begränsat med föreställningar på Kba teater, begränsade öppethållande, vilket gett lägre kostnader. 

Fortsatt arbete med att bygga upp en volontärverksamhet tillsammans med civilsamhället

Avser att fortsätta med en utökad bemanning av friskvårdsgrupperna (50% tj) samt kunna fortsätta använda djurterapi i 
samma omfattning under 2022. Med de insatser som gjorts under 2021 har kön kortats, men vi har fortsatt högt inflöde.

Fortsatt fokus på gymnasieungdomar utifrån det resultat som LUPP:en visat.

Fortsatt utökning av föräldraskapsinsatser under 2022. Vi ser att vi har möjlighet fortsatt nå  högre andel föräldrar än tidigare 
och nya målgrupper vilket gynnar barn och unga.

Föreläsningar för ungdomar avseende våldsprevention och sunda relationer.

Överskott på avskrivningar  på grund av att  vi  inte är i fas med våra reinvesteringar över tid och förseningaav upphandlingar 
under året.

Återförs enligt kommunens styrprinciper

Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2021 Motivering (för varje projekt anges motivering). För typ 3 begäran om överföring till resultatfond lämnas särskild 
redovisning av prestationsmått eller andra utvärderingskriterier som visar att överskottet uppstått genom egna 

effektiviseringar.
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Intern kontrollrapport för 2021 fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll avseende 2021 har bedrivits i enlighet med fastställd internkontrollplan för 2021. 
Resultatet och tillhörande förbättringsåtgärder återfinns i bilagd rapport.  
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: 

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
 eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. 

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och 
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av 
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till 
kommunstyrelsen. 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Nämndens internkontrollplan revideras årligen beroende på vad som framkommer i risk- och 
väsentlighetsanalysen. 

Arbetet med intern kontroll ger oss möjlighet att systematiskt granska och förbättra verksamheten, 
genom att ställa sig frågan var det finns risk att något kan gå fel och därefter granska om nuvarande 
arbetssätt ger tillräckligt säkert utfall i förhållande till risken. Mycket handlar om att skapa ordning 
och reda. Ibland kan vi konstatera att det vi gör är tillräckligt, men ibland behöver vi förändra 
arbetssätt eller ta fram rutiner för att säkra kvalitén i verksamheten. 
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2 Sammanfattning 
Arbetet med intern kontroll har fokuserats till granskningsmoment inom de stora, 
kommungemensamma processerna inom främst ekonomi, personal och 
informationssäkerhetsområdena. Därtill har vi kompletterat med en verksamhetsrisk som handlar 
om våra samarbeten med andra aktörer och att kontrollera hur rutiner för de samarbetena fungerar. 
Inom de nio riskområdena har tretton granskningsaktiviteter har genomförts. Av dem visar sex på 
fullgott resultat, fem har någon form av avvikelse och två granskningar har inte genomförts 
komplett. 

Av de fem som visar på avvikelse gäller det obligatoriska dokument i enlighet med 
systemförvaltarmodellen (några dokument fattas i två av våra sju system), representation (24% av 
fakturorna saknade t ex syfte), debiteringsrutiner (biblioteket har pga nytt system inte en fullständig 
rutinkedja ännu), inköp över 100 tkr (inköpens dokumentation har sparats på annan plats än 
anvisad) samt uppföljning av extern leverantör (dokumentationen av uppföljningen har inte alltid 
sparats på anvisad plats). 

Sammanfattningsvis är det ett fåtal och inte tungt vägande avvikelser som har hittats i 
granskningarna. Den övergripande bilden av granskningen ska därför vara att vår interna kontroll 
visar att vi i stort har en rimlig grad av säkerhet inom de områden där vi anser att riskerna är som 
störst. I och med att avvikelser trots allt har hittats vid granskningsmomenten har vi valt att vidta 
åtgärder 2022 för att förbättra vår verksamhet ytterligare. Även i vår självskattning har vi delvis 
varit självkritiska och har därför inte betecknat alla områden med ”grönt” utan valt ”gult” i vissa 

fall. Vår verksamhet kännetecknas därmed av att det finns förbättringsområden i förhållande till en 
fullständigt optimal verksamhet utan risker och med fullständig ordning och reda. 

Under 2022 ska vi vita ett antal åtgärder med anledning av granskningens resultat och de handlar i 
samtliga fall om att förbättra just de områden där avvikelserna hittats och huvudfokus kommer ligga 
på att skapa dokumentation och spara den på rätt ställe. 
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3 Årets arbete med intern kontroll 2021 
Fastställande av internkontrollplanen har föregåtts av ett arbete i ledningsgrupp där fokus varit att ta 
fram verksamhetsrisker. Med risk i det här sammanhanget menas att vi ska undersöka om vi har 
relevanta strukturer, processer och system för vår verksamhet och om de är tillräckligt robusta, 
särskilt utifrån att omvärlden hela tiden förändras. Ibland är det svårt att skilja risker från allmänna 
problem. Allmänna problem uppkommer hela tiden i verksamheten och de löses allteftersom i det 
ordinarie arbetet och har ingenting med riskerna i den här planen att göra. Vissa risker som kommer 
upp tas även omhand i andra processer som till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

I arbetet med att genomföra och följa upp granskningsaktiviteter under året har det varit enklast där 
en tydlig process/ansvar har funnits, exempelvis inom ekonomiområdet och personalområdet där en 
vana av systematiska granskningar finns och gemensamma metoder för granskning. 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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  Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 9 
 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

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

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

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

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

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

3 

9 6 4 2 1 

8 7 5 

3 6 



Nämnden för Kultur & Fritid    Kungsbacka kommun 
 
 

   

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021 8 

Kategorier  Risknumm
er Risker Till plan 

Personal   1 Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av 
semesterlagen 

Ja 

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

Ja 

Ekonomi   3 Manuella betalningar Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Redovisning av 
representation 

Ja 

 5 Kommunövergripande risk: Debiteringsrutiner Ja 
Informationssäkerh
et och 
administration  

 6 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning 
av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 
systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 7 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av 
förändring av verksamhetsprocesser och system 

Ja 

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

Ja 

Verksamhet   9 Leverantörssamarbete- Brister uppföljning av 
leverans från extern badhusoperatör samt från 
Service resp. Teknik. 

Ja 

4.2 Risker - Ej till plan 
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5 Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 
I Internkontrollplan 2021 var nio riskområden utsedda, varav ett av de kommunövergripande 
riskområdena, förändringsledning, inte varit aktuell under året och därför inte tas med i resultatet. 
Inom de nio riskområdena har tretton granskningsaktiviteter har genomförts. Av dem visar sex på 
fullgott resultat, fem har någon form av avvikelse och två granskningar har inte genomförts 
komplett. 

Av de tretton granskningar som genomförts har sex kunnat avsluts utan åtgärd eftersom 
granskningen visat på ett gott resultat. Det gäller exempelvis efterlevnad av semesterlagen och 
hantering av manuella utbetalningar (dvs. utbetalningar som ej sker i princip automatiskt från 
verksamhetssystem). Två granskningar är inte påbörjade och fem är avslutade med avvikelse. 

De två granskningar som ej är genomförda är kopplade till systemförvaltning och kommer att 
granskas under nästkommande år. Under året har en ny systemförvaltarmodell kommit samtidigt 
som en diskussion påbörjats i kommunledningen om fokus på förvaltarmodellen varit för stort. 
De fem granskningar som är avslutade med avvikelse är granskning av obligatoriska dokument i 
enlighet med systemförvaltarmodellen, representation, debiteringsrutiner, inköp över 100 tkr samt 
uppföljning av extern leverantör. 

De obligatoriska dokument som ska finnas enligt kommunens systemförvaltarmodell finns till 
största del för sju av nio system, men saknas helt för två system (ett system under upphandling och 
ett system som endast fåtal personer arbetar med). Samtliga system ska komplettera sina dokument 
samt en ökad kännedom för chefer kring systemförvaltarmodellen. 

Granskningen av representation visar att cirka 24% saknar syfte och/eller deltagarförteckning, 
jämfört med cirka 17% föregående år. Resultatet baseras på 35 fakturor som granskats, jämfört med 
40 föregående år, vilket innebär att varje avvikelse får relativt stor procentuell avvikelse. 
Granskningen av debiteringsrutiner visar att det finns rutiner för alla debiteringsflöden. Bibliotekens 
rutin omfattar inte hela flödet, främst beroende på nytt system införts, men även övriga 
debiteringsrutiner finns möjlighet att förbättra. 

Granskningen av inköp över 100 tkr och uppföljning av extern leverantör har samma brist, vilket är 
att dokumentationen inte sparats på rätt ställe. 

  
  

  

5.2 Åtgärder 
Granskningsaktivitete
r Status Åtgärder Kommentar Slutdatu

m 

Granskning av 
representationskostnade
r mm 

Ej påbörjad Representation  2022-05-
31 
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Granskningsaktivitete
r Status Åtgärder Kommentar Slutdatu

m 

Uppföljning av 
debiteringsprocessen 

Ej påbörjad Debiteringsrutiner  2022-04-
30 

Stickprov av 
obligatoriska dokument 
enligt 
systemförvaltarmodelle
n 

Avslutad enligt plan Implementering av 
systemförvaltarmodelle
n 

 2020-12-
31 

Ej påbörjad Obligatoriska 
dokument, 
komplettering av 
dokumentation 

 2022-10-
31 

Granskning av att 
genomförda inköp 
följer inköpsprocessen 
och gällande 
styrdokument 

Ej påbörjad Dokumentation inköp 
över 100 000kr 

 2022-06-
30 

Granskning av 
uppföljning av extern 
operatör 

Ej påbörjad Dokumentation och 
förbättrad systematik av 
uppföljning av extern 
leverantör 

 2022-10-
31 

5.3 Resultat av annan granskning 
Ingen annan granskning har varit aktuell under året. 

5.4 Resultat av granskning av externa utförare 
Se granskning av den egna verksamheten, där en granskning avser externa utförare. 
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete 
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och 
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i 
speciallagstiftning.   

6.1 Kommentaren 
Fördelning av inkomna synpunkter 2021-01-01 -- 2021-12-31 

Klagomål 17 

Beröm 13 

Förslag till förbättring 29 

Totalt antal inkomna synpunkter 59 

Varav anonyma 1 

Varav politiska  

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 12 

 

Inkommit via kungsbacka.se 2018 2019 2020 2021 

Ställ en fråga     

Felanmälningar    450 

Analys 
Förvaltningen får oerhört få Kommentarer via den officiella kanalen för Kommentarer, 59 st år 
2021. I den mån de inkommer är det oftast fråga om ett önskemål om att kommunen bygger något 
som har med idrott eller fritid att göra. Frågorna besvaras oftast genom att delge innehållet i 
liggande investeringsplan i vilken vi över tid väver in sådant som är önskat av invånarna. Vi kan 
också om det passar hänvisa till att ta kontakt med ungdomskonsulenter som kan bistå om 
ungdomar själva har önskemål om att få tillgång till något eller komma igång med en aktivitet. När 
det gäller beröm så avser det nästan alltid beröm till biblioteket. I år har en del klagomål inkommit 
på samspelet mellan människor i den nya skateparken men de klingade av under hösten. 

6.2 Övrig synpunktshantering 
Analys 
Förvaltningen får ta emot synpunkter i form av felanmälningar eller önskemål om att komplettera 
det utbud vi har inom idrott, kultur och fritid. Under 2021 inom ca 450 synpunkter varav de allra 
flesta rörde felanmälningar från föreningslivet på idrottslokaler eller utrustning. Det får betraktas 
som ett normalår. Alla vidarebefordras till Förvaltningen för Teknik resp. Service för att de ska 
avhjälpa och återkoppla enligt de rutiner de har. Den systematiska analysen sker även hos dem. På 
Kultur & Fritid har vi arbetat med att förbättra informationen kring sådan där frågor ofta uppstår t 
ex kring hantering av lås och larm samt kommunens investeringsplanering. 
Övriga synpunkter handlar oftast om att personer mailar om föreslår att kommunen kompletterar sitt 
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utbud i form av nya idrottslokaler, anläggningar eller förbättrar vår utomhusmiljö t ex vid 
badplatserna. Oftast besvaras dessa mail med information om hur kommunens 
investeringsplanering ser ut och hur de förtroendevalda resonerar kring prioritering av 
investeringsbehov. 
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7 Självskattning 
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts 
ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad. 
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport. 

Resultat av självskattning 
Inom förvaltningen har förändringar gjorts i arbetet hur rapporter och analyser tas fram, där mer 
görs gemensamt i ledningsgrupp eller chefsgrupp för en ökad transparens och samsyn kring läget 
inom nämndens ansvarsområden och vad som rapporteras. Det är ett arbetssätt som testas, men med 
risk att det kan uppfattas som otydligt i vissa lägen. 

Många delar av nämndens område har en god kontrollmiljö, även om det i arbetet i förvaltningen 
inte benämns som internkontroll. Bra kontrollmiljö i form av kontinuerlig identifiering av risker och 
ständiga små förbättringar är genomgående i förvaltningen. 

Nämndens självskattning 

Område Frågor Svar, Antal 2021 

Uppdrag och mål Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i 
organisationen 

 

Vi har system/rutiner för att bevaka att 
verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, 
förordningar och föreskrifter 

 

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål 
och styrdokument som beskrivs i nämndens 
uppdrag, och i förekommande fall 
förfrågningsunderlag/avtal 

 

Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, 
av vem och när de olika kraven ska följas upp. 

 

Kontrollmiljö Det finns en kännedom i organisationen om 
vad intern kontroll innebär 

 

Det finns en tydlig struktur och 
ansvarsfördelning för arbetet med intern 
kontroll på förvaltningen 

 

Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande 
kontrollmiljö 

 

Ledningen informeras om fel och brister i 
organisationen 

 

Ansvar och befogenheter är tydliggjorda  
Vi har analyserat var risker för ekonomiska 
oegentligheter ligger i ersättningssystem och 
betalningsrutiner 

 

Vi har system/rutiner för att motverka 
oegentligheter (bl a mutor och jäv) 

 

Riskanalys Riskanalysen kommuniceras med nämnden  
Riskanalysen är underlag för åtgärder och 
granskningar 
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Område Frågor Svar, Antal 2021 

Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer 
är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända 

 

Vi har system/rutiner för att förslag, 
synpunkter och klagomål sammanställs och 
leder till förbättringar 

 

Uppföljning Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser  
Återkoppling sker till förvaltningsledningen  
Vi återkopplar resultat av uppföljning till 
politiskt ansvariga 

 

Information/kommunikati
on 

Introduktion av nya chefer sker enligt 
programmet "Kungsbackaledaren bas" 

 

Vi har en fungerande introduktion av nya 
medarbetare 

 

 



 
 

Datum 

2022-01-27 
Diarienummer 

KFT 2022-00011 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Brev från invånare angående minnesbänk 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Förslaget noteras som inkommen skrivelse.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Svar till invånare, 2022-01-19 
Brev från invånare, 2022-01-19 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltnningschef  



 
Från: Martin Berg <martinberg155@gmail.com> 
Skickat: tisdag, januari 18, 2022 5:26 em 
Till: Kristina I Karlsson 
Ämne: Minnesbänk Björn Natthiko Lindeblad 
  

Hej Kristina!  
 
Kort fråga...... 
Jag är barndomsvän med Björn. Jag skulle misstänka att kanske du som 1000 tals andra fått beskedet 
idag om att Björn lämnat oss. Det kanske också är så att även du följt honom, kanske lyssnat eller läst 
något från honom. Då kanske du också vet hans önskan om en minnesbänk. Jag har ingen aning om 
du är rätt person att fråga men kan du leda mig i riktningen mot att få en officiell minnesbänk till 
minne av Björn placerad i hans absoluta favoritområde vid vandringsstigen i Näsbokroks 
naturreservat? 
 
Med vänliga hälsningar  
Martin Berg 
Frillesås Majstig 5 
439 61 Frillesås 
Telefon +46 70 4432544 
https://www.linkedin.com/in/martin-berg-b86077a 
 

 Du får inte e-post ofta från martinberg155@gmail.com. Se varför det här är viktigt.  

mailto:martinberg155@gmail.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fmartin-berg-b86077a&data=04%7C01%7Cerik.norinder%40kungsbacka.se%7C449e59737df944c08d5808d9db460ef9%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637781916224855935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Aqyapp2Y2UktUgMwXgv3yg8Vuh7eRjS4oqiQ2UR%2FNuA%3D&reserved=0
mailto:martinberg155@gmail.com
http://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


 
Från: Kristina I Karlsson <kristina.i.karlsson@kungsbacka.se> 
Skickat: onsdag, januari 19, 2022 1:19 em 
Till: Martin Berg 
Ämne: Re: Minnesbänk Björn Natthiko Lindeblad 
  
Hej ! 
Tack för ditt mail. Självklart har beskedet om hans bortgång nått även mig. Jag skall göra vad jag kan 
för att detta skall kunna bli verklighet, men jag vet också att Länsstyrelsen kan ha synpunkter 
eftersom det är ett naturreservat. Jag ser till så att detta blir diariefört i kommunen och att det 
kommer upp som en inkommen skrivelse på Nämndens nästa sammanträde. Då kommer jag också 
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att få till stånd en bänk till minne av Björn i 
naturreservatet.  
 
Med vänlig hälsning 
Kristina Karlsson 
Ordförande 
Nämnden för Kultur & Fritid 
 
Hämta Outlook för iOS 
 

mailto:kristina.i.karlsson@kungsbacka.se
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7Cerik.norinder%40kungsbacka.se%7C23b0826d20be427166b108d9db4634f8%7C5a4c0c127d7048cf9ba18623ef967212%7C0%7C0%7C637781916861463755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rrMA44AYinXXmMUuJ%2FnVkvjPPNVNEjYPHx8cvHC6qPw%3D&reserved=0


 
 

Datum 

2022-02-10 
Diarienummer 

KFT 2022-00044 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativärende från Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna angående minnesbänk 
i Närbokroks naturreservat 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten att få till stånd 
en bänk till minne av Björn Natthiko Lindeblad i Näsbokroks naturreservat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna inkommer med initiativ: 
Med anledning av mail från en invånare så föreslår vi: 
att nämnden för Kultur & Fritid ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att få till stånd 
en bänk till minne av Björn Natthiko Lindeblad i Näsbokroks naturreservat. 
 
 
Kristina Karlsson  Maria Gathendahl Birgitta Gustafsson 
Centerpartiet  Moderaterna  Liberalerna 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

 

 

Ulrika Granfors 
Förvaltningschef    



 

 

Initiativ till  

Minnesbänk i Närbokroks naturreservat med anledning av Björn Natthiko Lindeblads bortgång.  

 

Med anledning av mail från e n invånare så föreslår vi  

att nämnden för Kultur & Fritid ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att få till stånd 

en bänk till minne av Björn Natthiko Lindeblad i Näsbokroks naturreservat. 

 

 

Kristina Karlsson  Maria Gathendahl Birgitta Gustafsson 

Centerpartiet  Moderaterna  Liberalerna 



 
 

Datum 

2022-02-10 
Diarienummer 

KFT 2022-00009 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

SAMRÅDSUTSKICK detaljplan för bostäder inom del av Bukärr 1:9 i Kungsbacka 
kommun sista svarsdag 15 februari 2022 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid ställer sig bakom förvaltningens yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret önskar synpunkter på detaljplan för bostäder inom fastighet Bukärr 1:9 i 
Särö, Kungsbacka. Syftet är att möjliggöra uppförandet av bostäder med hänsyn till den kuperade 
terrängen och befintliga naturvärden. Detaljplaneförslaget innebär att 20 bostäder möjliggörs inom 
området fördelat på tolv bostäder i småhus – villor, kedjehus, radhus eller parhus samt åtta bostäder i 
ett flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Förvaltningen för Kultur & Fritids yttrande, 2022-02-10 
Följebrev Samråd, 2022-01-18 
Planbeskrivning för detaljplan för bostäder inom del av Bukärr 1:9 i Särö, upprättad 2021-11-29 
Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2021-11-19 
Illustrationskarta, upprättad 2021-11-19 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, Kungsbackakommun, 2021-10-13 
Fastighetsförteckning (preliminär, publiceras ej digitalt) 
 
Bilagor 
Bullerutredning, Ramböll 2021-05-05 Bukärr 1:9, bostäder (kungsbacka.se) 
Dagvattenutredning, Sweco 2021-06-02 Bukärr 1:9, bostäder (kungsbacka.se) 
Bergsbesiktning, Norconsut 2021-10-12 Bukärr 1:9, bostäder (kungsbacka.se) 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     

https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/aktuella-projekt/saro-och-bukarr/Saro-och-Bukarr/bukarr-19-bostader/
https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/aktuella-projekt/saro-och-bukarr/Saro-och-Bukarr/bukarr-19-bostader/
https://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/aktuella-projekt/saro-och-bukarr/Saro-och-Bukarr/bukarr-19-bostader/


 
YTTRANDE 

Nämnden för Kultur & Fritid 
 Datum 

2022-02-10 
Diarienummer 

KFT/2022-00009 
 

 
Nämnden för Kultur & Fritid 

kulturochfritid@kungsbacka.se 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande: Bukärr 1:9 (2019:00003) 

Sammanfattande inställning 
Kultur & Fritid anser att omfattningen av ny bebyggelse bör minska. Den bör också på ett mer 
hänsynsfullt sätt vävas in i befintlig natur- och kulturmiljö så att fler värden och kvaliteter bevaras och 
kan fortsätta vara en tillgång för människor i närmiljön samt berika den nya bostadsbebyggelsen.  
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Kulturmiljö 
Det är en vacker plats med både natur- och kulturhistoriska värden som föreslås exploateras på ett 
onödigt hårt sätt. Illustrationen visar inte att någon hänsyn tas till de kulturlämningar som finns i 
marken, t ex stenterrasser, husgrunder eller grindstolpar av sten. Det är också synd att förslaget innebär 
att två skyddsvärda ekar som bidrar till upplevelsevärdet föreslås tas ner, trots att detaljplanen syftar 
till att ta hänsyn till befintliga naturvärden. 
 
Störst skada gör den sk tornvillan på områdets högsta punkt samt den hårdgjorda yta som omgärdar 
denna bebyggelse. Byggnaden och markanläggningen breder ut sig på den yta som gränsar till 
naturområdet och är den mest känsliga platsen i avseende natur- och rekreationsområde. Det är här 
som naturen tillsammans med kulturlämningarna utgör en vacker och lite magisk plats och som har ett 
stort värde för människorna som vistas i området. 
 
Social hållbarhet 
Bukärr 1: 9 ligger inom det regionala statistikområdet Släpvästra som till stor del består av 
äganderätter. Området intill består av främst villor och genom att i enlighet med detaljplanen bygga 
småhus, parhus, radhus eller kedjehus samt en flerfamiljsbostad ger det en ökad mångfald i området. 
Dock finns det en risk att dessa bostäder på grund av läget endast möjliggör boende av en homogen 
grupp med hög inkomststandard. I området skulle det vara fördelaktigt för att motverka segregation i 
kommunen att bygga bostäder för att möjliggöra boende för individer med en lägre inkomstnivå tex 
ensamstående och pensionärer. 
 
Området idag består av ett välbesökt grönområde. Här finns spår av människors vistelse i form av 
stigar och kojor. Vi vet även att området är välbesökt av skola och förskola. Idag finns goda 
rekreationsmöjligheter i området som behöver bevaras. Genom att spara en del av grönområdet 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

möjliggörs detta, det är därför viktigt att området inte kommer upplevas som en barriär för att nå det 
bevarade området. Det är viktigt som nämns i detaljplanen att ha ett tydligt stråk genom området mot 
naturen men det är även viktigt att området inte känns privat för att människor ska gå igenom det. Det 
bevarade området får inte heller kännas som en del av tomten till flerfamiljshuset, grönområdet måste 
kännas välkomnande för att det fortfarande ska nyttjas till samma utsträckning av tillfälliga besökare. 
 
För de boende i det nya området finns goda möjligheter till rekreation, naturkontakt och möjlighet för 
barn till lek och rörelse. Området ligger även i närheten av Särö centrum där flera servicefunktioner 
finns så som mataffär m.m. 
 
 
Mer bostäder kommer att öka närvaron och sannolikt påverka tryggheten positivt. Det är också av 
fördel att bostädernas bottenvåningar har fönster, entréer eller rent av samlingsplatser ut till gatan. En 
annan tanke är att sätta fartgupp, mindre rondeller eller hastighetskameror i anslutning till vägen där 
bilister ofta kör för fort för att minska hastigheten men även öka tryggheten bland de boende.   
 
I detaljplanen finns inga planerade lekytor för barn eller andra ytor för samvaro. En lekplats eller 
liknande samt bänkar utplacerade i området hade möjliggjort spontana möten och samvaro både för de 
boende inom området och för de tillfälliga besökarna.  
 
Det aktuella området för detaljplanen är välanvänt av barn på flera olika förskolor och i miljön syns 
tydliga spår av barns rörelse och lek. Även under själva byggfasen, vilken kan upplevas som en väldigt 
lång tid, behöver vi ta hänsyn till att det utöver att det är många barns käraste vardagsmiljöer som 
försvinner kanske även medför buller, byggtrafik o dyl.  
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Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG

Planbeskrivning för detaljplan för bostäder inom del av Bukärr 1:9 i Särö

Upprättad 2021-11-19 

Diarienummer 2019-00003
Detaljplanen upprättas med utökat standardförfarande i enlighet med plan- och  
bygglagen 2010:900, BFS 2019:2.

Handläggare

Johanna Vinterhav, Planarkitekt 0300-83 40 17, johanna.vinterhav@kungsbacka.se
Jakob Lundwall, Exploateringsingenjör 0300-83 40 61, jakob.lundwall@kungsbacka.se

Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta
• Undersökning av betydande miljöpåverkan, Kungsbacka kommun, 2021-10-13
• Fastighetsförteckning (preliminär, publiceras ej digitalt)

Bilagor:

• Bullerutredning, Ramböll 2021-05-05
• Dagvattenutredning, Sweco 2021-06-02
• Bergsbesiktning, Norconsult 2021-10-12

Tidplan för detaljplanens framtagande

• Samråd     kvartal 1, 2022
• Granskning     kvartal 2, 2022
• Godkännande byggnadsnämnden  kvartal 4, 2022
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Sammanfattning av planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder med hänsyn till den kupe-
rade terrängen och befintliga naturvärden.
Planområdet ligger nordväst om Särö centrum och begränsas i väster av Särö lundaväg, i 
söder av Västra särövägen och i norr och öster av naturområde. 
Marken är i privat ägo.
Detaljplaneförslaget innebär att 20 bostäder möjliggörs inom området, fördelat på tolv 
bostäder i småhus - villor, kedjehus, radhus eller parhus -, och åtta bostäder i ett flerbostads-
hus. Sammanlagt cirka 3800 kvadratmeter bruttoarea för bostäder möjliggörs med förslaget. 
Byggnaderna ska anpassas till befintlig terräng i möjligaste mån och landskapsbilden ska 
värnas genom begränsning i byggnadshöjder. 
I planområdets nordöstra del bevaras befintligt naturområde som allmän platsmark eftersom 
det har stora sociala värden och naturvärden. 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts. Kommunen gör bedömningen att 
en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram. Dock påverkas naturvärden av att 
två ekar som utpekats som särskilt skyddsvärda föreslås fällas och kompenseras för genom 
nyplantering på annan plats i området.
Planförslaget är inte i överensstämmelse med nu gällande översiktsplan. Dock är den i över-
ensstämmelse med kommunens nya översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 9 
november 2021 men som ännu inte vunnit laga kraft. 
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Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. De-
taljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större 
kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska an-
vändas till bostäder, industri eller kontor. Den kan också reglera var gator ska anläggas, hur 
höga byggnaderna får vara och hur stor del av fastigheten som får bebyggas. När kommunen 
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för 
berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Hur tas en detaljplan fram?

Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon an-
nan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskeds-
ansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En 
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfa-
randen som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är stan-
dardförfarande; vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten 
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte 
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas.
Standardförfarande innebär att detaljplanen ska genomgå samtliga steg inom planprocessen: 
samråd, granskning, antagande och laga kraft. Ett utökat förfarande innebär att fler steg 
läggs in i planprocessen, exempelvis kungörelse och underrättelse. Vid ett begränsat förfa-
rande kortas planprocessen ned och kommunen kan hoppa över granskningen förutsatt att 
samtliga sakägare, inklusive länsstyrelsen, godkänner planförslaget vid samrådet. 

Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG
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Bakgrund
Fastighetsägaren till Bukärr 1:9 inkom år 2016 med en ansökan om planläggning för att 
möjliggöra uppförande av bostäder. 

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-11-07 §555 att uppdra åt förvaltningen att 
upprätta detaljplan för 10 till 20 bostäder inom del av Bukärr 1:9, i Särö. 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder med hänsyn till den kupe-
rade terrängen och befintliga naturvärden.

Planens huvuddrag
Planförslaget möjliggör 20 bostäder i form av par- eller kedjehus samt ett flerfamiljshus med 
cirka åtta lägenheter. Skogsområdet i nordöstra delen av fastigheten föreslås ej bebyggas, 
utan ska istället fortsatt fungera som strövområde med möjlighet till lek. 

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger nordväst om Särö centrum, och gränsar till Särö lundaväg. I öster an-
gränsar planområdet till ej planlagd naturmark, och i norr mot mark planlagd som allmän 
plats natur. Planområdet består idag av i huvudsak bergig mark på cirka 1,7 hektar. Marken 
ägs av Brorstrom Hill AB.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet ingår i två områden för riksintresse: högexploaterad kust, enligt miljöbalken 
kap 4:4 och rörligt friluftsliv, enligt miljöbalken kap 4:2. Närmaste Natura 2000-område är 
Sandsjöbacka. 

Översiktliga planer 

Detaljplanen är inte i överensstämmelse med nu gällande fördjupad översiktsplan för Sär - 
Bukärr, där området är angett som skogs- och strövområde. 
I den kommunövergripande översiktsplanen för Kungsbacka kommun som antogs av kom-
munfullmäktige 2021-11-09 så ingår det aktuella området i utvecklingsområde för bebyg-
gelse. När den nya översiktsplanen har vunnit laga kraft så släcker den ut den fördjupade 
översiktplanen för Särö-Bukärr. 

Detaljplaner

Det finns i dagsläget ingen detaljplan för det berörda området.

Kommunala beslut i övrigt

Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019-2025 anger att antalet nyplanerade bostäder 
i Särö ska vara 20 stycken/år. Inom Särö finns, förutom denna detaljplan, för närvarande 
flera detaljplaner under framtagande vilka totalt sett väl uppfyller målet. 
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Förutsättningar

Mark och natur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs av bergig terräng. Framförallt den östra delen av planområdet innehåller 
en stor del berg i dagen. Den norra plangränsen sträcker sig längs en brant bergsrygg. Ve-
getationen är omväxlande. Trädskiktet består av bland annat ek och krattek. Två grova ekar 
bedöms vara så kallade särskilt skyddsvärda träd, ekarna är grova med utvecklade håligheter. 
Västra sidan av området utgörs av ett flackt sluttande fält med slyvegetation som röjs årligen. 
Skog finns inom planområdets östra delar. 
Enligt den undersökning av betydande miljöpåverkan så finns naturvärden i form av de två 
särskilt skyddsvärda träden. 

Bilderna ovan visar de två ekar som utpekats som särskilt skyddsvärda. Sommarbild till vänster och vinter till höger.  
Foto: Kungsbacka kommun

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster delas in i stödjande, reglerande, försörjande och kulturella. Flera av de 
i planområdet identifierade ekosystemtjänsterna kan klassas som flera av dessa men nämns 
nedan grupperade och återkommer endast en gång.
Planområdet omfattar en del av ett större sammanhängande skogsområde med liknande 
naturtyp och som funnits länge på platsen. Andra stödjande ekosystemtjänster som finns 
inom området idag är flertalet skyddsvärda träd, enstaka biotopskyddade strukturer och 
en trädrad. Förflyttning av olika arter är möjlig mellan naturtyperna i området. Det finns 
en betydande andel icke hårdgjord mark i området samt naturliga rinnvägar för dag- och 
regnvatten. 
Reglerande ekosystemtjänster finns i form av större naturområde som bidrar till luftombyte, 
samt större ytor av gräs som kan bidra till temperaturutjämningar. Träd som ger skydd från 
erosion finns, liksom trädrad som är placerad så att den kan skydda från luft- och bullerföro-
rening från väg. Det finns lämpliga platser för bikupor.
Det finns områden med bär, frukt eller svamp, vilket är exempel på en försörjande ekosys-
temtjänst.
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De kulturella ekosystemtjänster som identifierats i planområdet är till exempel den ostörda 
miljö som ger möjlighet till naturliga naturuppleverser, fågelsång med mera. Här finns 
miljöer som passar till naturpedagogik och målpunkter för skolutflykter i området. I närom-
rådet finns skolor och förskolor och området används redan idag av ett betydande antal barn 
i området. Det finns ytor som inbjuder till lek och samtal. 

Landskapsbild och rekreation

Planområdet ligger på en av de höjder som omger dalgången Särö centrum, och sluttar neråt 
mot väster. Från höjden har man utblick över havet och en stor del av Särö. Terrängen är 
kuperad och den östra delen utgörs av till största del berg i dagen. Längs norra sidan av fast-
igheten sträcker sig en brant bergsvägg, som tillsammans med bergsknallar söder om bildar 
en dalgång. I dalgången finns en vältrampad stig och olika spår av barns lek. 
I väster är lutningen flackare och ytan täcks av slyvegetation.
En smal asfalterad väg sträcker sig från Särö lundaväg till en terrass som är uppbyggd med 
mur. På terrassen finns rester från den grund som utgjorde grunden på den så kallade Torn-
villan som fanns på fastigheten tills den brann ner för några decennier sedan. 
Bebyggelsen på de höjder som omger Särö centrum underordnar sig i de flesta fall bergskrön 
och trädtoppar. 

Fotografiet ovan visar vyn från planområdets högsta punkt, med utblick mot söder. Del av befintlig byggnad på grannfas-
tigheten Bukärr 1:46 syns längst till höger i bild. Foto: Kungsbacka kommun

Fotografiet ovan visar från ”terrassen” och österut mot dalgången. I förgrunden anas en husgrund som är rester från den 
tornvilla som stod på platsen tidigare. TIll vänster i bild syns en av de två ekarna som utpekade som särskilt skyddsvärda.   
Foto: Kungsbacka kommun
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Utsnitt ur jordartskartan. Rött betyder urberg och gult 
betyder glacial lera. Källa: Jordartskartan SGU.

Strandskydd

En del av Bukärr 1:9 omfattas av strandskydd på grund av att det finns en vattenförekomst 
belägen norr om planområdet, inom de tre bostadsfastigheterna, Bukärr 1:22, 1:37 och 1:97. 
Kommunen gör bedömningen att vattenförekomsten är ett så kallat småvatten eftersom dess 
yta är mindre än en hektar. Ansökan om att upphäva strandskydd för småvatten med stöd 
av 7 kap. 18 § punkt 2 miljöbalken ska skickas in till Länsstyrelsen och ska utföras parallellt 
med planarbetet. Strandskyddet behöver upphävas innan detaljplanen antas.
Eftersom småvattnet ligger inom bostadsfastigheter har marken närmast småvattnet redan 
tagits i anspråk och privatiserats. Det aktuella områdets betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften anses vara liten och det finns ett naturområde mellan vattendraget och det 
aktuella planområdet där allmänheten har möjlighet att ta sig fram.

Kartan visar strandskyddets utbredning som ett skrafferat om-
råde. Vattenförekomsten syns ovanför strandskyddsområdet. 
Källa: Kungsbacka kommun

Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar.

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. Utifrån 
områdets berggrund klassificeras marken som normalradonmark.  

Geotekniska förhållanden 

Jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att planområdet utgörs av 
till största delen urberg. Ett litet område i väster utgörs av glacial lera. 
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Kommunen gör bedömningen att de geotekniska förutsättningarna är tillfredsställande för 
grundläggning.
Det finns inga förutsättningar för stabilitetsproblem i jord. 
Inom området finns branta bergslänter med ett flertal block i och invid slänter. En bergut-
redning har därför gjorts (Norconsult 2021-10-12). Utredningen visar att ett block bedöms 
kunna bli ett potentiellt riskblock på längre sikt. Det bedöms lämpligt att blocket skrotas 
ned, alternativt förankras med bergsbult, innan detaljplanen antas. 

Den höglänta delen av fastigheten består av blockig terräng. 
Foto: Norconsult
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Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald

Området ligger inom det regionala statistikområdet Släp Västra. Enligt rapporten Struk-
turen av ett spindelnät - en flerdimensionell analys av Kungsbackas socioekonomiska och 
demografiska egenskaper (2021) är Släp västra socioekonomiskt starkare än de flesta andra 
områden i kommunen. Detta område har lägsta andelen arbetslösa, högsta andelen invånare 
med hög disponibel inkomst, lägsta andelen invånare med låg disponibel inkomst, högsta 
andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Det är också ett av två områden med lägsta 
andelen unga som varken arbetar eller studerar, ett av de områden som ingår i det större om-
rådet med lägsta andelen unga andra året på gymnasiet som lider av hälsobesvär, ett av tre 
områden med högsta andelen unga med gymnasiebehörighet, samt ett av två områden med 
näst lägsta andelar invånare med nedsatt psykiskt välbefinnande. Däremot sticker området 
ut till det sämre med att ingå i ett större område med högsta andelen unga i årskurs åtta med 
hälsobesvär. Därtill är Släp Västra ett område som har en låg mix av boendeformer och en 
domineras av äganderätter.
Planområdet är privatägt och idag obebyggt. Omgivande bostadsområden består av främst 
villabebyggelse. Hyresrätter finns nordost om området samt i Särö centrum där det i övrigt 
även finns bostadsrätter. Befolkningen i Särö centrum med omgivningar är överlag relativt 
homogen.

Vardagsliv

Planområdet har god närhet till grönområden och badplatser vilket är en god förutsättning 
för vardaglig fysisk aktivitet. Naturen i planområdet är väl omhändertagen och har stora 
likheter med en anlagd park, vilken tycks vara frekvent använd som strövområde för hund-
promenader och lek.



12  Planbeskrivning Planbeskrivning  13

Det finns i närområdet tillgång till golfbana, anlagd naturstig nära Särö centrum och det 
större sammanhängande naturområdet Sandsjöbacka.

Trygghet

Det finns en viss känsla av otrygghet närmast Särö centrum, där det rapporterats om stökig-
heter kring skolan, buskörning med moped och viss skadegörelse. Dock sticker inte brotts-
statistiken ut i jämförelse med kommunen i stort. I Särö centrum finns det områden som 
upplevs som baksidor och ger upphov till upplevd otrygghet. Det är positivt att fler bostäder 
uppförs eftersom det ger förhöjd närvaro. Västra Särövägen, som sträcker sig förbi planom-
rådets södra sida är begränsad till 40 km/h men det är vanligt att bilister kör för fort, vilket 
medför att övergången där flera skolbarn passerar för att ta sig till skolan upplevs farlig. 

Mobilitet

Hållplatser för buss finns i Särö centrum. Där erbjuds bland annat pendling med express-
buss X3 till centrala Göteborg.
Det finns ett övergångsställe som korsar Västra särövägen för att ta sig mellan bostadsområ-
den i norr och grundskolan och vidare mot Särö centrum.

Samvaro

Det är i synnerhet Särö centrum som är platsen för möten människor emellan eftersom där 
finns målpunkter i form av olika typer av kommersiell och kommunal service.
Planområdet används idag som besöksmål för lek, av förskolor och andra barn.
Lekplats finns även inom skolgårdarna i närheten, samt vid Släps kyrka någon kilomenter 
österut. Söder om Särö centrum finns ett skogsområde som används som ”skolskog” av när-
liggande skolor. 
Det är sammantaget många nya bostäder som planeras inom Särö och i det fortsatta arbetet 
är det därför viktigt att säkerställa tillgången till förskoleplatser.

Förskolebarnens tankar

Eftersom planområdet visar tydliga spår av lek så har de fyra närmaste förskolorna tillfrågats 
om hur de använder skogsområdet idag. 

Flygfotot visar de fyra tillfrågade 
förskolornas placering (gula prickar) 
i förhållande till  planområdet (gult 
streck). 
Källa: Kungsbacka kommun
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På Tomtebobarnens förskola diskuterades skogsområdet i grupp och svaren förmedlades 
till kommunen. Barnen berättade fritt vad de tycker om att göra på platsen och svaren var: 
klättra i berg, klättra i träd, göra geggamoja, letar efter kottar, ekollon, pinnar och stenar, 
bygga kojor. De tittar även på fåglar, sniglar och blommor - en gång såg de en kopparödla. 
Ibland får barnen olika matematiska uppdrag, att till exempel hitta fem pinnar, tre stenar 
etc. På hösten brukar de plocka löv.
Tomtebobarnen uppskattar området och hoppas att de kommer ha möjlighet att fortsätta 
kunna gå dit, kanske göra ett övergångsställe så att man kan ta sig dit bakvägen (från öster, 
red anm). 
Barnen på Skalmans förskola lämnar följande medskick inför planläggningen:  
”Ta inte bort hela skogen. Tänk på växterna som vill växa där och djuren som vill bo där. 
Förstör inte träden för de är bra för naturen. Djur bor där inne. Spara träd och mossa. Det 
bor rådjur, rävar, harar, möss, myror, fåglar, ekorrar, älgar och gråsuggor här.
Förskolor och skolan är där, och hundar som promenerar där. Skogsnissen bor här. Det 
behövs en papperskorg för många skräpar ner.
Spara våran stora sten, den är en häst, eller en brandbil, eller en båt och massa annat.
Kan man spara en liten del för oss att leka på, och kanske göra en lekplats i skogen? På 
lekplatsen kan man ha: Klätterträd, stenar att klättra på, rep (lianer), plats att bygga koja på, 
små trähus, vattenbana, stockar, samlingsplats, berg att klättra i, plats för lekar, pinnar till 
hundarna som promenerar där, kottar att pyssla med, linbana, äventyrsbana, papperskorg. ”

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är i sin helhet obebyggt. Fastigheten Bukärr 1:9 kringgärdar en privat bostads-
fastighet (Bukärr 1:46) som rymmer en villa. 
Angränsande bostadsområde väster om planområdet består av enplans atriumvillor uppförda 
år 2008. 
Planområdet är beläget på den norra sidan av en dalgångslik landskapsformation, där Särö 
centrum är placerat nere i dalgången. Bebyggelsen omkring dalgången klättrar upp på 
höjderna, men underordnar sig höjdernas högsta punkter. Omgivande bebyggelse har varie-
rande arkitektoniskt uttryck.  

Vy mot väster. Atriumvillorna från 2008 som angränsar till planområdet. TIll vänster i bild syns uppförandet av det nu 
färdigställda Särö äldreboende. Foto: Kungsbacka kommun.
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Kulturhistoria

På fastigheten har det stått en villa, som kallades Tornvillan. Byggnaden brann dock ner 
för några decennier sedan efter att ha stått oanvänd en längre tid. Kvar på platsen finns idag 
husgrunden, en rundad mur och en muruppbyggd terrass. 

Odaterat foto på den så kallade Tornvillan som stod på fastigheten tills för några decennier sedan. 
Foto: Kungsbacka kommun

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornminnen.

Kommersiell och kommunal service

Inom gångavstånd från planområdet ligger Särö centrum där det finns vårdcentral, matbutik 
med mera. På södra sidan av till planområdet angränsande Västra särövägen finns grund-
skola, förskolor och äldreboende. 

Gator och trafik

Biltrafik

Planområdet angörs via Särö Lundaväg. Anslutningen till Västra Särövägen ger ett bra 
transportläge utifrån närheten till Särö centrum och väg 158. Trafikmängden på Särö Lun-
daväg antags vara cirka 700 ÅDT (årsdygnstrafik), baserat på trafikräkning i maxtimme. På 
Västra Särövägen uppgår ÅDT till 4700 enligt mätningar från 2019. Den planerade exploa-
teringen inom planområdet förväntas alstra cirka 100 bilresor per dygn, enligt beräkningar 
med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
Särö Lundaväg ansluter till Västra Särövägen i en fyrvägskorsning. En kapacitetsberäkning 
har utförts med hjälp av programmet Capcal (Afry, 2019). Kapaciteten bedöms vara mycket 
god både med dagens trafikmängd och uppräknad prognos för 2040.  
Cirka 75 procent av den tillkommande biltrafiken från planområdet förväntas färdas öster 
ut på Västra Särövägen och vidare på väg 158. Cirka 20 procent förväntas färdas på Västra 
Särövägen men inte ansluta till väg 158. Resterande bilresor antas göras på enskilt vägnät. 
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Gång- och cykeltrafik

Inom planområdet planeras en gångstig i östlig riktning från Särö Lundaväg. I övrigt för-
väntas gående och cyklister färdas i blandtrafik på planerad lokalgata inom planområdet.  
Planområdet är väl placerat för möjligheten att nå flera viktiga målpunkter till fots eller 
med cykel. Kopplingen till Särö centrum är god. Från Stjärnebergsvägen löper gång- och 
cykelväg utmed Särö Lundaväg. Vid korsningen med Västra Särövägen fortsätter gång- och 
cykelvägen öster ut mot Särö centrum (cirka 600 meter från planområdet). Även bostadsom-
rådet söder om Skörvallabäcken nås via gång- och cykelväg. Inom en femårsperiod planeras 
även för byggstart av en separerad gång- och cykelväg som ansluter till befintligt starkt stråk 
på gamla banvallen 700 meter väster om Särö Lundaväg. 

Parkering

Bostädernas parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten. Parkeringstalet för bilar 
till lägenheter i flerbostadshuset ska vara 1,5 bilparkeringsplatser per bostad. För radhusen 
ska det vara 2,2 bilparkeringsplatser per bostad. Parkeringstalen inkluderar besöksparkering.
Det ska finnas 1 cykelplats/boende i förråd, samt 1 cykelplats/lägenhet i anslutning till 
bostadsentréerna. Parkeringstalet inkluderar besöksparkering. Vid alla platser bör det finnas 
möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Väderskydd är också positivt för att främja att boende 
och besökare väljer cykeln oftare. Cykelplatser för exempelvis lastcyklar bör också tillhan-
dahållas då denna typ av fordon blir mer vanlig samt att den vid kortare resor kan vara ett 
komplement till bilen.

Kollektivtrafik

I närhet till planområdet finns tre busshållplatser, Budskär (300 meter), Särö skola (400 
meter) och Särö centrum (600 meter). 
Hållplats Budskär och Särö skola trafikeras två gånger i timmen under högtrafik. Vid Särö 
centrum stannar flera busslinjer. Under högtrafik trafikeras hållplatsen med kvartstrafik av 
expressbuss X3 (tidigare Blå express). 

Teknisk försörjning

Dagvatten

I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram (Sweco 2021-06-02) 
Planområdet har en vattendelare i dess norra gräns. Detta gör att tillkommande dagvatten 
till planområdet är mycket lågt och därmed försumbart. Hela planområdet lutar söderut, 
och det är ditåt dagvattnet rinner. Planområdet västra del leder ut dagvattnet vid dess syd-
västra gräns. Planområdets östra del leder ut dagvattnet vid dess sydöstra gräns.
Det finns inget dagvattennät inom eller i anslutning till planområdets avrinningsområden. 
Närmaste dagvattenanslutning är inom befintligt bostadsområde väster om planområdet, 
cirka 100 meter från planområdesgränsen. Tillgänglig kapacitet i befintlig ledning beräknas 
vara 40 l/s. 
Söder om planområdet går Västra Särövägen, där Trafikverket är väghållare. Vägen har ett 
dike längs sin norra sida som kan påverkas av exploateringen av planområdet. Väster om 
planområdet går Särö Lundaväg, en enskild väg. Vägen har ett dike längs sin östra sida och 
stora delar av planområdets västra del avleder sitt dagvatten dit. 
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En ökad hårdgjord yta inom planområdet kan orsaka förhöjt dagvattenflöde i ovan nämnda 
diken om ingen fördröjning utformas. 
Det finns inget registrerat markavvattningsföretag i närheten eller i anslutning till planom-
rådet som kan påverkas av ökade dagvattenflöden. 
Dagvatten från planområdet avleds till vattenförekomsten Veån (Skörvallabäcken). 

Vatten och avlopp

Huvudledningar för kommunalt vatten och avlopp finns längs Västra Särövägen samt norr 
om planområdet längs Stenlyckevägen. 

Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenpost ligger i korsningen Stenlyckevägen och Särö lundaväg, på ett 
avstånd av 100 meter från planområdet. 

Värme

Det finns möjlighet att ansluta de nya bostäderna till fjärrvärmenätet. Ledningar för fjärr-
värme finns längs södra sidan av Västra Särövägen.

El och Tele

Inom området finns ledningar under mark. Dessa kan antas var inaktiva eftersom de leder 
till en punkt där den tidigare så kallade Tornvillan låg. Ellevio är elnätsägare. 

Bredband

Anslutningspunkt för bredband finns strax söder om korsningen Västra Särövägen och Särö 
Lundaväg. 

Avfall

Det saknas återvinningsstation i närområdet. Närmaste återvinningsstation finns i Kullavik.

Hälsa och säkerhet

Buller

I samband med detaljplanen har en bullerutredning tagits fram (Ramboll 2021-05-05), som 
visar att delar av planområdet är bullerstört av biltrafik från Västra Särövägen och överskri-
der riktvärdena för buller för planerat ändamål. 

Farligt gods

Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods. 

Risk för översvämning/skred

Enligt data från MSB:s översvämningskartering finns det ingen risk för att planområdet 
drabbas av översvämning på grund av höga flöden i närliggande vattendrag. Det bedöms 
som högst osannolikt att en höjning av havsnivån kommer bli hög nog att påverka planom-
rådet. 
Risken för skred bedöms som mycket liten eftersom jordmånen är tunn ovanpå berget.
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Räddningstjänsten

Det finns två typer av system för släckning i förhållande till brandposter. Det konventionella 
systemet samt det alternativa systemet. Konventionellt system används i tätbebyggda områ-
den eller där det finns större byggnader såsom skolor eller industrier. Ett alternativt system 
lämpar sig bäst glesbebyggda områden med mestadels småhusbebyggelse. 
Det konventionella systemet består av brandposter med avstånd på maximalt 150 meter. Det 
betyder att från räddningstjänstens uppställningsplats till närmsta brandpost bör avståndet 
inte överstiga 75 meter. Det andra systemet, det så kallade alternativsystemet, bygger på att 
räddningstjänstens tankbilar ska åka mellan branden och närmsta brandpost. I detta fall bör 
avståndet från bebyggelsens ytterkant till en brandpost inte överstiga 1000 meter. 
I det aktuella planområdet är det konventionella systemet relevant. 
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Illustrationskarta som visar föreslagen disposition av bebyggelsen. Källa Willa Nordic.

Detaljplanens innebörd

Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs för när de-
taljplanen har vunnit laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår av plankartan och planbestämmelserna.

Bebyggelse

Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att naturområdet som har utpekats som värdefullt 
ska bevaras och utgöra en värdefull del av boendemiljön. Den kuperade terrängen ses som en 
tillgång och ska förvanskas så lite som möjligt. Bostadshusen förläggs primärt till den västra 
sidan av fastigheten, i en västersluttning med utblick mot en flack dalgång och havet. Partier 
med berg i dagen lämnas i stor mån orörda.
Föreslagen bebyggelse följer en ny gata som slingrar sig upp på höjden.

Småhusbebyggelse i väster

Byggnaderna i väster kan utformas som friliggande villor, parhus, kedjehus eller radhus. 
Dessa ska utföras som suterräng alternativt med förhöjd sockel där terrängen är kuperad. 
Byggnadernas nockhöjder begränsas av hänsyn till landskapsbilden. De nordliga och östliga 
bergspartierna skapar en kuliss i likhet med situationen på den andra sidan av dalgången i 
Särö. De högsta naturliga punkterna inom planområdet bör därför inte helt döljas bakom 
byggnaderna. Största byggnadsarea är 160 kvadratmeter per fastighet. För att undvika alltför 
tät bebyggelse sätts minsta fastighetsstorlek till 300, 340 respektive 500 kvadratmeter inom 
områden avsedda för parhus. 
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Arkitektens fasadbilder och sektionsbilder över sluttningshus. 
Källa: WillaNordic

Flerbostadshus i öster

Längst åt öster, på kvartersmarkens högsta punkt, möjliggörs uppförandet av ett flerbostads-
hus. 
Byggnaden ska anpassas till den kuperade terrängen och ska göra så lite intrång på bakom-
liggande bergsknalle som möjligt. 
Flerbostadshuset kan uppföras med torn, med inspiration från den tornvilla som en gång 
stod på platsen. Maximal nockhöjd på flerfamiljshuset är + 38 meter över angivet nollplan. 
Tornet begränsas till +40 meter i totalhöjd. 

Arkitektens fasadbild över flerbostadshuset. Källa: Willa Nordic



20  Planbeskrivning Planbeskrivning  21

Sektionsbild från västra till östra sidan av planområdet, genom gata, ett parhus, gata och slutligen flerbostadshuset med 
bakomliggande backkrön.
Källa: WillaNordic

Den föreslagna bebyggelsen sedd ur ett fågelperspektiv från sydväst. 
Källa: Willa Nordic
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Den föreslagna bebyggelsen sedd västerifrån på Västra särövägen. Källa: Willa Nordic

Perspektiv från flerbostadshuset och västerut. Källa Willa Nordic

Den föreslagna bebyggelsen sedd västerifrån från bostäderna väster om Särö Lundaväg. Källa: WillaNordic
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Grundläggning 

Grundläggning kommer att ske med utbredd platta på mark. 

Radon

Nya byggnader som uppföras radonskyddande, dvs med en grundkonstruktion som inte har 
uppenbara otätheter mot markluft. 

Trygghet och tillgänglighet

Planområdet omfattar en del av ett välbesökt naturområde. Det är viktigt att fortsatt kunna 
ta sig genom bostadsområdet till naturområdet, på ett tryggt sätt. Tryggheten kan öka av att 
människor flyttar in i området. 
Inom området har marken stora lutningar vilket ställer krav på anpassning för att uppnå god 
tillgänglighet.  

Trafik och parkering

Gator och vägar

Planområdet angörs via en ny infart till Särö Lundaväg. Inom planområdet löper en fem 
meter bred lokalgata där gående, cyklister och övriga trafikanter färdas i blandtrafik. Vänd-
platser anordnas vid gatans slut.  
Kapaciteten för det befintliga vägnätet i anslutning till planområdet bedöms vara tillräcklig 
utan ytterligare åtgärder.  

Gång- och cykeltrafik

Inom planområdet planeras en gångväg i östlig riktning från Särö Lundaväg. I övrigt 
förväntas gående och cyklister färdas i blandtrafik på planerad lokalgata inom planområdet. 
Med hänsyn till den låga mängden bilresor per dag och hastigheten bedömas lokalgatan 
vara väl lämpad för blandtrafik. Inga ytterligare gång- och cykelvägar utanför planområdet 
planeras till följd av den planerade exploateringen.

Parkering

Till följd av den planerade exploateringen inom planområdet tillkommer 12 nya bilparke-
ringsplatser för bostäder i flerbostadshusen. Ytterligare 26 bilparkeringsplatser skapas för 
småhusen. Det ska finnas 1 cykelplats/boende i förråd, samt 1 cykelplats/lägenhet i anslut-
ning till bostadsentréerna. Parkeringstalet inkluderar besöksparkering.

Kollektivtrafik

Planområdet är väl beläget med hänsyn till närheten till starka och mycket starka kollek-
tivtrafikstråk. Inga förändringar av kollektivtrafiken förväntas till följd av den planerade 
exploatering inom planområdet.  
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Friytor och rekreation

Natur

Dalgången i planområdet i planområdets nordöstra del får användningen allmän plats NA-
TUR i syfte att bevara de befintliga rekreationsvärdena som en tillgång för boendemiljön.
Planförslaget innebär att marken där de två särskilt skyddsvärda träden står tas i anspråk till 
förmån för uppförande av parhus. 

Park 

Den grönyta som är belägen vid infarten till området har användningen allmän plats PARK. 
I plankartan delas området upp i två delar - PARK1 och PARK2- detta för att den yta som 
krävs för dagvattenhantering kommer att ha kommunalt huvudmannaskap och resterande 
yta enskilt huvudmannaskap.

Lek 
Naturområdet i nordöst används flitigt för lek idag och kan fortsatt fungera som lekområde 
med stöd av att det får användningen allmän plats NATUR. 

Naturområde

Gå
ng
vä
g

Den rödprickade linjen visar hur man som fotgängare kan röra sig genom området för att nå naturområdet. 

Sociala aspekter och åtgärder
För att fortsatt enkelt kunna korsa området för att ta sig till naturområdet föreslås en gång-
väg som förbinder Särö lundaväg med den lokala gatan. Härifrån följer man gatan tills den 
tar slut vid en vändplats. Vändplatsen ansluter till befintlig naturstig. 
Naturmarken bevaras för att fortsatt kunna användas som besöksmål för bland andra försko-
lebarn.
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Teknisk försörjning

Dagvatten

Planförslaget innebär att flödena från planområdet fördröjs till befintligt dagvattensystem. 
Hantering av dagvattnet omhändertas i dagvattenmagasin av makadam, vilket kommer att 
tillgängliggöras vid exploatering.  Makadam ger även god rening av dagvatten. 
Makadamdiket föreslås placeras inom planområdets västra del, söder om infartsvägen. 
Dagvattnet leds från detta dike till anslutningspunkt till befintliga VA-ledningar. Däref-
ter ansluts planområdets dagvatten till befintligt dagvattennät väster om planområdet, vid 
Dammlyckevägen. 
Dagvatten från fastigheter inom planområdet ska avledas via dagvattenledningar till dag-
vattenhanteringssystemet föreslaget ovan. Dagvattenledningarna ska läggas parallellt med 
övriga VA-ledningar under lokalgatan. Dagvattenledningen ska klara trafiklaster varför 
hjässan på ledningen rekommenderas ligga 0,8 meter under mark. Detta gäller om den inte 
behöver ligga frostfritt och är av plast med ringstyvhet SN8.
Höjdskillnaden mellan planområdets utlopp och anslutningspunkten i befintligt dagvatten-
nät ger goda möjligheter att ansluta med självfall. 
För dagvatten som uppstår inom planområdets grönområden kommer det att rinna på ytan. 
Där är det viktigt att se till att inga större avledningsstråk går i riktning mot byggnader. 
Avskärande diken kan vara en bra lösning för att leda bort dagvatten. 
Vägdagvatten rekommenderas avledas ovanpå vägen istället för via ledningar på grund av 
stora lutningar i dagvattennätet. 
Vägdagvatten ska hållas avskilt från fastigheter som angränsar till vägområdet. 

Vatten och avlopp

Området kan anslutas till kommunalt dricks-och spillvatten. VA-ledningar ska byggas ut 
inom planområdet samt väster om planområdet för att ansluta till VA-nätet. 

Värme

Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). Energieffektivt byggande före-
språkas. Det kan finnas fördelar med samordnad uppvärmning.

El och Tele

I den östra delen av bostadsområdet föreslås ett E-område för uppförande av ny nätstation 
som kan distribuera el till den nya bostadsbebyggelsen. 

Bredband

Anslutningspunkt för bredbandsnät finns söder om korsningen Västra särövägen /Särö 
lundaväg. 

Avfall

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan tas sig fram via ny gata. Erforderliga 
utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sophanteringen ska 
ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. Utformningen 
ska ske enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009). 
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Hälsa och säkerhet

Buller

Planförslaget med nya bostäder beräknas klara riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå enligt 
Förordningen om trafikbuller (2015:216). Detta innebär att det går att åstadkomma nya 
bostäder enligt förslag.
Om uteplatser planeras beräknas merparten av tänkta bostadshus att klara riktvärdet 50 
dBA ekvivalent ljudnivå i anslutning till bostadshusen. För tre av parhusen i den västra delen 
av planområdet beräknas 50 dBA att överskridas vid fasad mot söder. 
Möjlighet finns att klara riktvärde på uteplats om lägena för uteplatser skyddas med lokala 
åtgärder. Två alternativ har studerats, ett för att skydda uteplats i markplan och ett alternativ 
för att skydda uteplats på altan, våning 2. Med cirka 1,5 m höga skärmar i markplan framför 
uteplats vid de tre parhusen beräknas riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå i markplan att 
klaras. Om uteplats planeras på altan på våning 2 kan åtgärd med 1,1 m högt tätt räcke ut-
med framsidan av altanen skärma buller så att riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå klaras.

Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, punktberäkning vid fasad med trafikprognos år 2040 och 1,1 m höga 
täta räcken (cerise färg) på altan våning 2. Beräkningen gjordes i ett skede då flerfamiljshuset föreslogs placeras 
längre österut på fastigheten. Källa: Ramböll. 
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Karta ur den bergtekniska utredningen. Den blåa triangeln 
representerar platsen för det block som behöver åtgärdas 
innan detaljplanen antas. Källa: Norconsult.

Fotografiet visar det block som behöver åtgärdas.
Foto: Norconsult.

Risk för ras och blocknedfall

Området har besiktigats av bergtekniker och ett block har bedömts innebära en risk. Detta 
block ska skrotas eller förankras innan detaljplanen antas. 

Skyfall

Avledning av skyfall sker ytligt inom planområdet. För att undvika skador på byggnader 
vid skyfall är det viktigt att marken lutar ut från byggnaderna. Lokalgator ska utformas 
som avrinningsstråk för skyfall. Flera av fastigheterna planeras att placeras på befintliga 
avvattningsstråk. För att inte dagvatten ska riskera att bli stående mot husgrund, eller fylla 
upp eventuellt makadam som läggs under fastigheten, är det rekommenderat att antingen 
byggnaden placeras bredvid avvattningsstråken eller att avskärande avledningsstråk utfor-
mas. Det räcker med ett mindre dike som avskärmar fastigheten från dagvattnet uppströms 
och som leder dagvattnet till ett säkrare avledningsstråk, exempelvis lokalgator. Viktigt att 
avledningsstråket utformas så att dagvattnet fortfarande har möjlighet att avledas till utfor-
mat dagvattenhanteringssystem.

Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. 
Detta kontrolleras i bygglovskedet.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900), BFS 2019:2.

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

GATA1
Lokalgata med enskilt 
huvudmannaskap Syftet är att möjliggöra lokalgata genom området. 

NATUR1
Natur med enskilt 
huvudmannaskap Syftet är att bevara befintligt naturområde.

PARK1
Park med enskilt hu-
vudmannaskap

Syftet är att skapa utrymme för dagvattenanläggning 
som kommunen är huvudman för. 

PARK2
Park med kommunalt 
huvudmannaskap

Syftet är att skapa avstånd mellan bostäder och Särö 
lundaväg. 

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.

B Bostäder Mark för bostadsändamål. Syftar till att skapa möj-
lighet för bostäder.

E Tekniska anläggningar Syftet är att skapa utrymme för elnätstation.

Egenskapsbestämmelser

Allmän plats

Egenskapsbestämmelser för allmän plats reglerar hur en allmän plats ska ordnas eller skyd-
das.

Gång1 Gångväg får anordnas Syftar till att möjliggöra en gen gångväg genom 
området.  
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Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

d1
Minsta fastighets-
storlek

Syftet är att begränsa antalet fastigheter för att upp-
rätthålla viss luftighet mellan byggnaderna. 

Marken får inte förses 
med byggnad.

Syftet är att skapa avstånd mellan bostadsbyggnad 
och angränsande allmän platsmark NATUR och 
PARK.

e1 Största byggnadsarea Syftet är att förhindra uppförandet av massiva bygg-
nadskroppar.  

Högsta nockhöjd  över 
nollplanet

Syftet är att byggnaderna ska underordna sig bakom-
liggande bergsknallar i höjdled.

f1

Torn får uppföras på 
byggnaden till en hög-
sta totalhöjd av +40 
meter över nollplanet

Syftet är att ge möjligheten att uppföra ett torn som 
en spegling av den så kallade Tornvillan som en gång 
stod på platsen. 

b1

Där terrängen är 
kuperad ska byggnad 
uppföras som suter-
ränghus alternativt 
med förhöjd sockel. 

Syftet är att anpassa byggnaderna till befintlig terräng 
för att därigenom göra så litet åverkan på landskaps-
bilden som möjligt. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Om detaljplanen inte antas innebär det att marken inte bebyggs med bostäder och att 
marken fortsatt skulle vara ett delvis skogsbeklätt bergsparti. Den kommunövergripande 
översiktsplan som förväntas antas i november 2021 pekar ut området som tätortsnära ut-
vecklingsområde. Detta innebär att om denna detaljplan av någon anledning inte antas så 
finns det möjlighet att byggnader inom området föreslås och prövas genom en ny detaljplan 
senare.  

Miljökonsekvenser

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Med stöd av undersökningen har en behovsbedömning gjorts  (Kungsbacka kommun 2021-
10-13) för att ta reda på om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Kommunen gör den sammavägda bedömningen att den 
aktuella detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses 
i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). 
Det finns dock parametrar som behöver värnas och hanteras under planarbetet. Särskilt 
viktigt bedöms det att arbeta vidare med dagvattenhantering, risk för blocknedfall, påverkan 
på landskasbild samt utpekade naturvärden.  
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 
kap MB utan kan ses som tätortsutveckling. En liten negativ påverkan av riksintresset för 
rörligt friluftsliv har identifierats och tagits hänsyn till i detaljplanen. 

Natur, kulturmiljö & rekreation

Planområdet utgörs av ett kuperat område med omväxlande vegetation. Trädskiktet består 
av bland annat ek och krattek. Två grova ekar bedöms vara så kallade särskilt skyddsvärda 
träd. Detaljplanen föreslår dock att dessa två skyddsvärda träd fälls till förmån för bebyg-
gelse. Nedtagning av ekarna kommer att kompenseras genom nyplantering av ek, samt beva-
rande av de nedtagna stammarna inom planområdet. Nedtagningen av ekarna innebär en 
negativ påverkan på naturvärdena.
Ingen påverkan på fornlämningar eller fornminnen. 

Landskapsbild

Närområdets landskapsbild förändras av en byggnation på platsen. Påverkan kan bli negativ 
men är helt beroende av planområdets gestaltning och byggnadshöjder. Byggnadshöjderna 
ska underordna sig omgivande höjder i landskapet i syfte att minimera påverkan på land-
skapsbilden. 

Markförhållanden

Planområdet är och har varit obebyggt och det finns inget som tyder på att marken skulle 
kunna vara förorenad. 

Vattenförhållanden

Planområdet ligger inom Skörvallabäckens avrinningsområde. Skörvallabäcken har höga 
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naturvärden, inte minst fiskeribiologiska. Recipienten påverkas genom planområdets dag-
vatten. Ett omhändertagande av planområdets dagvatten är en förutsättning. 

Trafikrelaterade frågor

Trafikflödena ökar något med tillkommande bostäder, men närheten till kollektivtrafiknod 
bedöms minska flödena något. 

Hälsa och säkerhet

Planområdet är kuperat och kan vara känsligt för ras och blocknedfall. Risken har under-
sökts inom ramen för planarbetet och åtgärder är planerade. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms ha försumbar effekt på trafikbullret som genere-
ras av fler fordonsrörelser. Däremot finns risk att planområdet påverkas negativt av trafikbul-
ler. 

Naturresurser

Nybyggnation inom ett tidigare obebyggt område kommer innebära anspråk och förändring 
av naturområdet. Ingen särskild naturresurs bedöms påverkas. I ett större perspektiv ses 
området som fördelaktigt att ta i anspråk eftersom det ej påverkar tillgång på jordbruksmark 
negativt. 

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet påverkas inte av planens genomförande. 

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Skörvallabäcken/Veån är recipient för planområdets dagvatten. Vattenförekomsten har be-
dömts otillfredsställande ekologisk status och når ej god kemisk status. Klassningen är bland 
annat baserad på höga halter av näringsämnen, resultat av kiselalgsundersökning samt fisk.
Enbart via att byta markanvändning minskar läckaget av fosfor från planområdet. Utform-
ning av dagvattensystem sänker föroreningskoncentrationen ytterligare. Halten av resteran-
de föroreningar är högre än jämfört mot befintlig situation. Detta är en naturlig följd av att 
skogsmark byts ut mot asfalterade ytor och bebyggelse. Halterna bedöms dock som så pass 
låga att de inte medför någon risk för recipienten att uppnå MKN. Önskas högre renings-
grad är det rekommenderat att öka volymen makadam i dagvattensystemet.

Miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsutveckling. 
Planen bedöms bidra positivt till målet God bebyggd miljö. 
Visionen för Kungsbacka kommun säger att Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun och för att uppnå just detta måste kommunen 
arbeta vidare med våra miljömål och fokusera tydligare inom ett antal områden. Kommunen 
har formulerat egna miljömål kopplade till God bebyggd miljö:
1. Nya bostäder och verksamheter ska alltid planeras så att behoven av biltransporter   
minskas.
 Planområdet ligger på gångavstånd från Särö centrum som är en kollektivtrafiknod.
 2. Tätorterna ska ha en utvecklad och kvalitativ grönstruktur för hälsa, natur- och kultur-
miljö samt rekreation.
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 Detaljplanen säkerställer en struktur där detta möjliggörs.
3. Inför planarbete i områden där äldre byggnader finns, ska en kurhistorisk utredning 
göras. Stöd finns i den inventering av kulturhistoriska byggnader som genomförts av Läns-
styrelsen.
 Ej aktuellt.
4. Kommunen ska verka för utbyggnad av förnyelsebar energi.
 Uppvärmning inom planområdet kommer studeras vidare i fortsatt projekt och 
 regleras ej i detaljplan
5. Alla nybyggda bostäder inom planlagt område bör senast år 2015 vara utformade så att 
byggnadens energianvändning uppgår till högst 90 kWh m2 och år.
 Detaljplanen avser nybyggnation, vilket innebär att detta ska följas.
6. I detaljplaner ska energianvändningen styras till förnyelsebara energikällor.
 Energieffektiva huskonstruktioner uppmuntras.
7. Trafikbullret ska minska kontinuerligt, särskilt i kommunens tätbefolkade områden.
 Bedömning är att en trafikökning kommer att ske men att den kommer att vara   
 begränsad. Den totala trafikökningen innebär ingen negativ omgivningspåverkan.
8. Byggnader där människor vistas ska ha radonhalter som understiger gränsvärdet 200  
Bqlm3 luft
 Området ligger inom normalriskområdet för radon. Byggnader ska uppföras radon 
 säkert.
Övriga miljömål bedöms ej påverkas alternativt ej vara av relevans för planens genomför-
ande.

Påverkan på Natura 2000

Ett genomförande av planen påverkar inte närmaste Natura 2000-område, vilket är Sandjö-
backa. 

Strandskydd

Strandskydd föreslås upphävas inom detaljplanen. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget kommer inte att bidra positivt till en ökad mångfald i Särö. Det attraktiva 
läget nära hav och kollektivtrafiknod kan bidra till att bostäderna blir dyra och exklusiva.
De boende i planområdet har kommersiell och kommunal service på nära håll, vilket är 
positivt i det dagliga livet. 
Tryggheten i området förbättras i och med att det befolkas, belysningen förbättras vilket 
bidrar positivt till större upplevd trygghet. 
Det är enkelt för de boende att ta sig till fots och cykel till kollektivtrafik, vilket är positivt. 
Möjlighet att till samvaro hänvisas framförallt till naturen i närområdet. Detaljplanen 
värnar om att det befintliga välanvända naturområdet ska bevaras och vara en tydlig del av 
bostadsområdet samtidigt som det kan fortsätta fungera som besöksmål för förskolebarnen.
Det ska fortsatt gå att röra sig i väst-östlig riktning genom planområdet, vilket är positivt.
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Ekonomiska konsekvenser

Huvudmannaskap

Detaljplanen anger så kallat delat huvudmannaskap för allmän plats.
Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmän plats GATA1, NATUR1 samt PARK1.
Motivering till enskilt huvudmannaskap. Kungsbacka kommun har en något säregen 
uppbyggnad med en liten centralort i förhållande till det höga invånarantalet. Detta har sin 
förklaring i att kommunens västra delar under åren exploaterats med omfattande fritidsbe-
byggelse. Inom kommundelarna Släp, Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås finns sammanlagt 
ca 500 gällande detaljplaner som till betydande del ursprungligen upprättades för fritidsbe-
byggelse med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser.
I takt med att utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar genomförts har dock 
planerna successivt ändrats för att medge permanentboende. 
Med hänsyn till det stora antalet gällande planer inom områdena har kommunen inte 
bedömt det som realistiskt att vare sig ur allmänt eller enskilt intresse påbörja en planerings-
process i syfte att ta över huvudmannaskapet för allmänna platser. 
Mot bakgrund av de befintliga planförhållandena gör kommunen bedömningen att det 
finns särskilda skäl enligt plan- och bygglagen kap 4 § 7 att annan än kommunen kan vara 
huvudman för de allmänna platserna även i de nya planerna som upprättas inom de aktuella 
kommundelarna.
Kommunalt huvudmannaskap föreslås för allmän plats PARK2. Detta område är avsett för 
dagvattenhantering. 
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Genomförandebeskrivning 

Inledning
Den här delen av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljpla-
nen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidsplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd:    1 kv. 2022 
Granskning:    2 kv. 2022 
Godkännande byggnadsnämnden: 4 kv. 2022 
Laga kraft:    3 kv. 2022 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar 
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning 
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Fastighet som ligger inom planområdet är Bukärr 1:9 som ägs av Brorstrom Hill AB. Kom-
munen äger inte någon fastighet inom planområdet idag. 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger så kallat delat huvudmannaskap för allmän plats, med kommunalt 
huvudmannaskap för PARK2 och enskilt huvudmannaskap för gatumark, naturmark och 
PARK1. Allmän plats inom planområdet omfattar GATA, PARK och NATUR.
Uppdelningen innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av den del 
av parkmarken med kommunalt huvudmannaskap (dagvatten).
Exploatören är ansvarig för utbyggnad av gator, naturmark och den del av parken som har 
enskilt huvudmannaskap. Efter utbyggnaden ska anläggningarna överlämnas till en gemen-
samhetsanläggning/samfällighetsförening, se avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan.
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Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostadsändamål vad avser utföran-
de, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar samtliga anläggningar 
inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, 
dagvattenanläggningar, parkeringsanläggningar för bil och cykel samt lek- och grönytor. 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör 
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Se avsnittet 
om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, i detta fall del av exploatörens fastig-
het Bukärr 1:9. 
De delar av exploatörens fastighet Bukärr 1:9 som utgör allmän plats med enskilt huvud-
mannaskap ska upplåtas till den gemensamhetsanläggning som får ansvar för att sköta den 
allmänna platsen. 
Såväl inlösen som upplåtelse av mark förutsätts ske utan krav på ersättning. 

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte 
vara nödvändiga för planens genomförande.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsregle-
ring, avstyckning, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd. 
Det markområde som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap ska  ge-
nom fastighetsreglering överföras från Bukärr 1:9 till den kommunala fastigheten Nötegång 
1:91. De delar av Bukärr 1:9 som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap skall 
upplåtas till gemensamhetsanläggning. 
Från Bukärr 1:9 ska det avstyckas fastigheter för bostadsändamål. 
Avstyckning/ fastighetsreglering i enlighet med detaljplanen ska vara genomförd innan 
bygglov kan beviljas.
Ledningsrätt bör bildas för befintliga och nya allmänna ledningar inom området samt till 
anslutningspunkt väster om planområdet. 

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastighe-
ter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäteriet. 
Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anläggningens omfattning och standard, vilka 
fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader för 
anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån 
sitt andelstal.
Inom planområdet ska en gemensamhetsanläggning bildas för anläggningar inom kvarters-
mark som ska nyttjas gemensamt av de nya bostadsfastigheterna, till exempel parkeringar.
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Gemensamhetsanläggning ska bildas för förvaltning av gator och naturmark i området, 
eftersom det utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Allmän platsmark med 
enskilt huvudmannaskap inom planområdet kan eventuellt komma att anslutas till befintlig 
gemensamhetsanläggning. Samtliga fastigheter inom planområdet ska delta i gemensam-
hetsanläggning.
Det kan även bli aktuellt att bilda en eller flera samfällighetsföreningar som ska ansvara för 
den framtida förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna. 

Servitut 

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel 
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det 
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom 
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet, 
vanligtvis lantmäteriet.
På plankartan finns inga servitut (rättighetsområden) redovisade eftersom det har bedömts 
att planen går att genomföra ändå. Servitut kan ändå komma att bildas genom initiativ från 
de berörda fastighetsägarna.
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befint-
liga servitut. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter kan 
det dock uppstå behov av nya servitut.

Ledningsrätt

De allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (VA-ledningar/fiber) kommer att 
säkerställas med ledningsrätt. Ledningsrätt kommer även att bildas för nya ledningar väster 
om planområdet fram till planområdets gräns.
Respektive ledningshavare för andra allmänna ledningar, t ex fjärrvärme, tele och el är skyl-
diga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen och exploatören avseende projektets 
påverkan på det egna ledningsinnehavet. Ledningshavarna ansvarar själva för att säkerställa 
rättighet för sina ledningar.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatören ansöker om och bekostar avstyckning av fastigheter för bostadsändamål, bil-
dande av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsförening.
Kommunen ansöker om och exploatören bekostar ledningsrätt för kommunala allmänna 
ledningar (VA, fiber) samt fastighetsreglering för överföring av blivande allmän platsmark 
till angränsande kommunal fastighet.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 

Avtal

Avtal mellan kommunen och exploatör

Ett avtal mellan Kungsbacka kommun och exploatören ska upprättas avseende fördelning av 
ansvar och kostnader för utbyggnad av kommunala VA- och dagvattenledningar samt den 
öppna dagvattenanläggningen inom exploateringsområdet. Exploateringsavtal mellan kom-
munen och exploatören avses inte att tecknas.  
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Överenskommelse om fastighetsreglering för allmän platsmark med kommunalt huvudman-
naskap kommer även att upprättas mellan kommunen och exploatören.

Avtal mellan exploatören och övriga fastighetsägare (eller samfällighetsfören-
ing)

Avtal bör även träffas mellan exploatören och Bukärrs Vägförening angående rätt att nyttja 
vissa av föreningens vägar under byggtiden samt ersättning för detta.

Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd

Dispenser m m

Inom planområdet finns två särskilt skyddsvärda träd som är belägna där detaljplanen möj-
liggör för byggrätt. Kommunen ska innan detaljplanen antas samråda med Länsstyrelsen för 
att säkerställa att träden kan tas ner.
En del av Bukärr 1:9 omfattas av strandskydd. Exploatören ansvarar för att hos Länsstyrel-
sen ansöka om, samt bekosta, upphävande av strandskyddet för den del av Bukärr 1:9 som 
ligger inom strandskyddat område.

Tekniska frågor
Kommunen ansvarar för allmännyttiga va-ledningar och fiber inom planområdet samt för 
öppen dagvattenanläggning inom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, 
PARK2. Under planarbetet ska det klargöras om kommunen eller exploatören ska ansvara 
för utbyggnaden av anläggningarna.
Övriga ledningsägare ansvarar för utförande och drift av sina ledningar. Ägare av el/tele 
ansvarar för att planområdet ansluts till respektive nät. 

Gator

Gator inom planen utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap och ska byggas ut och 
bekostas av exploatören i enlighet med planförslaget. 

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av exploatören inom kvarters-
mark.

Gång- och cykelväg 

Inom planområdet planeras en gångstig i östlig riktning från Särö Lundaväg. Exploatören 
ska ansvara för och bekosta utbyggnad av gångstigen.

Park och natur

Parkområden (dagvatten) som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap 
ska iordningställas av kommunen i enlighet med planförslaget. 
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Naturområden och parkområden som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap ska 
iordningställas och bekostas av exploatören i enlighet med planförslaget.

Vatten och avlopp

Kommunen kommer att tillhandahålla anslutningspunkter till bostadsfastigheterna inom 
planområdet. Utbyggnad av VA-nät och öppna dagvattenanläggningar inom planområdet 
utförs av exploatören och bekostas av kommunen (VA-kollektivet) och finansieras genom 
uttag av anslutningsavgifter. Utbyggnad av VA-ledningar utanför planområdet utförs av 
kommunen.
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem 
med maximalt 150 meter mellan brandposterna. Samråd ska ske med Räddningstjänsten.
Inför byggnation ska exploatören kontakta kommunens tekniska förvaltning för information 
om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.

Dagvatten

All fördröjning av dagvatten från bostadshus och parkeringsanläggningar ska ordnas inom 
kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Exploatören är skyldig 
att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten inom respektive fastighet.
Inom allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap ska en dagvattenanläggning 
anläggas för fördröjning och rening av dagvattnet från planområdet, innan det leds vidare 
via ledningar till recipienten. Kommunen ska bygga ut anslutande dagvattenledningar från 
planområdet till befintligt dagvattennät i bostadsområdet väster om planområdet. 

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören an-
gående projektets påverkan på ledningarna. Avtal avseende omläggning av ledningar bör 
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, för 
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

El 

Inom området finns ledningar under mark. Dessa kan antas var inaktiva eftersom de leder 
till en punkt där den tidigare så kallade Tornvillan låg.
Ellevio är el-operatör i området. Inom planområdet finns inga befintliga nätstationer.  Inom 
detaljplanen föreslås ett E-område för uppförande av ny nätstation som kan distribuera el till 
den nya bostadsbebyggelsen. 

Bredband

Planområdet kan anslutas till bredbandsnät, vilket är utbyggt sydväst om planområdet (norr 
om Västra Särövägen). Nya bredbandskablar kan anläggas i allmän plats inom planområdet. 

Geoteknik

För detaljplanen har det genomförts en bergutredning av Norconsult. Utredningen kom 
fram till att det inom området finns ett flertal block i och invid slänter. Samtliga block be-
döms ligga stabilt, det är emellertid ett block (B1, se bergutredning) som bedöms kunna bli 
ett potentiellt riskblock om 10-15 år. Utredningen bedömer att riskblocket bör skrotas ned 
alternativt förankras med bergbult, i ett tidigt skede av exploateringen. Exploatören ansvarar 
för och bekostar åtgärderna för riskblocket. 



38  Planbeskrivning Planbeskrivning  39

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för utbyggnad av anlägg-
ningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen genom tekniska förvaltningen får kostnader för utbyggnad av nya va-ledningar 
samt nya anslutningspunkter, vilket då finansieras genom uttag av anslutningsavgifter. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom förvaltningen för teknik får kostnader för drift och underhåll av va-
ledningar och dagvattenanläggning inom parkmark.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Exploatören får 
vidare utgifter för markförvärv, eventuell flytt av ledningar, bygglov, lantmäteriförrättning, 
anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme och VA-ledningar m m. 
Exploatören ska bekosta utbyggnad av samtliga anläggningar inom allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap (lokalgator m.m.) och samtliga åtgärder som krävs för att ansluta planom-
rådet till angränsande allmänna vägar.
Exploatören får en inkomst i samband med försäljning av de nya bostäderna som tillskapas 
genom detaljplanen.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Kommunen kommer att ansöka om ledningsrätt för VA-ledningar väster om planområdet 
som kommer att belasta Bukärr 2:28 och Bukärr 1:10. Området är planlagt och ledning-
arna kommer att anläggas i gatan. Lantmäteriet kommer att värdera intrångsersättning till 
berörda fastighetsägare. 
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun

0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
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Arkivbeskrivning 
Nämnden för Kultur & Fritid 
Version 1.0 

 

Detta är den beslutade arkivbeskrivningen för nämnden för Kultur & Fritid. Enligt Kungsbacka kommuns 

riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som 

antas av myndigheten. Ändringar ska samrådas med arkivmyndigheten. 

 

Myndighetens organisation, verksamhet och historik 

 

Nämndernas bildande 
Nämnden för Kultur & Fritid bildades 2019 då nämnderna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism slogs 
ihop. Förvaltningarna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa slogs ihop redan 2016. 

Historik Kultur  
1973 Kulturnämnden bildas. 
1988 I årsredovisningen för detta år, har stadskansliet en avdelning som heter Turistdelegationen. Sannolikt 
har delegationen funnits som en del av stadskansliet under flera år. 
1989 I årsredovisningen detta år finns det en separat Turistnämnd omnämnd  
1993 Turistnämnden upphör och tillhör från och med detta år Kulturnämnden. 
2002 Nämnden byter namn till nämnden för Kultur & Turism 
2019 Nämnderna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa slås samman och byter namn till nämnden för 
Kultur & Fritid 
 
Historik Fritid 
1971 Idrotts- och fritidsnämnden bildas 

1974 Nämnden byter namn till att endast heta Fritidsnämnd 

2002 Nämnden byter namn till nämnden för Fritid  

2012 Nämnden byter namn till nämnden för Fritid & Folkhälsa. Anledningen till namnbytet var att nämnden 
ville betona folkhälsofrågorna. 
2019 Nämnderna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa slås samman och byter namn till nämnden för 
Kultur & Fritid 
 
 
Nämndens verksamhet  

 Kommunens kultur- och fritidsverksamhet inklusive kulturskola. 



   
 

  Sida 2 av 10 
  

Arkivbeskrivning 

 Tillhandahålla och upplåta anläggningar avsedda för kultur- och fritidsaktiviteter. 
 Stöd och bidrag till studieförbund, idrotts- och kulturföreningar, idéburna föreningar samt aktörer 

som bedriver kulturverksamhet  
 Driva och utveckla friluftslivet  
 Driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet 
 Tydliggöra behov inom nämndens ansvarsområde i arbetet med samhällsplanering samt ge råd och 

stöd inom området kulturmiljö  
 Marknadsföring och information till besökare om kommunens turistmål. 
 Beslut i de fall spellagen är tillämplig. 
 Kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen utom där skollagen är tillämplig. 

 
 
 
Nämndens övergripande inriktning  

 Främja folkhälsa och social hållbarhet som ger invånarna ett hälsosamt liv med mening och 
sammanhang. 

 Värna om demokratin och kulturens krafter. 
 Prioritera insatser för unga, äldre och utsatta personer i hela kommunen. 

 

Förvaltningens verksamhetsområden 

Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden med sju underliggande enheter. 

 Bibliotek, kulturliv & turism  
 Mötesplatser och kulturskola  
 Bad, idrott & motion  
 samt enheterna; Förenings- & förvaltningsstöd och Utveckling & social hållbarhet. 

Enheternas ansvarsområden 

Biblioteken i Kungsbacka 
Enheten ser till att alla kan ta del av kunskap, information och kultur utifrån varje individs behov och 
förutsättningar. Biblioteket är en plats där alla kan söka information, skapa dialog och få samhälls-
information. Besökaren ska kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information för att vara med i 
samhällsutvecklingen. Biblioteken arbetar med att stimulera till läsning, tolkning och skapande av berättelser 
och text. De bidrar till att fler känner sig trygga och delaktiga i det moderna digitala samhället. 

Kulturmiljö, scen & konst 
Enheten arbetar med att erbjuda ett attraktivt kulturutbud, att skapa livskvalitet och bidra till Kungsbackas 
identitet och självbild. De marknadsför Kungsbacka som destination och utvecklar besöksmålen Äskhults by 
och naturum Fjärås Bräcka. Erbjuder upplevelser som berör, berikar och förenar, allt från lokala 
kulturutövare till internationella storstjärnor på Kungsbacka teater och på andra scener i kommunen. 
Kungsbacka konsthall visar högkvalitativ samtidskonst av internationella, nationella och lokala konstnärer 
som berättar om, analyserar och debatterar det som händer i samhället. Vård och utveckling av kommunens 
kulturmiljöer för att öka förståelsen för vår hembygds historiska utveckling och kulturmiljöernas unika 
värden och erbjuder rådgivning av äldre hus i kommunen. Arbetar för att bredda filmutbudet i kommunen 
och visar dokumentärfilmer och smalare spelfilm från olika länder  
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Ung i Kungsbacka 
Enheten stimulerar och stödjer aktiviteter för unga och ska inkludera och ge fler ett socialt sammanhang. 
Enheten har verksamheter på mötesplatser i olika delar av kommunen. Mötesplatserna är ett verktyg i arbetet 
med medskapande, en arena för kreativa möten, arrangemang och lärande. Tillsammans med Region Halland 
har enheten Friskvårds- och aktivitetsgrupper, en verksamhet för barn med psykisk ohälsa, övervikt och 
fetma. En Frisk generation som utgår från att bra matvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. 

Kulturskolan 
Enheten ger barn och ungdomar möjlighet, att på ett lustfyllt sätt, utvecklas inom musik, dans, konst, teater 
och film.  
 
Senior i Kungsbacka 
Enheten utvecklar och erbjuder social samvaro och aktiviteter för att seniorer ska få ett hälsosamt åldrande. 
Mötesplatser för öppen verksamhet där seniorer träffas, umgås och gör olika aktiviteter tillsammans. 
Erbjuder individuella aktiviteter som utformas efter besökarens behov, önskemål och efter de förutsättningar 
som finns för verksamheten. Arrangerar underhållning, musik och teater, modevisningar, föreläsningar och 
mycket annat. 

Utveckling & social hållbarhet 
Enheten arbetar med utveckling av förvaltningens verksamhetsområden såväl som kommunövergripande 
med att samordna, driva och utveckla kommunens folkhälsoarbete. Det innebär bland annat barnrättsarbete, 
brottsförebyggande arbete, jämställdhet arbete med prevention inom alkohol, narkotika, dopning och tobak, 
föräldraskapsstöd, social inkludering, våldsbejakande extremism, våld i nära relationer och friskvårds- och 
aktivitetsgrupper för barn med psykisk ohälsa, övervikt och fetma. 

Förenings- & förvaltningsstöd 
Enheten arbetar med kommunikations- och administrationsstöd till förvaltningens enheter. 
Enheten ansvarar också för förvaltningens föreningsbidrag, utveckling av föreningslivet, bokning av 
idrottsanläggningar och fritidslokaler. 

Bad, idrott och motion 
Verksamheten utvecklar och sköter tillsammans med förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Service 
kommunens idrottsanläggningar och friluftsområden såsom badplatser, motionsspår, spontanidrotts-
anläggningar etcetera. Upphandling och uppföljning av extern entreprenör för kommunens simhallar ingår 
också.  

Organisationsplan enligt bilaga. 

Samverkan med andra myndigheter och organisationer 
Myndigheten samverkar bland annat med Region Halland, Kulturrådet och Göteborgsregionen, GR. 

 

Organisationsutveckling 

1996 Kultur & Turism var indelad i sex avdelningar direkt under förvaltningschefen; Huvudbibliotek, 
Biblioteksfilialer, Turism, Bokbuss, Boken kommer och en Administration och allmänkulturell avdelning. 

Turistbyrån var från början endast öppen under sommaren för att senare ha öppet hela året. Turistbyrån har 
varit lokaliserad i Blå huset på Storgatan, flyttade därefter till Stortorget och 2019 flyttade verksamheten till 
Kulturhuset Fyren. 

Organisationen för Fritid & Folkhälsa har ändrats över tid. 1996 var verksamheten uppdelad i tre distrikt; 
Söder, Centrum och Väster. Distriktscheferna ansvarade för all fritidsverksamhet i respektive område.  
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Under förvaltningschefen fanns ett kansli med ansvar för Administration, Maskinservice, Friskvård och 
Information samt Teknisk service med ansvar för distriktens idrottsanläggningar, friluftsbad och 
motionsspår.  

2011 hade förvaltningschefen en stab med ansvar för Information, Verksamhet för funktionshindrade, 
Fakturering och nämndadministration. Direkt under förvaltningschefen fanns tre avdelningar; 
Föreningsservice, Verksamhetsavdelning och Driftavdelning.  

 

Övertagande av verksamhet från andra nämnder 

1989 Fritidsnämnden blir ansvarig lotterimyndighet, enligt beslut i kommunfullmäktige, KF 1988 § 290. 
Med anledning av att lotterilagen ersätt med spellagen ändras reglementet  
2016 Förvaltningen tar över Kulturskolans verksamhet från Gymnasie & Arbetsmarknad. 
2019 Förvaltningens driftavdelning flyttas över till förvaltningarna för Service och Teknik.  
Syftet med att flytta över verksamheten var att samla alla tekniska verksamheter i kommunen inklusive                                
fordon, maskinpark och utrustning till Teknikens för en ökad effektivisering. 
2019 Förvaltningen tar över seniorverksamheten från Vård & Omsorg. En ny enhet tillkommer, Senior i      
Kungsbacka, med ansvar för seniorernas Träffpunkter och volontärverksamheten för seniorer.         

 

Överlämnade av verksamhet till andra nämnder och aktörer 

1990 Fritid får ansvar för kommunens fritidsklubbar.  
1999 Den nybildade nämnden för Förskola & Grundskola tar över fritidsklubbsverksamheten. 
2020 Simhallarna läggs ut på entreprenad till friskvårdsföretaget Medley som tar över ansvaret för bad, 
simskolor, gym och café. 
 

      

Bestämmelser för myndighetens verksamhet 

Myndigheten styrs bland annat av följande lagar: 

 Arkivlagen  
 tryckfrihetsförordningen 
 offentlighets- och sekretesslagen 
 dataskyddsförordningen 
 dataskyddslagen 
 förvaltningslagen 
 bibliotekslagen 
 spellagen. 
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Nämnden styrs av följande reglementen och riktlinjer  

Förklaringar för förkortningar: Kommunfullmäktige - KF, Kommunstyrelsen - KS, Kultur & Turism - KT,  
Fritid & Folkhälsa - FH, Kultur & Fritid – KFT. Kulturnämnden - KN, Fritidsnämnden - FN 

 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder KS 2018:365 

Reglemente för Kultur & Fritid  KF 2019 §104 

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning KS 2018 §71 

Biblioteksplan 2021-2024  KF 2021 §68 

Strategi för tätortsnära friluftsliv  KF 2017 § 209 

Kulturpolitiskt program för Kungsbacka kommun KF 2012 §167 

Riktlinjer för Bibbi Malmgrens barnboksfond KFT 2019 §51 

Delegationsförteckning KFT 2021 §16 

Idrottsprogram för god folkhälsa  FH 2018 §55 

Program för konstnärlig gestaltning i utemiljön  KT 2017 §19 

Riktlinjer för Kungsbacka konsthall  KT 2017 §62 

Nya normer för Studieförbundsbidrag  KT 2006 §83 

Kungsbacka kommuns kulturpris KT 2009 §17 

Kulturstipendier för ungdom  KT 2007 §78 

Ledarstipendium  KF 2021 §115 

Idrottsstipendium KF 2021 §115 

Kungsbackas mästare KF 2021 §115 

Årets eldsjäl KF 2021 §115 

Årets förnyare KF 2021 §115 

Årets förening KF 2021 §115 

Riktlinjer för Kungsbacka kommuns kulturpris  KT 2009 §17 

Hallands kulturplan 2021-2024 *  

  

* Hallands kulturplan 2021-2024, som nämnden ihop med andra regioner och kommuner varit delaktiga i att 
ta fram, är ett viktigt styrande dokument för nämndens verksamhet. 

 

Planering och styrning av arkivbildningen 

I kommunbudgeten 2015 ingick ett direktiv från kommunfullmäktige, KS 2014-00149, att samtliga nämnder 
skulle uppdatera sina dokumenthanteringsplaner efter processorienterad informationsredovisning och ta 
tillvara digitaliseringens möjligheter som ett led i att förbättra kommunens digitala informationshantering. 
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Dokumenthanteringsplaner 

Ärende Beslutsdatum Diarienummer 

Dokumenthanteringsplan/arkivbeskrivning 2007-03-13 KT 2007:76 

Dokumenthanteringsplan KFT 2021-09-23 KFT 2021-00183 §50 

Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma ledningsprocesser 

2020-06-23 KS 2020-00067 §137 

Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma stödprocesser 

2021-08-24 KS 2020-00068 §202 

 

Arkivbeskrivningar 

Ärende Upprättad Nämndbeslut  

Arkivbeskrivning FR 1996-11-07 FN 1996 §123 

Arkivbeskrivning KT 1996-02 20 KT 1996 §12  

Arkivbeskrivning FR 2011-01-19  

Ärende Upprättad Diarienummer 

Arkivbeskrivning KFT 2022-01-28 KFT 2022-00032 

 

Klassificeringsstruktur  

Klassificeringsstruktur finns med som en del av dokumenthanteringsplanen från 2021. 

Ärende Beslutsdatum Diarienummer 

Klassificeringsstruktur för Kultur & Fritidsverksamhet 2021-04-22  KFT 2021-00015 

 

 

Bevarande och gallring 

I förvaltningens dokumenthanteringsplan redovisas uppdragen i en verksamhetsbaserad struktur. I de olika 
avsnitten finns de handlingstyper de ger upphov till i kronologisk ordning. Handlingarna sammankopplas på 
så sätt med förvaltningens organisation och uppdrag 

Nämnden har också beslutat att följa den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för lednings- och 
stödprocesser. 

Sannolikt har viss gallring förekommit på grund av verksamheterna bytt lokaler vid flera tillfällen och att 
medvetenheten om vad som ska gallras och arkiveras till viss del saknats i organisationen. 

 

Sökvägar till myndighetens arkiv och handlingsbestånd 

                                                                                                                                                              
Dagsaktuella handlingar går att söka i kommunens diarium, som finns tillgängliga på kommunens webbplats. 
Vissa äldre handlingar går att söka i kommunens e-arkiv har som också finns tillgängliga på kommunens 
webbplats. Arkiverade handlingar går att söka på övergripande nivå i kommunarkivets databas men den 
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publiceras inte externt. Den bästa sökvägen till myndighetens arkiv och handlingar är 
dokumenthanteringsplanen. 

 

Sekretess 

Myndigheten omfattas inte av någon verksamhetsspecifik sekretess utan följer Offentlighets- och 
sekretesslagens, OSL 2002:400, bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid 
registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. 

 

Arkiv som myndigheten förvarar 

Myndigheten förvarar och förvaltar Majblommans handlingar och utställning som donerades till kommunen. 
Enligt beslut i Kungsbacka stadsfullmäktige i Kungsbacka stad 11 september 1969 fick dåvarande 
Kulturnämnden i uppdrag att förvalta handlingar och utställning.  

Vid sammanslagningen av Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa tog den nya myndigheten över 
handlingarna från de tidigare arkivbildare. Endast ärenden som inte var avslutade fördes över till Kultur & 
Fritid för fortsatt handläggning. I de upphörande myndigheternas diarier noterades till vilken myndighet 
ärendena flyttades. 

 

Innehåll Förvaras i 

Registrering av uppgifter om bibliotekets användare, utlån, återlämning 
reservationer och avgifter  

Quria 

Förteckning över bibliotekens beståndskatalog Quria 

Register över kommunens konst  Konstdatabasen 

Donationer av konst Konstdatabasen 

Vård av historiska kulturmiljöer och byggnadsminnen 
(restaureringsprotokoll, bilder, ritningar m m) 

Samarbetsrum 

Kulturskolan elevregister IST  

Kulturhistoriska byggnader Databas för kulturmiljö - byggnader 

Lokalbokning och planering av arrangemang Spelplan 

Föreningarnas närvarohantering ApN 

Föreningsakter, föreningsregister, bokningar av idrotts- och möteslokaler Fri 

Ansökningar om bidrag Ansökningar avseende kulturprojekt 
och bidrag för studieförbund förvaras 
i Ciceron, övriga förvaras i Fri. 

Lotterier, tillstånd och kontrollanter Fri 

Debiteringsunderlag och fakturering Pappersformat 

Deltagarlistor arrangemang EsMaker 
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Arkivverksamhetens organisation och ansvar 

Arkivansvarig:  
 Enhetschef, Förenings- & förvaltningsstöd 
 

Arkivredogörare finns inom dessa områden: 

 Utveckling & Social hållbarhet, utvecklingsledare är huvudansvarig med samordningsansvar 
 Mötesplatser & Kulturskola  
 Kulturmiljö, scen & konst  
 Förenings- & förvaltningsstöd  
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Beslutad av: Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-02-17, §  

Gäller från: 17 februari 2022 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

  

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Datum 

2022-01-18 
Diarienummer 

KFT 2022-00005 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Beslut om dataskyddsombud 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Kultur & Fritid utser Karin Malmsten, kommunledningskontoret, som dataskyddsombud 
från och med 2022-01-13. 

Sammanfattning av ärendet 
Som personuppgiftsansvarig i offentlig verksamhet ska nämnden utse ett dataskyddsombud, DSO. 
Utsett dataskyddsombud ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. I dataskyddsombudets 
uppdrag ingår att verka för att verksamheten följer de krav som finns i dataskyddsförordningen och 
kompletterande lagstiftning. Dataskyddsombudet ska ge råd och stöd i den personuppgiftsansvariges 
dataskyddsarbete, men också genom att granska följsamheten mot dataskyddsförordningen och 
rapportera iakttagelser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-18 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef   



Postadress: 
Box 8114 
104 20 Stockholm 

Webbplats: 
www.imy.se 

E-post: 
imy@imy.se 

Telefon: 
08-657 61 00 

1(1) 

 

Kungsbacka kommun, nämnden för Kultur & Fritid 
 

Mottagningsbekräftelse 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har den  2022-01-14 tagit emot meddelande om 
att  Karin Malmsten är ert dataskyddsombud. Vårt diarienummer är  DI-2022-360. 

Vi vill påminna om att ni enligt dataskyddslagstiftningen också ska offentliggöra 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter.  

Om dataskyddsombudets kontaktuppgifter ändras ska ni meddela IMY detta genom en 
ny anmälan. 

Med vänliga hälsningar 
Registrator 

Diarienummer: 
DI-2022-360 

Datum: 
2022-01-17 
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Integritetsskyddsmyndigheten E-post: imy@imy.se | Telefon: 08-657 61 00 | Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Använd den här blanketten för att anmäla kontaktuppgifter till en person 
som är dataskyddsombud för er verksamhet. Ett dataskyddsombud 
kan vara ombud för en eller flera personuppgiftsansvariga eller 
personuppgiftsbiträden. Ska ni anmäla samma dataskyddsombud för 
flera organisationer ska ni skicka in en blankett för varje organisation.

Gör så här:

Spara ner filen och öppna den 
i Adobe Reader och fyll sedan 
i blanketten med hjälp av de 
interaktiva fälten. Skicka därefter 
den ifyllda blanketten och 
tillhörande underlag per e-post till 
dataskyddsombud@imy.se.

Kontaktuppgifter till 
dataskyddsombud

Blanketten fortsätter på nästa sida

Vi vill anmäla kontaktuppgifter till dataskyddsombud enligt:

Dataskyddsförordningen

Brottsdatalagen

Kryssa för om anmälan av kontaktuppgifter till dataskyddsombudet gäller 
dataskyddsförordningen och/eller brottsdatalagen. Välj minst en av dem. Om det 
är olika personer som ska vara dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen 
respektive brottsdatalagen, fyll i en blankett för varje rättsområde.

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde
Organisationens namn

Skriv namnet så specifikt så att det går att identifiera den personuppgifts ansvariga eller 
personuppgiftsbiträdet, till exempel ”X-köpings kommun, socialnämnden”.

Organisationsnummer

Om organisationsnummer saknas ska ni lämna fältet tomt. Uppge inte personnummer för enskilda firmor.

Organisationens postadress

E-postadress till organisationen

Skriv en e-postadress till organisationen som vi kan använda för att bekräfta eventuella ändringar 
om dataskyddsombudets kontaktuppgifter, till exempel info@företaget.se.

mailto:dataskyddsombud%40imy.se?subject=
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Har ni frågor?

Läs mer om dataskyddsombud på 
vår webbplats www.imy.se/dso

Läs om hur vi behandlar era 
personuppgifter på www.imy.se/
behandling-av-personuppgifter

Kontakta oss

Skicka in den ifyllda blanketten 
per e-post eller brev till oss.

E-post: dataskyddsombud@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Adress:
Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114 
104 20 Stockholm 

Allmän handling

Innehållet i blanketten blir en allmän 
handling när den kommer in till oss. 
Om någon begär ut handlingen gör 
vi en sekretessprövning, det vill 
säga en prövning om alla uppgifter 
i handlingen får lämnas ut eller 
inte. Allmänna handlingar ska som 
huvudregel arkiveras i sin helhet.

När du har fyllt i formuläret och kollat att alla uppgifter stämmer kan 
du klicka på knappen här bredvid. Formuläret kommer då automatiskt 
sparas och bifogas i ett mejlutkast, redo att skickas in till oss. Dubbelkolla 
att allt ser rätt ut, och skicka mejlet till dataskyddsombud@imy.se.

Dataskyddsombud
För- och efternamn

Ni ska bara anmäla kontaktuppgifter till ett dataskyddsombud för varje personuppgiftsansvarig eller varje personuppgiftsbiträde. 
Om det finns flera dataskyddsombud i organisationen ska en av dem vara kontaktperson gentemot oss. Om dataskyddsombudet 
är en extern organisation ska en person hos dataskyddsombudet vara kontaktperson gentemot oss.

Telefonnummer

Skriv ett telefonnummer som vi enkelt och direkt kan nå dataskyddsombudet eller kontaktpersonen på.

Skriv en e-postadress som vi enkelt och direkt kan nå dataskyddsombudet eller kontaktpersonen på.

E-postadress

Organisationsnamn och organisationsnummer

Anges endast om dataskyddsombudet finns utanför den egna organisationen.

http://www.imy.se/dso
http://www.imy.se/behandling-av-personuppgifter
http://www.imy.se/behandling-av-personuppgifter
mailto:dataskyddsombud%40imy.se?subject=
mailto:dataskyddsombud%40imy.se?subject=


 
 

Datum 

2022-01-27 
Diarienummer 

KFT 2021-00311 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Pia Burwall 
0300-834665 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Dataskyddsombudets rapport  
efter regelbunden granskning 2021 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att vidta följande åtgärder för de avvikelser som 
dataskyddsombudets granskning visat:  

 Upprätta ett samlat behandlingsregister för nämndens personuppgiftsbehandlingar 

 Utföra tröskel/konsekvensbedömningar för riskbehandlingar 

 Säkerställa personuppgiftsbehandlingarna 

 Förtydliga instruktioner till personalen 

 Se över lagliga grunder för foto och film 

 Regelbunden information/utbildning i verksamheterna 

 Se över verksamheternas information till de registrerade 

 Upprätta en årsplanering för nämndens dataskyddsarbete 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i dataskyddsombudets uppdrag ingår att årligen granska nämndernas efterlevnad av 
dataskyddsförordningen.  

Höstens granskning omfattade områdena:  

 Organisering av nämndens dataskyddsarbete 

 Koll på personuppgiftsbehandlingen  

 Säker behandling 

 Utkontraktering 

 Gemensamt personuppgiftsansvar och systematiskt kvalitetssäkringsarbete. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Det har av granskningen framkommit att nämnden för Kultur & Fritid i allt väsentligt möter de 
övergripande kraven inom flera av de granskade områdena. Granskningen har dock visat att 
dataskyddet behöver förstärkas inom följande områden: registerförteckningen, konsekvens-
bedömningar, instruktioner till personal, information till de registrerade och egenkontroller. 
Förvaltningen har tagit fram en plan för att åtgärda avvikelserna. Åtgärderna som vidtas för att 
omhänderta granskningens resultat kommer att ingå i nästkommande regelbundna granskning hösten 
2022.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-01-28 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef    





Behandling är ett brett begrepp och innefattar allt som du kan göra med 
personuppgifter. Till exempel:

• Samla in

• registrera 

• lagra

• lämna ut 

• eller radera. 

När vi behandlar personuppgifter måste vi följa reglerna i dataskydds-
förordningen.



Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för hur den hanterar personuppgifter 
inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för att vi hanterar personuppgifter rätt.

Förvaltningsledningen ansvarar för att följa upp verksamhetens arbete med dataskydd.

Dataskyddskontakten på förvaltningen stödjer och samordnar förvaltningens arbete med 
dataskydd.

Dataskyddsombudet har en dubbel roll. Hen ska både granska och stötta förvaltningarna i 
dataskyddsarbetet.

Informationssäkerhetsspecialisten samordnar arbetet med kommungemensamma 
rutiner och riktlinjer.
.
Personuppgiftsbiträden är de leverantörer och samarbetsparter som behandlar 
personuppgifter för den personuppgiftsansvarigas del. 



1. Laglighet, korrekthet och öppenhet 

2. Ändamålsbegränsning 

3. Uppgiftsminimering  

4. Korrekthet

5. Lagringsminimering 

6. Integritet och konfidentialitet (både tekniskt och organisatoriskt)

7. Ansvarsskyldighet



För att behandla personuppgifter måste det bland annat finnas en laglig grund som tillåter det. Det finns ett 
antal olika sådana grunder och här är de som främst är aktuella för kommunens behandlingar.

Myndighetsutövning Beslut i ärenden enligt plan- och bygglagen, beslut om ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen eller beslut om betyg enligt skollagen, lotterilagen

Avtal gäller som laglig grund när personuppgifter måste behandlas som ett led i att uppfylla och administrera 
avtalet, anställningsavtal, fakturera rätt abonnenter, hyreskontrakt

Samtycke För att samtycke ska vara giltigt som laglig grund måste det vara frivilligt. Den registrerade ska alltid 
kunna säga nej. Den enskilde får inte heller drabbas av negativa konsekvenser om hen inte lämnar sitt 
samtycke. Samtycket ska när som helst också kunna återkallas av den enskilde. Av dessa anledningar är det 
därför ytterst sällan som samtycke är en lämplig laglig grund för behandling av personuppgifter i kommunen.
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•

•

•

•
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Det har av granskningen framkommit att nämnden för Kultur & Fritid i allt väsentligt 
möter de övergripande kraven inom flera av de granskade områdena. 
Granskningen har dock visat att dataskyddet behöver förstärkas inom följande 
områden: 

• Registerförteckningen
• konsekvensbedömningar 
• instruktioner till personal
• laglig grund vid fotografering och film- och ljudupptagningar
• information till de registrerade
• egenkontroller.
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https://kungsbacka.infocaption.com/5044.guide




Datum 
2021-12-16 

 
Nämnden för Kultur & Fritid 

kulturochfritid@kungsbacka.se 
 
 

 
 

  

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se  

 

 
Dataskyddsombudets rapport  
efter regelbunden granskning 2021  

Verksamhet som granskningen rör: Nämnden för Kultur & Fritid  

Granskningens omfång: Granskningen omfattar områdena Organisering, Koll på 
personuppgiftsbehandlingen, Säker behandling, Registrerades rättigheter, Utkontraktering och 
gemensamt personuppgiftsansvar samt Systematiskt kvalitetssäkringsarbete. Se bilaga 1 för mer 
information om granskningen. 

Granskning gjord av: Karin Malmsten, dataskyddsombud 

Granskningens diarienummer: KS 2021-00863 

Uppföljning: Åtgärderna som vidtas för att omhänderta granskningens resultat kommer att ingå  
i nästkommande regelbundna granskning hösten 2022.  

Granskningens resultat 

Det har av granskningen inte framkommit annat än att nämnden för Kultur & Fritid i allt väsentligt 
möter de övergripande kraven inom flera av de granskade områdena.  

En bidragande faktor till detta bedömer jag är att verksamheten har kompetenta krafter och resurser 
inom både lednings- och stödorganisationen som samverkar inom och utanför nämndens 
ansvarsområde och har en god insikt om verksamhetens risker och utvecklingsbehov. 

Min granskning bekräftar vad verksamheten själv identifierat som styrke- respektive 
utvecklingsområden i sina genomgångar av dataskyddet, men visar också på sådant som inte ännu 
har omhändertagits. Avvikelser har genom granskningen visats inom följande områden och punkter, 
vilka nämnden för Kultur & Fritid rekommenderas att omhänderta för att stärka dataskyddet för de 
registrerade inom dess område.  
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Granskningen visar följande 

I tabellen nedan framgår de områden och tillhörande granskningspunkter som ingått i granskningen. 
I de aspekter som granskningen funnit avvikelser inom är det markerat med röd eller orange färg. 
Röd färg anger att det av granskningen framkommit att det förekommer avvikelser i sin helhet, 
medan orange färg anger att avvikelse förekommer delvis. Grön färg anger att det av granskningen 
inte framkommit avvikelser i nämnvärd utsträckning. 

Nr Granskningspunkter Förordnings- 
eller 
policysstöd1 

Organisering  

1 Ansvarsfördelningen för dataskyddsarbetet i verksamheten är dokumenterad  
och känd. 

Art. 4.7, art. 24 

2 Det finns en utsedd dataskyddskontakt som arbetar löpande med samordningen av 
dataskyddet i verksamheten. 

KS Riktlinjer för 
hantering av 
person-uppgifter 
(2018-05-29 
§147), punkt 2. 

3 Det finns samverkande funktioner med bred kompetens som tillsammans driver 
och förankrar dataskyddsarbetet.  

Art. 25.1-2 

Koll på personuppgiftsbehandlingen  

4 Registret över verksamhetens personuppgiftsbehandlingar är komplett och 
behandlingarna har försetts med lämpliga skyddsåtgärder. 

Art. 30.1 a–g;  
art. 32 

Bedömning 

Merparten av nämndens personuppgiftsbehandlingar synes vara identifierade och deklarerade i ett 
behandlingsregister. Av granskningen framkommer dock att det finns sex olika dokument, med delvis olika 
struktur och innehåll, som tillsammans är avsedda att utgöra nämndens behandlingsregister. Att registret 
består av så många separata dokument påverkar dock nämndens möjligheter att säkerställa ändamålet och 
medlen för personuppgiftsbehandlingen inom dess område. I vissa delar av registret finns dessutom inte 
information om dataskyddsombud enligt artikel 30.1 a och i flera fall endera saknas uppgift om 
skyddsåtgärder eller så är informationen så generellt hållen att det är svårt att utläsa vad den aktuella 
behandlingen försetts med för allmänna lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 30.1 g. Exempelvis i den 
återkommande skyddsåtgärden ”Organisationens informationssäkerhetspolicy följs”.  

I delregistren saknas vidare en beskrivning av vilka registreradegrupper och vilka personuppgifter som 
behandlas, samt vilka som använder uppgifterna enligt artikel 30 e-d. 

I flera fall synes beskrivningen av behandlingen inte heller ha reviderats sedan år 2019.  

Förslag till åtgärd 

Upprätta ett samlat behandlingsregister för nämndens personuppgiftsbehandling och komplettera med de 
uppgifter som ska framgå av ett sådant register enligt artikel 30.1 a-f. Korrigera förändringar som gjorts 
sedan 2019 så att förteckningen speglar den faktiska behandlingen av personuppgifter så som den utförs 
idag. En rekommendation är att systematisera underhållet och fastställandet av registret minst årligen för att 
säkerställa nämndens beslut om ändamål och medel för behandlingen.  

 
1 För den verksamhet som omfattas av brottsdatalagen tillämpas istället motsvarande lagrum i brottsdatalagen (2018:1177) 
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Jag rekommenderar även att i samband med detta gå igenom och säkerställa personuppgiftsbehandlingen 
som görs i samband med användandet av så kallade kakor på de olika webbplatserna som finns inom 
nämndens område. Den behandlingen synes inte vara deklarerad i behandlingsregister alls. 

5 Konsekvensbedömning görs för riskbehandlingar. Art. 35.1-11 
samt art. 36.1 

Bedömning 

Jag konstaterar att nämnden har identifierat flera av sina riskbehandlingar. Ännu har dock ingen 
konsekvensbedömning enligt artikel 35 gjorts.   

Förslag på åtgärder 

Genomför tröskelanalys för samtliga riskbehandlingar inom nämndens ansvarsområde samt efterföljande 
konsekvensbedömning för de behandlingar som det visar sig behövas för. Framför allt för den 
personuppgiftsbehandling som nämndens närvaro och kommunikation i sociala medier innebär.  

Flera behandlingar av samma art kan med fördel omhändertas i samma konsekvensbedömning och 
genomföras i samverkan med andra nämnder som utför liknande behandling i sin verksamhet. 

Säker behandling 

6 Instruktioner finns tillgängliga för personalen om hur de ska handskas med 
personuppgifter i det dagliga arbetet.  

Art. 25.1-2 

Bedömning 

Jag konstaterar att det finns instruktioner till personalen inom Kultur & Fritid om hur de ska handskas med 
personuppgifter i form av bland annat kommungemensamma rutinbeskrivningar, regler och information 
som förvaltningen tillämpar. Jag konstaterar också att det finns förklarande och kompletterande information 
om personuppgiftsbehandlingen kopplat till Kultur & Fritids ansvarsområde för personalen. Samtidigt 
konstaterar jag att det i samband med denna information också anges att var och en i personalen åläggs ett 
ansvar som snarare åvilar den som är personuppgiftsansvarig. Exempelvis står det i vägledningen på 
intranätet som riktar sig till personalen inom Kultur & Fritid att ”Innan du bestämmer vilken laglig grund 
som du har stöd av för att behandla personuppgiften, måste du göra en aktiv bedömning.” När det gäller 
hantering av personuppgiftsincidenter finns också ett direkt tilltal till den enskilde medarbetaren; ”Om det 
är en allvarlig incident ska du anmäla den till Dataskyddsinspektionen [sic] […]. Det ska du göra inom 48 
timmar efter att incidenten inträffade.”  

I båda fall ankommer det enligt GDPR på den personuppgiftsansvarige att ombesörja den aktuella 
uppgiften. I det första exemplet är det den personuppgiftsansvarige, och inte varje medarbetare, som ska 
säkerställa att det finns en tillämplig laglig grund för den personuppgiftsbehandling som behöver göras 
inom nämndens område (se artikel 5.1 a, 5.2 samt artikel 24.1). I nämndens delegeringsförteckning 2021-
04-22 står dessutom att underhållet av nämndens behandlingsregister – där ändamål och medel för 
behandlingen fastställs – är delegerad till förvaltningschef, med rätt att vidaredelegera till förvaltningens 
dataskyddskontakt.  

I det andra exemplet är det den personuppgiftsansvarige som enligt artikel 33 ska ansvara för att 
personuppgiftsincidenter, utan dröjsmål och inte senare än 72 timmar, anmäls till 
Integritetsskyddsmyndigheten2 (IMY). Det kan förvisso göras genom att den personuppgiftsansvarige 
delegerar uppgiften på det sätt som anges i instruktionerna på intranätet. I nämndens delegeringsförteckning 
2021-04-22 står dock att hantering och eventuell anmälan av personuppgiftsincidenter är delegerad till 
förvaltningschef, med rätt att vidaredelegera till systemförvaltare, dataskyddskontakt eller motsvarande 
funktion.  

 
2 Datainspektionen har i början av år 2021 bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 
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Jag noterar i övrigt att instruktionerna på intranätet inom Kultur & Fritid fokuserar på samtyckeshantering i 
samband med användning av bilder. Observera att utrymmet för att använda samtycke som grund för 
behandling är mycket begränsat inom kommunens regi. För att ni ska kunna använda samtycke som laglig 
grund måste maktförhållandet vara jämlikt. Det är det sällan i relationen mellan kommun och invånare, och 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om det råder ett ojämlikt maktförhållande kan ni inte stödja er på 
samtycke. Jag rekommenderar er därför att se över er behandlings lagliga grunder när det gäller den 
personuppgiftsbehandling som inbegriper bild, film och ljudupptagning och i samband med detta revidera 
vägledningen till personalen. Detta för att undvika att personalen leds att behandla bilder på ett motstridigt 
sätt i förhållande till GDPR – som anger att det är den personuppgiftsansvarige som dels ska ansvara för att 
det finns en laglig grund och inte den enskilde medarbetaren, dels ska säkerställa att den lagliga grunden är 
tillämpbar och att personalen ges vägledning om hur man ska handskas med uppgifterna (se artikel 24.1, 5.1 
a, 5.2 samt 25.1-2).  

Förslag till åtgärd 

Se över och säkerställ nämndens lagliga grunder för behandling av personuppgifter som inbegriper bild, 
film och ljudupptagning. Överväg att under tiden som detta görs avpublicera instruktionerna till personalen 
på intranätet fram till dess att en ny vägledning gällande användning av bilder inom Kultur & Fritids 
verksamhet har tagits fram.  

Till hjälp i detta arbete finns mina råd på området samlade i Dataskyddsombudets råd vid behandling av 
personuppgifter i form av foto och film, 2021-11-25, dnr KS 2021-01146.  

Se även i övrigt över instruktionerna som är riktad till personalen inom Kultur & Fritid på intranätet när det 
gäller behandlingsgrunder och personuppgiftsincidenter så att de överensstämmer med nämndens 
intentioner i delegeringförteckningen.  

7 Dataskyddsfrågor diskuteras regelbundet i verksamheten, exempelvis  
i samband med APT och enhets-/avdelningsmöten. 

Art. 25.1-2 

Kommentar 

Jag konstaterar att dataskydd på olika sätt är ett ämnesområde för återkommande planerad dialog och 
diskussion inom nämndens verksamhetsområde, och att det finns kanaler inom förvaltningen som används 
för att både informera och fånga upp frågor. Ett råd är ändå att överväga att i än högre utsträckning styra 
personalens möjligheter att på en mer regelbunden och förutsägbar basis regelbundet diskutera och utbilda 
sig i dataskydd genom att införa området som stående eller frekvent återkommande punkt på APT eller 
liknande forum. Detta för att säkerställa en långsiktig planering för att hålla ämnesområdet levande i 
personalens vardag som ett led i att upprätthålla det organisatoriska dataskyddet i linje med artikel 25.1-2.  

Värdet av detta är att personal som regelbundet ges möjlighet att reflektera kring dataskydd utifrån sina 
arbetsuppgifter blir en viktig del i verksamhetens inbyggda dataskydd som förebygger både incidenter och 
främjar ett integritetsperspektiv vid utveckling av nya arbetssätt. Detta kan med fördel även samordnas med 
informationssäkerhetsarbetet. 

8 Det finns rutiner för hur personuppgiftsincidenter ska upptäckas, rapporteras  
och tas omhand. 

Art. 33-34 

Kommentar 

Jag konstaterar att det finns rutiner för att rapportera och hantera personuppgiftsincidenter inom 
förvaltningen, och exempel på incidenter som har hanterats enligt denna rutin. Vid tiden för granskningen 
är det dock endast två incidenter som hittills rapporterats och hanterats, vilket troligen inte speglar 
verkligheten sett till omfattningen på hanteringen av personuppgifter inom nämndens område. Det är därför 
av största vikt att personalen både utbildas och uppmuntras att rapportera avvikelser som de 
uppmärksammar i personuppgiftshanteringen. Det är också av största vikt att, i linje med 
rekommendationerna i punkt 6 ovan, instruktionerna och vägledningen för personalen tydligt stödjer de 
rutiner och intentioner som gäller. 
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Registrerades rättigheter 

9 De registrerade informeras om hur deras personuppgifter behandlas  
i verksamheten. 

Art. 5.1 a, art. 
12. 1-2 
(inbegripet art. 
13-14) 

Bedömning 

Information om nämndens personuppgiftsbehandling ges till registrerade dels genom en generell 
information om personuppgiftsbehandling i Kungsbacka kommun på dess hemsida och de separata 
webbplatserna för Naturrum och Äskhults by. Dels ges information i samband med insamlande av uppgifter 
genom e-tjänster och formulär. Viss kompletterande information ges även på bibliotekens separata 
webbplats. Det ges dock ingen samlad information om de villkor under vilka just nämnden för Kultur & 
Fritid hanterar personuppgifter, vilket är nödvändigt för att säkerställa en öppen och tydlig behandling 
enligt artikel 5.1 a samt 12.1, 13.2 och 14.1-2. 

Förslag till åtgärd 

Komplettera den kommungemensamma informationen som ges på kungsbacka.se med en information som 
inbegriper vilka personuppgiftsbehandlingar som är aktuella i samband med Kultur & Fritids verksamhet. 
Samverka om möjligt med övriga nämnder för att uppnå tydlighet i informationen.  

Gå igenom informationen som publiceras med hänsyn till form- och innehåll i linje i artikel 12.1, 13.2 och 
14.1-2. Säkerställ även informationen som ges i samband med användningen av kakor på de olika 
webbplatserna inom nämndens område. 

Övrigt 

För kännedom har det av granskningen framkommit att det i kommunens standardiserade e-postsignatur 
saknas information i samband med insamlingen av personuppgifter som sker i detta sammanhang, vilket 
avviker mot artikel 13.1-2. Detta har jag hänfört till kommunstyrelsen att omhänderta inom ramen för sin 
samordnande roll vad gäller kommunens övergripande kommunikation. 

10 De registrerade informeras om rättigheterna de har.  Art. 13.2 b-d, 
art. 14.2 c-e 

11 Det finns rutiner för att ta emot, hantera och besluta om de rättigheter som de 
registrerade kan åberopa3.  

Art. 15 -21 

Utkontraktering och gemensamt personuppgiftsansvar 

12 Det finns rutiner för att krav som rör dataskydd ingår vid upphandling av digitala 
verksamhetssystem och tjänster.  

Art. 28 

Kommentar 

För kännedom har det av granskningen framkommit att det finns behov att förtydliga den 
kommunövergripande metod- och processbeskrivningen för upphandling av digitala verksamhetssystem 
och tjänster som inbegriper personuppgifter. Detta så att endast biträden som lämnar tillräckliga garantier 
om dataskydd enligt GDPR anlitas för kommunens och dess nämnders räkning enligt artikel 28.1. Detta har 
jag hänfört till nämnden för Service såsom ägare för kommunens övergripande upphandlingsmetodik. 

13 Det finns aktuella avtal med de personuppgiftsbiträden som verksamheten anlitat 
eller är gemensamt ansvariga tillsammans med. 

Art. 28, art. 26 

 
3 Rätt till radering, återkallade av samtycke, rättelse, flytt av personuppgifter, invända mot behandling eller begära begränsning samt 
klaga på behandling. 
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Systematiskt kvalitetssäkringsarbete 

14 Det finns arbetssätt för egenkontroll på dataskyddsområdet, som följs upp av 
verksamhetens ledning och nämnd/styrelse. 

Art. 5.2,  
art. 24.1-2 

Bedömning 

Det finns i nuläget inte en planering inom förvaltningen för att på regelbunden basis följa upp och hålla 
nämnden informerad om status i dataskyddet inom nämndens område och hur förvaltningen arbetar med 
detta. Information har hittills inte heller efterfrågats av nämnden såsom personuppgiftsansvarig. Det 
försvårar möjligheten för nämnden att följa och stärka dataskyddet som ett led i att införliva principen om 
dess ansvarsskyldighet enligt artikel 5.2 och artikel 24.1-2.  

Förslag till åtgärd 

Upprätta en planering för att under nämndsåret, årligen eller oftare, följa upp status i dataskyddsarbetet 
inom nämndens ansvarsområde. En sådan uppföljning kan innehålla information om resultat och åtgärder 
från mognadsmätning på området, effekter av särskilda insatser, samlad information och analys över 
hanterade incidenter, eventuella begäranden och synpunkter från registrerade samt omvärldsbevakning med 
bäring på nämndens kärnverksamhet och strategier. Uppföljningen kan med fördel samordnas med 
genomgång av informationssäkerhet och annan riskuppföljning. 

15 Verksamheten har utnämnt och anmält dataskyddsombud till IMY. Art. 37 

Övergripande rekommendation och uppföljning 

Min granskning har visat ett antal avvikelser och jag rekommenderar nämnden för Kultur & Fritid 
att omhänderta dessa för att stärka dataskyddet inom sitt område. Ju förr det kan göras desto bättre 
är det ur ett registreradeperspektiv. Det står förstås nämnden fritt att avgöra hur avvikelserna ska 
omhändertas, men förslag till åtgärder ges i samband med varje enskild avvikelse. Därutöver 
bedömer jag att en god idé vore att stärka handlingsutrymmet för de kunniga och skickliga 
medarbetare som finns i verksamheten. Detta då orsakerna till avvikelserna synes ha sin grund i 
tidsbrist. Ledningens genomgång av effekterna av förstärkningen är också väsentlig så att 
förstärkningen ytterst kommer de registrerade till del.  

Uppföljning av granskningen kommer göras i samband med 2022 års regelbundna granskning. 
Dessförinnan erbjuder jag uppföljning inom ramen för råd och stöd. Nämnden kan själv påkalla en 
särskild uppföljning för att få en oberoende bedömning av sitt utvecklingsarbete inom de aktuella 
avvikelseområdena 

 
Kungsbacka 2021-12-16 

Karin Malmsten 

Dataskyddsombud 
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Bilaga 1: Om granskningen 

En del av dataskyddsombudets uppdrag 

Av artikel 39 i dataskyddsförordningen framgår att jag som dataskyddsombud ska ha uppsikt över 
efterlevnaden av GDPR, de svenska kompletterande dataskyddsbestämmelserna samt den 
personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete gör jag 
genom att granska respektive nämnds/bolags/stiftelses följsamhet mot GDPR och rapportera 
avvikelser som jag uppmärksammar. I mitt uppdrag ingår att ta vederbörlig hänsyn till de risker som 
är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och 
syften. 

Den planerade granskningen för perioden 2021-2022 omfattar regelbunden granskning och 
fördjupad granskning. Den regelbundna granskningen omfattar samtliga personuppgiftsansvariga 
verksamheter i kommunen och är inriktad på verksamheternas dataskyddsarbete i stort4, medan den 
fördjupade granskningen görs inom ett avgränsat område som inte per automatik omfattar samtliga 
verksamheter. Den regelbundna granskningen görs på hösten och den fördjupade granskningen görs 
på våren. Därutöver finns utrymme för riktad granskning närhelst som det behövs.  

Läs mer om inriktningen för de olika granskningsformerna i Dataskyddsombudets inriktning och 
årshjul 2021-2022 (2021-06-29, dnr KS 2021/0313).  

Syfte  

Det övergripande syftet för granskningen är att stimulera till lärande och handlingsberedskap som 
stärker dataskyddet i verksamheten. Ett dataskyddsarbete som aktivt reflekteras och kontinuerligt 
stärkts innebär en stor trygghet för dem vars personuppgifter verksamheten hanterar. Med 
utgångpunkt i granskningen ges råd och rekommendationer som dels kan bidra till att stärka redan 
fungerande delar i dataskyddet, dels omhänderta och stärka avvikelser. Därutöver ges förslag till 
åtgärder. Det står dock nämnden fritt att avgöra åtgärd för att läka de uppmärksammade 
avvikelserna.  

Upplägg och metodik  

Granskningen har främst gjorts genom en genomgång av dokumenterade rutiner, information och 
beskrivningar av dataskyddsarbetet inom nämndens ansvarsområde som förvaltningen ingett. 
Därutöver har jag själv inhämtat uppgifter genom publicerad information på intranät och webbplats 
samt diarium. Dokumentationen som ingått i granskningen har varit sådan som visar på 
införlivandet av GDPR utifrån de områden som granskas. Exempel på dokumentation som ingått är 
delegationsförteckning, reglemente, styrdokument på personuppgiftsområdet, 
dokumenthanteringsplan, personuppgiftsbiträdesavtal och dokumenterade arrangemang vid 
gemensamt personuppgiftsansvar, årshjul för dataskyddsarbetet, egenkontroller och ledningens 
genomgång, information till registrerade, utbildningsmaterial och vägledning till personal, 
rutinbeskrivning för hantering av personuppgiftsincidenter och handläggning av registrerades 
åberopade rättigheter.    

Därutöver har även en muntlig avstämning skett med förvaltningens dataskyddskontakt och 
förvaltningschef utifrån de områden som ingått i granskningen.  

 
4 Mindre omfattande verksamheter är undantagna i 2021 års regelbundna granskning till fördel för andra insatser inom ramen för 
dataskyddsombudets råd och stöd.    
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Metodiken för granskningen har byggt på en behovsbaserad arbetsgång som innebär att vidare 
utredning skett inom de områden där det under granskningen framkommit indikation på avvikelse.  

Granskningen har genomförts under oktober-december 2021. I nästkommande granskning hösten 
2022 kan mer verksamhetsnära granskningsmetoder komma att användas för att bättre fånga hur 
dataskyddet fungerar i verksamhetens vardag. 
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Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning 
 
 
Delegat:       Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef   
Period:  20212107- 20220210 
 

 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

3.1.13 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
 
 
3.2.1 Beslut om upphandling inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
 
 
3.2.4 Regler för kommunens 
likvidplanering, krav- och 
inkassoverksamhet och 
kontanthantering: Beslut om att 
avskriva utestående fordringar upp 
till ett basbelopp 
 
 
 
3.3.1 Chefer direkt underställda 
förvaltningschefen. 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.2 Övriga medarbetare 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.3 Uppsägning av personliga 
skäl. 
 
 
3.3.4 Uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 
 
 
3.3.5 Avsked 

KFT/2022:00028: Urban Garden Day 
 
KFT/2022:00029: Balettgala 
 
KFT/2022:00034: Internationella kvinnodagen 
 
KFT/2022:00040: Teaterföreställning 
 
KFT/2022:00041: Maritima dagen 
 
 
 
Se bilaga 
 
 
 
 
Entreprenadkontrakt, utbyte av konstgräsplaner 
 
Tilldelningsbeslut 
 
 
 
KFT/2022:00038 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
 
1 st 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 

Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Persson 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Bayard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

 

 
 
 
3.3.6 Avsluta anställning enligt 
särskild överenskommelse. 
 
 
3.3.7 Disciplinpåföljd - skriftlig 
varning. 
 
 
3.3.8 Avstängning 
 
 
3.3.9 Förbud mot bisyssla 
 
 
Övriga dokument 

 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Utestående fordringar, Kvittning av fakturor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Önskas ytterligare handlingar i ärendena kontakta nämndsekreterare Erik Norinder 
0300-834883 eller erik.norinder@kungsbacka.se 



 
 

Datum 

2022-02-09 
Diarienummer 

KFT 2022-00028 

 
 

 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om kulturprojektbidrag Urban Garden Day 

Beslut 
Arrangemanget beviljas ett bidrag på 82 000 kr för ändamålet. Beloppet sätts in på bankkonto 8105-9 
914 432 439-0. Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun 
lämnar stöd till arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas 
in via e-tjänsten Utvärdera kulturprojekt - Kungsbacka kommun (klicka på länken!).  

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Karina Paulsson ansöker om 165 500 kr i kulturprojektbidrag för den årliga tillställningen Urban 
Garden Day, där privatpersoner öppnar upp sina trädgårdar för allmänheten. 

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut, 2022-02-07  
Ansökan, 2022-01-14  
Bidragsansökan, 2022-01-14 

Beslutet skickas till 
Karina Paulsson 

Delegat 
 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef Kultur & Fritid 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203


 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA 
GRANFORS
E-Legitimation:

Datum: 2022-02-09 12:12:21

Transaktionsidentitet: ed047406ee16e0fe7c5c6f69bbbc79b0192c496bd564e1235e54026c38107de5

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256
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Datum 

2022-02-07 
Diarienummer 

KFT 2022-00029 

 
 

 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om kulturprojektbidrag - Balettgala 

Beslut 
Balettgalan ges ett bidrag på 30 000 kr. Bidraget sätts in på plusgiro 4718873-5. 

Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-
tjänsten Utvärdera kulturprojekt - Kungsbacka kommun (klicka på länken!)  

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Heléne Friberg ansöker om 371 000 kr för en balettgala i juni 2022.  

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut, 2022-02-07 
Kostnader Kungsbacka Teater, inkommen 2022-01-25 
Budget 2022, inkommen 2022-01-25 
Ny budget, inkommen 2022-01-25 
Ansökan, inkommen 2022-01-25 
Referenser från 2019, inkommen 2022-01-25 

Beslutet skickas till 
Heléne Friberg 

Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef Kultur & Fritid 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203


 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA 
GRANFORS
E-Legitimation:

Datum: 2022-02-08 14:26:37

Transaktionsidentitet: bca7fb82e8e4de62a4a3fa2d0ae00cb81dbceb9767136e3c15eeb29f70426172

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Datum 

2022-02-07 
Diarienummer 

KFT 2022-00034 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid beviljar Kungsbacka FN-förening ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget 
sätts in på bankgiro 8105-9 903 816 224-5.  

Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-
tjänsten Utvärdera kulturprojekt.  

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Kungsbacka FN-förening ansöker om 30 375 kr för en serie föredrag i samband med Internationella 
Kvinnodagen.  

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut, 2022-02-07 
Ansökan, 2022-01-28 
Budget, 2022-01-28 

Beslutet skickas till 
Kungsbacka FN-förening 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice-test.kungsbacka.se/oversikt/flow/318
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Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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2022-02-08 
Diarienummer 

KFT 2022-00040 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - KUST 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 30 000 kr för föreställningarna. Bidraget 
betalas ut till bankgiro 500-4122. 

Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-
tjänsten Utvärdera kulturprojekt - Kungsbacka kommun (klicka på länken!)  

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Kungsbacka stadsteater ansöker om 43 500 kr i samband med en jubileumsföreställning under maj 
månad, Gatan av Jim Cartwright.  

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut, 2022-02-08 
Ansökan, 2022-01-31 
Budget, 2022-01-31 

Beslutet skickas till 
Kungsbacka stadsteater 

Delegat 
 

Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203
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Datum 

2022-02-08 
Diarienummer 

KFT 2022-00041 

 
 

 

 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Onsala Båt- & Sjöfartsmuseum 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 9 000 kr för ändamålet. Beloppet sätts in på 
bankgiro 5081-3880. 

Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-
tjänsten Utvärdera kulturprojekt - Kungsbacka kommun (klicka på länken!)  

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Onsala Båt- & Sjöfartsmuseum ansöker om 23 500 kr för arrangemanget Maritima dagen.  

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut, 2022-02-08 
Ansökan, 2022-02-07 
Budget, 2022-02-07 

Beslutet skickas till 
Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum 

Delegat 
 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203
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Diarienr. Förening Bidragstyp Utbet.dat Belopp

13703 ABF Norra Halland
Ersättning för att arbeta med 
samlokalisering av föreningar i lokaler i 2021-12-08 25 000,00

13822 ABF Norra Halland Kulturföreningar/ Studieförbundsbidrag 2022-02-02 553 876,00
13742 Allas Barnbarn i Kungsbacka Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 18 000,00
13772 Annebergs IF KFT 2021-00270 2021-12-29 200 000,00

13851 Annebergs IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13732
Atlantic Taekwondo WTF 
klubb Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 2 214,00

13704 Badmintonklubben Kungs Idrott hela livet 26/11 2021-12-08 1 200,00
13706 Bouleklubben  Zefyr Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 11 052,00

13792
Bröstcancer föreningen 
Halland Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2022-01-13 728

13838
Bröstcancer föreningen 
Halland

Handikappföreningar/ Utbildning och 
utvecklingsbidrag 2022-01-25 1 000,00

13782 Bågskyttarna Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 2 660,00

13743 Båt o Sjöfartsmuseet i Onsala Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 40 000,00
13720 Fjärås AIK Lokalbidrag 2021-12-08 50 000,00
13760 Fjärås AIK KFT 2021-00258 2021-12-29 19 000,00

13753
Fjärås -Löftadalens Förening 
Norden Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 5 000,00

13707 Fjärås PRO Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 10 002,00
13701 Fjärås Ryttarförening Lovbidrag höstlov 2021-12-08 2 250,00
13769 Fjärås Ryttarförening KFT 2021-00266 2021-12-29 63 000,00

13879 Fjärås Ryttarförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13828 Folkuniversitetet Göteborg Kulturföreningar/ Studieförbundsbidrag 2022-02-02 196 577,00
13775 Frillesås Badförening KFT 2021-00229 2021-12-29 14 306,00
13773 Frillesås FF KFT 2021-00223 2021-12-29 60 000,00
13844 Frillesås FF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-25 67 718,00

13865 Frillesås FF
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 67 600,00

13866 Frillesås FF Barn och ungdomsföreningar/ 2022-01-25 16 900,00

13852 Frillesås FF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-02-07 3 600,00

13770 Frillesås Rid- och Körklubb KFT 2021-00264 2021-12-29 265 000,00
13800 Frillesås Rid- och Körklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-20 23 268,00
13744 Föreningen EBBE Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 65 000,00

13745
Föreningen 
Fritidskonstnärerna i Kba Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 20 000,00

13759 Föreningen Hunehals Borg Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 50 000,00

13746
Föreningen Jazz och Blues i 
KBA Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 60 000,00

13724
Föreningen Skate 
Kungsbacka

Bidrag socialstyrelsen avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter 2021-12-20 1 086,00

13886
Föreningen Skate 
Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-02 4 963,00



13892
Föreningen Skate 
Kungsbacka

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-02 1 250,00

13895
Föreningen Skate 
Kungsbacka

Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-02-07 5 000,00

13727 Gemenskapsföreningen Idrott hela livet 2021-12-20 1 200,00

13736 Gemenskapsföreningen
Bidrag socialstyrelsen avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter 2021-12-20 40 560,00

13739 Gemenskapsföreningen
Bidrag socialstyrelsen avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter 2021-12-21 5 440,00

13783 Gustavsgårdens Ponnyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 22 302,00

13818 Gustavsgårdens Ponnyklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 40 600,00

13819 Gustavsgårdens Ponnyklubb Barn och ungdomsföreningar/ Drogpolicy 2022-01-25 2 030,00
13730 Hamra Bridge Klubb Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 7 608,00

13873 Hanhals Idrottsförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-02-07 3 600,00

13853 HK Aranäs
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-02-07 3 600,00

13733 Hundtöntars Förening Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 5 910,00
13737 IF Rigor Lokalbidrag 2021-12-20 50 000,00
13725 IF Rigor Träning på annan ort 2021-12-20 3 158,00
13763 IF Rigor KFT 2021-00262 2021-12-29 150 000,00
13780 IF Rigor Träning på annan ort 2022-01-05 3 948,00
13795 IF Rigor Träning på annan ort 2022-01-13 3 158,00

13854 IFK Fjärås
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13723 Judoklubben  Aktiv
Bidrag socialstyrelsen avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter 2021-12-20 11 370,00

13781 Judoklubben  Aktiv Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 11 620,00
13821 Judoklubben  Aktiv Barn och ungdomsföreningar/ 2022-01-25 3 400,00

13855 Judoklubben  Aktiv
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13708 Kolla Trygghetsförening Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 32 352,00
13799 Kullavik IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 88 116,00

13814 Kullavik IF
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 99 600,00

13815 Kullavik IF Barn och ungdomsföreningar/ 2022-01-25 24 900,00

13846
Kullaviks Kanot o 
Kappseglings Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-25 10 577,00

13867
Kullaviks Kanot o 
Kappseglings

Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-02-02 10 600,00

13884
Kullaviks Kanot o 
Kappseglings Barn och ungdomsföreningar/ Drogpolicy 2022-02-02 530

13766 Kullaviks Sjöscoutkår KFT 2021-00253 2021-12-29 30 000,00

13738
Kulturföreningen Vingen 
Onsala Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2021-12-21 15 500,00

13747
Kulturföreningen Vingen 
Onsala Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 30 000,00

13802 Kungsbacka Basketklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-25 43 785,00



13832 Kungsbacka Basketklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 51 200,00

13834 Kungsbacka Basketklubb Barn och ungdomsföreningar/ 2022-01-25 12 800,00

13869 Kungsbacka Basketklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13702 Kungsbacka Bmx-Klubb Lokalbidrag 2021-12-08 21 912,00
13765 Kungsbacka Bmx-Klubb KFT 2021-00267 2021-12-29 75 000,00

13882 Kungsbacka Bordtennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13714 Kungsbacka Bouleklubb Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 31 644,00
13722 Kungsbacka Bridgesällskap Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 49 104,00
13761 Kungsbacka Brottarklubb KFT 2021-00243 2021-12-29 41 800,00
13754 Kungsbacka Fotoklubb Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 15 000,00
13889 Kungsbacka Fäktklubb 1999 Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-02 8 708,00
13890 Kungsbacka Fäktklubb 1999 Barn och ungdomsföreningar/ Drogpolicy 2022-02-02 510

13897 Kungsbacka Fäktklubb 1999
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-02-07 10 200,00

13748
Kungsbacka Guide och 
Turism Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 25 000,00

13779 Kungsbacka IF
Bidrag socialstyrelsen avgiftsfria och 
smittsäkra lovaktiviteter 2021-12-29 85 000,00

13856 Kungsbacka IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13806 Kungsbacka Judoklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-20 7 546,00
13749 Kungsbacka Kammarkör Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 8 000,00
13798 Kungsbacka Modellflygklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 770

13801 Kungsbacka Motionsförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 1 127,00
13716 Kungsbacka PRO Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 18 024,00
13785 Kungsbacka Ridklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 23 436,00

13823 Kungsbacka Ridklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 58 200,00

13824 Kungsbacka Ridklubb Barn och ungdomsföreningar/ 2022-01-25 14 550,00

13857 Kungsbacka Ridklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13709 Kungsbacka SBC Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 15 024,00
13784 Kungsbacka Schackklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 1 071,00

13841 Kungsbacka Schackklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-02-02 2 400,00

13883 Kungsbacka Schackklubb Barn och ungdomsföreningar/ Drogpolicy 2022-02-02 120

13872 Kungsbacka Simsällskap
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-02-07 3 600,00

13750 Kungsbacka Teaterförening Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 104 000,00
13804 Kungsbacka Tennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-20 54 341,00

13810 Kungsbacka Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 70 800,00

13811 Kungsbacka Tennisklubb Barn och ungdomsföreningar/ 2022-01-25 17 700,00

13858 Kungsbacka Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00



13751 Kungsbacka Trädgårdsvänner Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 60 000,00

13859 Lerkils IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13752 Lindfjälls Gycklarsällskap Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 20 000,00

13776 Löftadalens Dragkampsklubb KFT 2021-00292 2021-12-29 70 000,00

13878 Löftadalens Dragkampsklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13829 Medborgarskolan Kulturföreningar/ Studieförbundsbidrag 2022-02-02 86 034,00

13796
Motionsdansens vänner i 
Kungsbacka Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2022-01-13 9 456,00

13830 NBV Kulturföreningar/ Studieförbundsbidrag 2022-02-02 202 476,00

13757
Nordhallands 
Hembygdsförening Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 100 000,00

13771 Nordhallands Ridklubb KFT 2021-00230 2021-12-29 165 000,00
13786 Nordhallands Ridklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 35 791,00

13826 Nordhallands Ridklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 58 600,00

13827 Nordhallands Ridklubb Barn och ungdomsföreningar/ 2022-01-25 14 650,00

13860 Nordhallands Ridklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13755 Norra Hallands konstförening Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 191 000,00
13721 OK Löftan Lokalbidrag 2021-12-08 50 000,00

13880 OK Löftan
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13861 Onsala BK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13713 Onsala Boule Pétanque Klubb Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 23 658,00
13740 Onsala hembygdsgille Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 35 000,00
13888 Onsala IBK Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-02 88 242,00
13893 Onsala IBK Barn och ungdomsföreningar/ 2022-02-02 22 350,00
13726 Onsala PRO Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 16 824,00
13787 Pingstkyrkan Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 588

13791
Riksförbundet HjärtLung 
Kungsbacka Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2022-01-25 6 853,00

13837
Riksförbundet HjärtLung 
Kungsbacka

Handikappföreningar/ Utbildning och 
utvecklingsbidrag 2022-01-25 9 400,00

13831 Sensus Studieförbund Kulturföreningar/ Studieförbundsbidrag 2022-02-02 33 425,00
13731 Släps Gymnastikförening Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 8 142,00
13734 SPF Seniorerna Fjärås Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 16 692,00
13715 SPF Seniorerna Kungsbacka Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 22 818,00
13711 SPF Seniorerna Onsala Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 30 972,00

13728 SPF Seniorerna Tölö Älvsåker Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 14 466,00
13710 SPF Seniorerna Vallda-Släp Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 21 396,00
13729 SPF Åsa Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 8 868,00



13719
SPFLöftadalen Frillesås Lnda 
Idala Gäll. Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2022-02-02 1 836,00

13833 Studiefrämjandet Halland Kulturföreningar/ Studieförbundsbidrag 2022-02-02 65 840,00
13825 Studieförbundet Bilda Väst Kulturföreningar/ Studieförbundsbidrag 2022-02-02 7 366,00
13835 Studieförbundet Vuxenskola Kulturföreningar/ Studieförbundsbidrag 2022-02-02 714 305,00
13705 Stättareds 4H Klubb Lovverksamhet Höstlov 2021-12-08 2 500,00
13777 Stättareds 4H Klubb KFT 2021-00248 2021-12-29 272 006,00
13741 Stättareds 4H Klubb Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 160 000,00
13788 Särö Båtklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 1 624,00

13871 Särö IK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13881 Särö Innebandyklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13767 Särö Lawn-Tennisklubb KFT 2021-00250 2021-12-29 66 000,00

13875 Särö Lawn-Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13758 Särö Musiksällskap Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 50 000,00

13877
Särökometernas 
Handbollklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13789 Tölö Gymnastikförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-13 49 168,00

13816 Tölö Gymnastikförening
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 68 000,00

13817 Tölö Gymnastikförening Barn och ungdomsföreningar/ 2022-01-25 17 000,00

13868 Tölö Gymnastikförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-02-07 3 600,00

13762 Tölö IF KFT 2021-00224, 2021-00224 2021-12-29 163 800,00

13862 Tölö IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13756 Vallda Folkdanslag Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2022-01-10 15 000,00
13768 Vallda Tennisklubb KFT 2021-00268 2021-12-29 120 000,00
13805 Varla IBK Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-20 106 582,00
13774 Vassbäcks Badförening KFT 2021-00233 2021-12-29 52 132,00
13793 Vattenvärken Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2022-01-13 5 614,00

13836 Vattenvärken
Handikappföreningar/ Utbildning och 
utvecklingsbidrag 2022-01-25 8 400,00

13870 VK Westan
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13735 Åsa Boule Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-20 15 456,00
13712 Åsa Frillesås Bridgeklubb Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 30 078,00
13887 Åsa IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-02 108 423,00
13891 Åsa IF Barn och ungdomsföreningar/ 2022-02-02 25 550,00

13896 Åsa IF
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-02-07 102 200,00

13876 Åsa IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-02-07 3 600,00

13797 Åsa Kroppsfysik Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-25 1 715,00

13812 Åsa Kroppsfysik
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-01-25 5 000,00

13813 Åsa Kroppsfysik Barn och ungdomsföreningar/ Drogpolicy 2022-01-25 250
13778 Åsa Scoutkår KFT 2021-00288 2021-12-29 210 000,00



13718
Älvsåkers Gymnastik 
Förening Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2021-12-08 1 890,00

13717 Ölmanäs Badförening Elementär simundervisning utomhus 2021-12-08 29 600,00
13764 Ölmanäs Segelsällskap KFT 2021-00254 2021-12-29 12 000,00
13807 Ölmanäs Segelsällskap Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-01-25 7 980,00

13863 Ölmanäs Segelsällskap
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-01-25 3 600,00

13848 Ölmanäs Segelsällskap
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-02-02 9 800,00

13885 Ölmanäs Segelsällskap Barn och ungdomsföreningar/ Drogpolicy 2022-02-02 490
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 
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DELEGERINGSBESLUT 

 
Avskrivning 

Beslut 
Resterande fordring på Kungsbacka Dansklubb avskrivs. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.2.4, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
I samband med att föreningen Kungsbacka Dansklubb upphör, avskrivs resterande fordring på 48 300 
kr. 

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut, 2022-02-10 

Beslutet skickas till 
Kungsbacka Dansklubb 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 
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Konstprogram för Fjärås Bräckaskolan 

2022-02-01 

Nämnden för Kultur & Fritids uppdrag avseende offentlig konst 
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp 

och konstsamling. Inom förvaltningen ansvarar avdelningen för Kulturmiljö, scen & konst för 

konstnärliga gestaltningsprojekt i utomhus- och inomhusmiljö, konstinköp vad gäller konst avsedd för 

offentliga miljöer i Kungsbacka kommun, reparationer och underhåll av den offentliga konsten samt 

pedagogiskt förankringsarbete kring den offentliga konsten. Genom Kungsbacka kommuns 

styrdokument, de ekonomiska styrprinciperna samt nämnden för Kultur & Fritids verksamhetsplan 

anger de förtroendevalda politikerna de övergripande målen samt de ekonomiska ramarna för den 

offentliga konsten. Konstärenden, där konstnärliga bedömningar ingår, hanteras och verkställs av 

sakkunniga tjänstepersoner inom förvaltningen för Kultur & Fritid. 

Konstprogram 
Konstprogrammet är ett övergripande dokument som beskriver förutsättningarna för de konstnärliga 

insatserna med utgångspunkt i de ekonomiska styrprinciperna, nämnden för Kultur & Fritids 

verksamhetsplan och beslut om investeringsmedel för konstnärlig gestaltning. Det handlar om 

förutsättningar, process, riktning, platser och offentlig konst i dynamiskt samspel med verksamheten. 

Konstprogrammet innehåller förslag på:  

 möjliga ytor för konst,  

 ledord och unika värden för det aktuella projektet,  

 historik för platsen och  

 intentioner om vad konsten skulle kunna tillföra. 

 

Viktigt! Konstprogrammet används av projektledaren, konstutvecklaren samt upphandlaren för 

förfrågningsunderlagen vid upphandling för konstuppdrag.  

 
Bakgrund 
Den nybyggda Fjärås Bräckaskolan blev färdigställd hösten 2020. På platsen där skolan ligger har det 

funnits skola sedan 1835 och det äldsta skolhuset som fortfarande används är 110 år gammalt. Fjärås 

Bräckaskolan är en F-5 skola med cirka 600 elever i verksamhet läsåret 21/22. Det nu aktuella 

uppdraget berör endast den nybyggda skolbyggnaden.  

På Fjärås Bräckaskolan går barn från ett stort geografiskt område. Eleverna vistas på skolan 

merparten av sin dagtid. För att eleverna ska ges möjlighet till en trivsam estetisk miljö, som kan 

inspirera till utveckling, är skolan en angelägen plats för placering av offentlig konst.  Flera av 

eleverna tar inte kontinuerlig del av övriga konstupplevelser som finns i kommunen och insynen i 

konstvärlden kan vara begränsad. 

900 000 kr har avsatts av byggherren för konst på Fjärås Bräckaskolan. 



Beslutsprocessen 
Beslut rörande den konstnärliga gestaltningen för Fjärås Bräckaskolan följer Kungsbacka kommuns 

regler för offentlig konst. Projektgruppen från förvaltningen för Kultur & Fritid kommer att arbeta 

med en samrådsgrupp med särskilt fokus på elever och personal. Inledningsvis kommer 

projektgruppen att ta fram ett förfrågningsunderlag för en öppen utlysning med intresseanmälan att 

bidra med verk till ett beställningsuppdrag avseende konstgestaltningarna. En partsammansatt jury 

väljer ut konstuppdragen från anbuden utifrån vilka verk som bäst svarar mot de uppsatta 

kriterierna. 

Upphandlingsprocessen ska ske i två faser: 

1. Annonsering för skissförslag. 

 2. Utifrån tre juryutvalda förslag ska modeller visas och val av vinnare ske. 

 

Förutsättningar för konstuppdragen 
Vid ny- och tillbyggnation av fastigheter i kommunens ägo kan platsspecifik, dock                                       

icke-byggintegrerad konst upphandlas. Om kommunen hyr in sig i och inte äger fastigheten köper 

och placerar kommunen byggintegrerad konst, som placeras i verksamheten. 

Fjärås Bräckaskolan är nyligen uppförd och har inte någon konst sedan tidigare.  Det finns därför 

goda förutsättningar att tillföra konstnärliga värden, uttryck och tolkningar med ett konstuppdrag.  

I uppdraget för Fjärås Bräckaskolan ingår det att utgå från den aktuella verksamheten med dess 

inriktning och ledord, men även närområdets karaktär. Anbudsgivaren bör ta avstamp i 

konstprogrammet som kommuniceras i förfrågningsunderlaget. Konstkollektionen ska vara aktuell 

både i nuet och över tid.  

På en skola kan konstens materiella och immateriella värden öka elevernas utveckling, trivsel och 

välbefinnande. Konsten kan fungera som orienteringspunkt och bidra till att skapa rumslighet. Den 

kan öka känslan av närvaro och trygghet, ge stimulans samt öppna upp för upptäckter och 

sinnesupplevelser som är visuella, taktila eller audiella. 

Ledord för konstkollektionen på Fjärås Bräckaskolan följer skolans ledord i dess vision dvs ”SKATT” 

(Samarbete-Kunskap-Ansvar-Trygghet -Tillit) och temat ”Sikta mot stjärnorna”.                                           

Den konstnärliga gestaltningen ska vara en integrerad del av platsen samt ha en trygghets- och 

inspirerande aspekt. Viktigt är därtill att konstnären ges fritt tolkningsutrymme, för att säkerställa att 

konsten inte blir styrd och att den konstnärliga gestaltningen ska kunna vidhålla integritet. 

Kravspecifikation för konstkollektionen 
I valet av verk ska hela kommunens konstsamling beaktas avseende kvalitet, mångfald, 

åldersspridning och genus för att få en så jämlik samling som möjligt. Konstverken ska ta vara på de 

värden som tagits fram för platsen genom Fjärås Bräckaskolans värdegrundsarbete samt fungera i 

den verksamhet som bedrivs. Konstkollektionen ska ta hänsyn till omkringliggande miljö och 

medborgardialog. Konsten ska vara tillgänglig och angelägen både i nuet och över tid samt bidra till 

en stimulerande och trygg miljö för brukarna att vistas på. Vidare ska konsten vara en integrerad del 

av platsen samt ha en trygghets- och säkerhetsaspekt. Konstverken som väljs ut till kollektionen ska i 



sin gestaltning ha ett samtida konstnärligt uttryck, passande material och hållbara tekniska lösningar 

för skolans miljö.  

Konstverken till konstkollektionen bedöms efter följande kriterier: 

 Estetiska, konstnärliga och nyskapande uttryck 

 Konstens öppenhet för tolkning och tolkningsfrihet 

 Samverkan med miljö och arkitektur 

 Brukarperspektiv 

 Symbolvärde för verksamheten och innehållsmässig hållbarhet 

 Realiserbarhet 

 Materialval och tekniska lösningar 

 Drift och underhållsaspekter 

 

Visioner för verksamheten 
Konstkollektionen kommer att ingå som en del i kvaliteterna för Fjärås Bräckaskolan och ska fungera 

som inspiration, vara utvecklingskapade och bidra till skolans estetik. Konsten ska väcka nyfikenhet, 

skapa trivsel/trygghet och ska verka för en miljö som kompletterar verksamheten med 

konstupplevelser.  

Verksamhetschefen önskar för konsten att skapa en fortsättning av deras vision.    

Verksamhetens ledord är:   

 

 ”Vår utgångspunkt tar fasta på det tidigare värdegrundsarbetet SKATT (Samarbete-Kunskap-

Ansvar-Trygghet - Tillit). Vi tar skatten till stjärnorna och låta den lysa och vaka över skolan. 

Stjärnhimlen ska guida nya Fjärås Bräckeskolan.                                                                                                                                

Vi ser en himmel med nya stjärnor och galaxer, nya digitala verktyg som hjälper oss. Alla elever är 

stjärnor, här finns glöd och gnista. Allt ritas upp på en ny karta via en trygg och ansvarsfull väg 

genom skolan. Nya värdeord blir nya stjärnor. ”Vi står för Hållbarhet och Flexibilitet. Allt lärande 

bygger på relationer….. kreativitet och nyfikenhet, vilket leder till lärande och utveckling….. Vi 

utforskar elevernas föreställningar, utmanar deras tänkande och hjälper till att ta deras förståelse 

till nya nivåer.” 

”Genom förståelse för hur kulturer samspelar och bidrar till ett samhälle som är rikare på influenser 

och internationella erfarenheter, utvecklar morgondagens vuxna ansvar för en hållbar utveckling i ett 

mångkulturellt samhälle. Våra elever kommer att växa upp och verka i ett globaliserat och 

mångkulturellt samhälle. ”                               

”Våra lärmiljöer är utformade för... 
 Möten, dialog och samarbeten – inom grupper och över åldersgränser 

 Skapande, utmaningar och utforskning – i alla verksamheter 

 Naturliga rörelser från en lärmiljö till en annan 

 Variation i undervisningen och nya kombinationer av teman, projekt och ämnen 

 En känsla av trygghet, ansvar, frihet och valmöjlighet  

 Tillsammans skapa trygghet” 

 

 



Visioner för byggnadens gestaltning-  
I Norconsults Programhandling Arkitekt för Fjärås Bräckaskola framfördes att:  

” Färgsättning och materialval kännetecknas av ljusa toner och gedigna slittåliga ytskikt vilket bidrar 

till en byggnad som åldras utan att ge ett slitet intryck. Materialen ska vara miljöklassade enligt 

”Sunda hus” och vara tåliga för användning och slitage. Färgsättning inomhus skall ge en lugn och 

tålig bakgrund för en skol- och fritidsverksamhet med mycket färg och form i sina aktiviteter och i 

sina alster.” 

 

 

Tilltänkta platser för konstnärliga gestaltningar på Fjärås Bräckeskolan 

Tilltänkta platser för konstkollektioner är tre lika stora väggpartier som ”hänger” ovanför korridoren 

på nedervåningen, där klasserna för lågstadiet uppehåller sig. Uppdraget gäller konstverk till ett eller 

alla 3 väggpartierna. Ifall ett konstverk av olika konstnärer väljs för varje vägg ska ett estetiskt 

sammanhang skapas utifrån temat Sikta mot stjärnorna. Upphandlingen ska gälla platsspecifik konst 

på de utvalda väggarna. Uppdraget gäller bildkonst, vägginstallation eller en väggrelief var för sig 

eller i en kombination. Konstverket på väggen kan bestå av flera delar.  

Platsdetaljer för väggar A, B, C (se markerade områden på bilaga 1) 

- Färg - ljusgrå.  

- Mittemot vägpartierna är det trappgångar som pågår mellan låg och mellanstadiet. 

- Alla väggar är betong släta väggar.  

- Varje Trappgång är målad på höger sidan i var sin färg på väggen och på den andra sidan löper ett 

metal-och träräcke. Färgvalen fortsätter på var sin avdelning. Se kulörbeskrivning bifogar på bilaga1. 

- Trapporna A, B & C riktar åt samma håll 

Måtten på varje väggparti:  Bred 4.2 och Höjd 3.5 

 

Ekonomiska konsekvenser 
En andel av byggets kostnad har avsatts av byggherren till investeringsmedel för konstgestaltning. I 

nämnden för Kultur & Fritids driftsbudget avsätts ytterligare medel för reparationer och underhåll. 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har upprättat ett förslag till fördelning av investeringsmedlen. 

Konstnärliga gestaltningsuppdrag över 600 000 kronor hanteras av verksamheten för Kulturmiljö, 

scen och konst och tas vidare till nämnden för Kultur & Fritid för information om konstprogram för 

gestaltningsuppdraget. Anskaffning av konst sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling 

(2016:1145).  

 

Utifrån fördelade investeringsmedel finns en avsatt budget för den konstnärliga gestaltningen vid 

Fjärås Bräckaskolan som innefattar upphandling av konstuppdrag. I anbudsgivarens uppdrag ingår att 

presentera den ekonomiska fördelningen mellan pris för konstverk exklusive moms, transport, 

försäkring med mera. Konstutvecklaren Sagit Paulsson och projektledaren Mats Eriksson från 

förvaltningen för Kultur & Fritid ansvarar för arbetet kring juryvalet och val av konstverk, budget, 

planering, tidplan, förmedling, konstverkets hållbarhet över tid och kontakt med berörda parter, mm. 

 



Tidsplan 
Projektet ska genomföras under hösten 2022. 

 

Konstprogrammet fastställt av: Sagit Paulsson, konstutvecklare för offentlig konst 

Kontaktpersoner:  

Förvaltningen för Kultur & Fritid:  

 Mats Eriksson, projektledare 0300-83 41 92      

mats.o.eriksson@kungsbacka.se  

 Sagit Paulsson, konstutvecklare för offentlig konst 0300-834099 

Sagit.Paulsson@kungsbacka.se 

Fjärås Bräckaskolan: 

 Anna Palmås, rektor förskola & grundskola 0300-83 53 42 
Anna.palmas@kungsbacka.se 
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Utredning rörande alternativa privata driftsformer för Kungsbacka kommuns kulturskola 



Bakgrund, Mål & Syfte

Kungsbacka kommuns förvaltning för Kultur och fritid ska förbereda för att konkurrensutsätta delar av 
kommunala Kulturskolans verksamhet och har i det arbetet under hösten tagit hjälp av Prospero för att utreda 
vilka driftformer som kan möjliggöra detta. 

Syfte

Uppdraget syftar till att utreda möjliga privata driftformer för Kungsbacka kommuns kulturskola och 
rekommendera en framkomlig driftform som ska:

• Säkra kvaliteten och fungerar efter Kungsbackas förutsättningar

• Möjliggöra en större mångfald i antalet utförare

Mål

Målet med uppdraget är att i samarbete mellan Prospero och Kungsbacka kommuns förvaltning för Kultur och 
fritid undersöka alternativa privata driftformer för Kungsbacka kommuns kulturskola som underlag till Kultur och 
fritidsnämnden. 



Avgränsningar

• Utredningen fokusera endast på att utreda olika privata driftformer. 

• Inga ytterligare medel kommer skjutas till utan medel kommer växlas över från 
den Kommunala Kulturskolans befintliga ram till extern utförare.



Genomförande Kommunala driftformer

Avgränsningar

- Privata aktörer

- Ej utökad budget

Utvärdering/analys av möjliga vägar

- Kungsbackas förutsättningar

- Erfarenheter referenskommuner

- Erfarenheter andra branscher

Rekommendation för vägen framåt

Ersättningsmodell



Genomförande

Nuläge & Kungsbackas förutsättningar 

- Stefan Löfmark

- Malin Fjellström

- Katarina Gustavsson

- Malin Mikulic

- Anna Hjelm Woll

- Patrik Ehrnborg

Övrigt

- Torgny Sandgren, Kulturskolerådet

Omvärldsbevakning genom andra kommuner

- Österåkers kommun: Upphandling LOU 

- Härryda Kommun, Lunds kommun, Staffanstorps 
kommun: Auktorisationssystem

- Värmdö kommun: Ideella föreningar

Omvärldsbevakning genom andra branscher

- Gymnasium och Arbetsmarknad: Karin Zetterman 
samt Lena Modin Hedberg (kompetenscentrum)

Inläsning

- Diverse utredningar och rapporter



Kommunala driftformer



Upphandling LOU

Valfrihetssystem LOV

Auktorisationssystem

Kommunala driftformer

Driftformen måste: 

• Möjliggöra privata aktörer som utförare 



Möjliga driftformer

Driftformen måste: 

• Inrymmas inom dagens budgetnivå



Alternativ inom Upphandling inom LOU

Direktupphandling Öppet förfarande
Selektivt 

förfarande

inrättande av ett 

innovationspartner

skap

förhandlat 

förfarande utan 

föregående 

annonsering 

konkurrenspräglad 

dialog  

förhandlat 

förfarande med 

föregående 

annonsering



Övriga möjliga vägar

• Föreningsstöd



Möjliga vägar framåt

Alternativ A

• Upphandling LOU (öppet alternativt selektivt förfarande) med eller utan kulturskola i egen regi.

Alternativ B

Upphandling LOU (Direktupphandling) samt egen regi.

Alternativ C

• Samverkan med Ideella förening och förbund samt egen regi. 



Utvärdering/Analys



Analys utifrån olika perspektiv 

 Utbud

 Kvalitetssäkring

 Kundpåverkan

 Personalpåverkan

 Intern organisation

 Kö/elevplatser

Öppet-

förfarande

Selektivt-

förfarande

Direkt-

upphandling

Föreningsstöd



Alternativ A - Upphandling LOU med eller utan egen regi

Som kommunen kan man genom denna driftform upphandla en eller flera parter att bedriva hela eller 
delar av sin verksamhet. 

• Upphandlingen kan vinklas till att omfatta ett eller flera specifika ämneskurser, ett visst geografiskt område 
eller den totala verksamheten. 

• Hur man väljer att avgränsa och formulera upphandlingen beror på vad det är man vill att den upphandlade 
verksamheten ska syfta till och driva mot, exempelvis minskade köer, ökat utbud, reducerade kostnader osv.  

• Driftformen kan kombineras med att vissa delar av verksamheten drivs inom egen regin.

. 



Alternativ A - Upphandling LOU med eller utan egen regi

Utbud
Beroende på vad verksamheten skall driva mot, ett brett utbud, fler elevplatser kopplat till vissa ämnen osv möjliggör denna driftform, genom
kravställning, en tydlig styrning.   

• Konkurrerande verksamheter – kan beta av köer men även leda till utarmning.

• Kompletterande verksamheter – ger en större mångfald i utbud men ej fler kurser av samma.

Kvalitetssäkring

Driftformen möjliggör följande verktyg för kvalitetssäkring:

• Inför upphandling: Kravställning och utvärdering

• Under avtalstid: Uppföljning, repressalier och incitament

Gymnasium och Utbildning inom Kungsbacka kommun bytte driftform från auktorisation till upphandling för deras vuxenutbildning pga. 
möjligheten till styrning inför och under avtalet. 



Alternativ A - Upphandling LOU med eller utan egen regi

Kundpåverkan

• Driftformen möjliggör genom kravställning större valmöjlighet 

• Större kursutbud

• Geografisk större utbredning

• Kravställning och uppföljning skapar förutsättningar för god kundnöjdhet.

• Utbildningsnivåer

• Registerkontrotroll 

• Lektionslängd och antal 

• Negativ påverkan vid avtalsslut då verksamheten byts ut. 

Personalpåverkan
• Då den upphandlade verksamheten ska bekostas av befintliga medel kommer, i någon utsträckning, befintlig verksamhet och dess personal påverkas. 

Omfattningen beror på hur stor del som upphandlas. 

• Befintlig verksamhet har också möjlighet att svara på upphandlingen vilket ger befintlig personal en möjlighet att stanna kvar. 



Alternativ A - Upphandling LOU med eller utan egen regi

Intern organisation
Nya behov som uppstår pga ny driftform
• Separation av huvudmannaskapet och driftansvar i olika nämnder.
• Avtalsansvarig: Avtalsuppföljning, avtalsrelaterade frågor, utveckling.
• Administration: antagning, kundfrågor, avräkning och fakturering mm. 
• Upphandlingskompetens.

Rollernas omfattning är beroende av antalet upphandlade parter samt kravställning.

Kö

Kö handlar om att få ut max antal elevplatser utifrån en begränsad mängd tilldelade medel till förväntad kvalitet. Genom upphandling prövar 
man tesen att en extern privat aktör kan utföra samma jobb till ett lägre pris. Driftformen i sig frigör inte fler elevplatser. 

• Realismen i huruvida en privat aktör kan erbjuda fler elevplatser till samma kostnad är i sin tur beroende av de kravställningar som 
formuleras i upphandlingen och kan därför inte tas ställning till i denna utredning. 

• Studerade referenskommuner har i många fall inga köer men det beror inte på varken driftform eller ersättningsmodell utan på att
förvaltningen saknar budgettak för verksamheten. 

• Driftformen möjliggör att antalet elevplatser kan begränsas vilket är en förutsättning med en begränsad budget.



Slutsats alternativ A 

1. Utredningen ser detta alternativ som en möjlig väg att på sikt gå för Kungsbacka 
kommun. 

2. Vikten av ett gediget förarbete för att undvika att bli fast i ett avtal man ej är nöjd med
• Tydlig vision, mål och syfte. Vilka effekter vill vi uppnå med kulturskolans verksamhet och hur prioriterar 

vi dem?  Detta behöver sedan genomsyra: 
• Upphandlingens paketering

• Kravställningar

• Utvärderingsmodell

• Dialog med marknaden.



Alternativ B - Upphandling LOU (Direktupphandling) & egen regi

Alternativ B möjliggör privata aktörer samtidigt som kulturskolan bedrivs i egen regi. 

• Direktupphandlingar får göras till ett värde som ej överskrider 
direktupphandlingsgränsen över en viss tid. 

Förslaget som analyseras i utredningen bygger på att kulturskolan drivs vidare i egen 
kommunal regi i kombination med att förvaltningen genomför ett antal direktupphandlingar i 
syfte att skapa mervärde för verksamheten. 



Alternativ B - Upphandling LOU (Direktupphandling) & egen regi

Utbud

• Då direktupphandling endast kan användas till ett visst belopp kommer en hel ämneskurs ej vara möjligt att 
direktupphandla. Dock kan enskilda initiativ så som lovverksamhet eller enskilda mindre kurser direktupphandlas så 
länge beloppsgränsen ej överskrids på totalen. 

Kvalitetssäkring

• Uppföljning av den tjänst som direktupphandlas sker i enlighet med de krav som ställts i anbudet.



Alternativ B - Upphandling LOU (Direktupphandling) & egen regi

Kundpåverkan

• Genom direktupphandling kan eleverna få tillgång till nytt utbud och verksamheten anpassa det upphandlade utbudet utifrån kundens 
önskemål.

Personalpåverkan

• Då utbudet som direktupphandlas ska bekostas av befintliga medel kommer, i någon utsträckning, befintlig verksamhet och dess 
personal påverkas. På grund av direktupphandlingsgränsen blir andelen av budgeten som ska läggas på direktupphandling betydligt 
mindre än vid upphandling enligt öppet och selektivt förfarande. 



Alternativ B - Upphandling LOU (Direktupphandling) & egen regi

Intern organisation

Den interna organisationen påverkas inte i någon större utsträckning i detta alternativ. De tillkommande arbetsuppgifterna som kan uppstå 
bör kunna inrymmas inom dagens verksamhet. 

 Verksamhetsutveckling

 Upphandlingskompetens 

 Administration

Kö

• Alternativet kommer inte möjliggöra fler elevplatser inom befintlig verksamhet då det utbud som kan direktupphandlas ej är kopplat till 

ämneskurserna och har därmed ingen, eller liten, effekt på dagens köer.



Slutsatser alternativ B –
Upphandling LOU (Direktupphandling) & egen regi 

• Genom detta alternativ kan privata aktörer bjudas in omgående. 

• Ett verktyg för att tillföra mervärde till den befintliga verksamheten, ej hela 
ämneskurser. 
• Direktupphandlingsgränsen

• Interna riktlinjer, policys

• Det finns goda förutsättningar inom befintlig organisation att genomföra alternativ B 
samt kvalitetssäkra de upphandlade delarna vilket görs genom kravställning, 
utvärdering och uppföljning.  



Alternativ C - Egen regi & samverkan med föreningar

Alternativ C möjliggör privata aktörer samtidigt som kulturskolan bedrivs i egen regi. 

Föreningsstöd kan ges till ideella föreningar i kombination med att  ett antal villkor skall vara 
uppfyllda.

• Kommunen har dock ej samma möjligheter att styra verksamheten för då blir den ett kommunalt ansvar.

• Kommunen får inte finansierar hela verksamheten, eftersom tjänsten i så fall ska upphandlas eller ingå i ett 
valfrihetssystem.

Förslaget som analyseras i utredningen bygger på att kulturskolan drivs vidare i egen 
kommunal regi i kombination med att förvaltningen avsätter medel terminsvis till ideella 
föreningar och stiftelser att ansöka om, som ett bidrag till deras verksamhet. 



Alternativ C - Egen regi & samverkan med föreningar

Utbud

• Genom bidrag till ideella organisationer ökar man antalet aktörer, dock har man som kommun ej rätt att kravställa och
styra vilket utbud föreningarna skall erbjuda.  

Kvalitetssäkring

• Uppföljning av de föreningar som tilldelats föreningsstöd går endast att göra mot de vilkor som föreningsstödet bygger på 
vilket är av mer övergripande karaktär.  



Alternativ C - Egen regi & samverkan med föreningar

Kundpåverkan

• Kunderna kan med detta alternativ få fler aktörer att välja mellan och ett större utbud.

• Då kravställningen kopplat till föreningsstöd är väldigt svårt blir styrningen av den tillkommande verksamheten bedriven av föreningarna 
väldigt låg vilket kan leda till kortare lektionslängd, lägre utbildningsnivåer osv. 

• Denna kombination av driftform leder till olika kostnader för slutkund beroende av om kursen drivs inom den kommunala regin eller av en 
ideell förening. 

Personalpåverkan

• Då föreningsstödet ska bekostas av befintliga medel kommer, i någon utsträckning, befintlig verksamhet och dess personal påverkas. 
Kommunen kan själv avgöra hur stor del av befintlig budget som skall läggas på föreningsstöd. Konsekvensen på den befintliga 
verksamheten och personalpåverkan blir därefter. 



Alternativ C - Egen regi & samverkan med föreningar

Intern organisation

 Den interna organisationen påverkas inte i någon större utsträckning i detta alternativ. De tillkommande 
arbetsuppgifterna som kan uppstå bör kunna inrymmas inom dagens verksamhet. 
 Eventuell justering och anpassning av befintlig verksamhet, efter tillkommande utbud från föreningarna, tros kunna  inrymmas 

inom befintliga roller , resurser och kompetens. 

 All administration så som ansökan och kundkontakt sköts av respektive aktör. 

 På grund av låg möjlighet till kravställning krävs inga större resurser för uppföljning. 

Kö

• Utredningen ser att detta alternativet kan leda till fler elevplatser på totalen då de ideella föreningarna bidrar 
med ytterligare platser. Dock finns det ingen möjlighet att styra inom vilket ämne platserna tillkommer. 



Slutsatser alternativ C –
Egen regi & samverkan med föreningar 

• Genom detta alternativ kan externa aktörer bjudas in omgående.

• På grund av låg möjlighet till styrning kan ej utbud, registerkontroll, 
utbildningsnivå, avgifter mm regleras. 

• Inte heller kvalitetsstyrning så som utvärdering, repressalier eller incitament är 
möjligt i detta alternativ. 



Möjliga ersättningsmodeller
Kopplat till varje driftform kommer en ersättningsmodell vilken beställaren ansvarar för att besluta om. 

1. Förväntat avtalsvärde anges i upphandlingsunderlaget. 
Anbudsgivaren – som i konkurrens med andra leverantörer – lämnar ett pris. 
• Ersättningsmodellen går att applicera på egen regi samt vid upphandling av hela eller väl avgränsade delar av verksamheten där 

upphandlad part ej konkurrensutsätts av annan part i utförandet. 

• I denna utredning har vi valt att kalla denna ersättningsmodell ram- eller verksamhetsbudget

2. Huvudmannen har beslutat om ersättningsnivåer på de tjänster som ingår i uppdraget
• Ersättningsmodellen går att  applicera på egen regi samt vid upphandling av hela eller avgränsade delar av verksamheten.

• I denna utredning har vi valt att kalla denna ersättningsmodell elevpeng eller checksystem 

De olika ersättningsmodellerna driver och verkar í olika riktningar. Beroende av vad man vill att Kulturskolan ska driva mot kan en 
ersättningsmodell vara mer eller mindre lämplig. Där av kan utredningen inte komma med vidare rekommendationer rörande val av
ersättningsmodell i detta skede.



Sammanfattning - Möjliga vägar framåt

Alternativ A

• Driftform: Upphandling LOU (öppet alternativt selektivt förfarande) med eller utan egen regi.

• Ersättningsmodell: Rambudget, Elevpeng/checksystem

Alternativ B

• Driftform: Upphandling LOU (Direktupphandling) samt Egen regi

• Ersättningsmodell: Rambudget, Elevpeng/checksystem. 

Alternativ C

• Driftform: Samverkan med ideella föreningar och förbund samt egen regi.

• Ersättningsmodell: Föreningsstöd, Rambudget och Elevpeng/checksystem.



Rekommendation & Förslag på 
fortsatt väg framåt



Rekommendation och vägen framåt – två spår

Utredningen rekommenderar upphandling enligt LOU som det långsiktiga målet och på 
vägen dit använda direktupphandling, föreningsstöd samt externa dialoger med 
marknaden som steg på vägen i syfte att:  

• Bygga kunskap och erfarenhet – bli en grym beställare

• Skapa möjlighet till att agera nu

Utöver dessa aktiviteter kommer interna dialoger och politisk förankring krävas i syfte att 
enas om och prioritera vad verksamheten ska driva mot nu när verktygen för att öka 
antalet privata aktörer till en oförändrad budget identifierats. 



Rekommendation och vägen framåt – Spår 1

Upphandlingens utformning, kravformuleringar och val av ersättningsmodell kommer variera 
beroende på om…

• Vi vill erbjuda en större mångfald i kursutbudet?  Vilka ämneskurser saknar vi idag? Vem leverera det 
bäst, kommun eller privat aktör? 

• Vi vill skapa förutsättningar för minskade köer? Ska vissa ämnen finnas tillgängliga hos flera aktörer, i så 
fall vilka? 

• Vi ska driva en kulturskola för alla? Hur når vi grupper vi ej når idag? Skall utbudet för vissa grupper öka? 
• Ska Kungsbacka driva framtidens kulturskola? Hur påverkar detta utbudet hos upphandlad aktör? 

Hur skapar vi förutsättningarna för en dynamisk verksamhetsutveckling?
• Vi istället kanske ska värna om kulturarvet? Hur påverkar detta utbudet hos upphandlad aktör? 
• Vi vill hitta en lösning som minimera konsekvensen för befintlig personal?

…och erfarenheten säger att man sällan har råd att köpa allt man vill! 



Rekommendation och vägen framåt – spår 1

För att lyckas med upphandlingen kommer diskussioner, prioriteringar och kanske förtydliganden av 
befintliga mål och visioner krävs för att på en övergripande nivå kunna svara på: 

• Ska hela eller delar av verksamheten upphandlas?

• Val av ersättningsmodell?

• Hur prioriterar vi alla våra önskemål?

• Vad vill vi uppnå med Kulturskolan? (förutom att öka antalet privata aktörer) 

Vikten av politisk förankring och dialog inför och under en upphandling samt under avtalstiden i 
syfte att säkerställa att alla parter driver mot samma mål och vision. 



Rekommendation och vägen framåt – spår 2

Utredningen föreslår att direktupphandling, föreningsstöd samt dialog med marknaden blir verktygen för att 
skapa förutsättningar för att i nästa steg genomföra en upphandling enligt LOU (öppet eller selektivt förfarande) 
av hela eller delar av verksamheten.

• Genom att ta små steg, med hjälp av direktupphandling och föreningsstöd och på det viset testa och 
bygga kunskap kring kravställning och uppföljning, skapas goda förutsättningar för en lyckad 
upphandling enligt LOU i nästa skede. 

• Genom en dialog med marknaden kan kunskap och förståelse identifieras för vad marknaden behöver 
för att gå in i affären. Exempel på frågor att ställa till marknaden: 

• Finns det privata aktörer som är intresserade av att driva kulturskolan i Kungsbacka?

• Finns det ett intresse hos marknaden att driva verksamhet kommunens interna diskussioner format?

• Vad behöver marknaden för att se affären?

• Vilken ersättningsmodell är mest tilltalande?
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SAMMANFATTNING 
 

Kungsbacka kommuns förvaltning för Kultur och fritid ska förbereda för att konkurrensutsätta delar av 
kommunala Kulturskolans verksamhet och har som en del i det arbetet under hösten 2021 beställt en 
utredning för att tydliggöra vilka möjliga driftsformer detta kan göras genom.  

Målet med uppdraget är att i samarbete mellan Prospero och Kungsbacka kommuns förvaltning för Kultur 
och fritid undersöka alternativa privata driftsformer för Kungsbacka kommuns kulturskola som underlag till 
Kultur och fritidsnämnden.  

Uppdraget syftar till att rekommendera en framkomlig driftsform som: 

• Ska säkra kvaliteten och fungerar efter Kungsbackas förutsättningar  

• Möjliggör ett större antal privata utförare 

Inga ytterligare medel kommer skjutas till för att finansiera kulturskolan utan medel kommer växlas över 
från Kommunala Kulturskolans befintliga ram till externa utförare. 

Utredningen består i huvudsak av tre delar och har genomförts genom intervjuer med tjänstepersoner 

inom Kungsbacka kommun samt ett antal referenskommuner med olika valda driftsformer. 

• Redogörelse för möjliga kommunala driftsformer med fokus på att identifiera dem som möjliggör 

samverkan med externa aktörer.  

• Analys av identifierade möjliga driftsformer utifrån de perspektiv som identifierats tillsammans 

med beställare. Utbud, kvalitetssäkring, finansieringsmodell, kund- och personalperspektiv, intern 

organisation samt kö.   

• Slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete.  

Av de studerade driftsformer som finns att tillgå för en kommun är de driftformer som är relevanta för 
Kungsbacka kommun att nyttja för att öka antalet privata aktörer inom befintlig budget Upphandling enligt 
LOU antingen genom Direktupphandling, Öppet eller Selektivt förfarande. Dessa kan kombineras med 
olika driftformer inom kommunens egen regi. I övrigt kan kommunen även välja att öppna upp marknaden 
för privata aktörer genom att ge bidrag till föreningsverksamhet inom kulturområdet.  

Utredningen rekommenderar Kungsbacka kommun att på sikt använda sig av upphandling enligt LOU – 
selektivt och öppet förfarande om kommunen skall bjuda in privata aktörer i genomförandet av 
kommunens åtagande rörande kulturskola. Utredningen rekommenderar även Kungsbacka att använda 
sig av verktygen direktupphandling, föreningsstöd samt externa dialoger med marknaden som steg på 
vägen, inför en upphandling enligt LOU genomförs, i syfte att:  

• Bygga kunskap och erfarenhet – bli en bra beställare 

• Skapa möjlighet till att agera nu 

Utöver dessa aktiviteter kommer interna dialoger och politisk förankring krävas i syfte att enas om och 

prioritera vad verksamheten ska driva mot. Upphandlingens utformning, kravformuleringar och val av 

ersättningsmodell kommer variera beroende på vad som skall uppnås med verksamheten. Därför är det 

väldigt viktigt att strategiska frågeställningar identifieras och diskuteras internt innan en extern part 

upphandlas så förvatlningen inte sitter fast i ett avtal som ej rimmar med de övergripande målen, 

visionerna och prioriteringarna eller blir för kostnadsdrivande då erfarenheten säger att man sällan har råd 

att köpa allt som står på önskelistan. Utredningen rekommenderar även att en dialog med marknaden 

genomförs i ett tidigt skede i syfte att inhämta kunskap och förståelse för vad marknaden behöver för att 

gå in i en eventuell affär.    
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RAPPORT
 

1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

Kungsbacka kommuns förvaltning för Kultur och fritid ska förbereda för att konkurrensutsätta delar av 
kommunala Kulturskolans verksamhet och har som en del i det arbetet beställt en utredning för att 
tydliggöra vilka möjliga driftsformer detta kan göras genom.  

Det kommunala uppdraget är att tillhandahålla tjänster och nyttigheter, vilket innebär att: 

1. Finansiera tjänsterna och nyttigheterna så att kraven på obligatorisk verksamhet uppfylls, samt 
2. Välja vilken frivillig verksamhet som ska erbjudas, dimensionera och finansiera den efter önskad 

omfattning och kvalitet, samt följa upp och utvärdera att verksamheten levererat enligt 
förväntningarna. 

Denna rapport syftar till att klargöra vilka olika driftformer som är möjliga för en kommunal frivillig 
verksamhet så som en kulturskola samt redogöra för de konsekvenser respektive möjlig driftsform kan få 
på ett antal olika identifierade parametrar.  

1.2 MÅL OCH SYFTE 

Målet med uppdraget är att i samarbete mellan Prospero och Kungsbacka kommuns förvaltning för Kultur 
och fritid undersöka alternativa privata driftsformer för Kungsbacka kommuns kulturskola som underlag till 
Kultur och fritidsnämnden.  

Uppdraget syftar till att rekommendera en framkomlig driftsform som: 

• Ska säkra kvaliteten och fungerar efter Kungsbackas förutsättningar  

• Möjliggör ett större antal privata utförare 

Inga ytterligare medel kommer skjutas till för att finansiera kulturskolan utan medel kommer växlas över 
från Kommunala Kulturskolans befintliga ram till externa utförare. 
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2 GENOMFÖRANDE OCH METOD 

Utredningen har genomförts under hösten 2021 på uppdrag av Kungsbacka kommuns förvaltning för 

Kultur och fritid.  

Utredningen består övergripande av tre delar: 

• Redogörelse för möjliga kommunala driftsformer med fokus på att identifiera dem som möjliggör 

samverkan med externa aktörer.  

• Analys av identifierade möjliga driftsformer utifrån de perspektiv som identifierats tillsammans 

med beställare. Utbud, kvalitetssäkring, finansieringsmodell, kund- och personalperspektiv, intern 

organisation samt kö.   

• Slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete.  

Utöver dessa tre delar består rapporten av en, i kapitel tre, kort nulägesbeskrivning av Kungsbackas 

kulturskola samt i kapitel 5 en beskrivning av potentiella finansieringsmodeller.  

För att svara på utredningens mål och syfte har tjänstepersoner kopplat till kulturskolans verksamhet hos 

ett antal olika kommuner intervjuats. Kommunerna har valts ut i samråd med beställaren och syftar till att 

täcka in de olika möjliga vägarna framåt. Även tjänstepersoner inom förvaltningen för Gymnasium och 

arbetsmarknad inom Kungsbackas kommun har intervjuats i syfte att samla in erfarenheter från andra 

branscher som har inkluderat privata aktörer i den kommunala verksamheten. 

För att få en bild av nuläget samt Kungsbackas förutsättningar har intervjuer även genomförts med 

tjänstepersoner kopplat till den berörda verksamheten inom Kungsbacka kommun. Även en intervju med 

Kulturskolerådet har genomförts. 
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3 KULTURSKOLAN I KUNGSBACKA KOMMUN - NULÄGE 

Idag drivs kulturskolans verksamhet i Kungsbacka kommun fullt ut i kommunal regi och är tillgänglig för 
barn mellan 5 och 20 år som är folkbokförda eller går i grundskola i Kungsbacka kommun.  

Kulturskolan erbjuder ett utbud som består av elevundervisning i enskilda instrument, musikproduktion, 
orkester- och ensambleverksamhet, sång, kör, rytmik, dans, konst, film, musikal och teater. Kulturskolan 
erbjuder även flera kurser för barn med funktionsnedsättning. Utöver lärarledda ämneslektioner sker det 
även samverkan mellan ämnesgrupperna bland annat för att anordna konserter, föreställningar samt driva 
orkesterverksamhet. Förutom de kurser som kulturskolan erbjuder har de även ett samarbete med 
grundskolan som innebär att två lärare från olika ämnesområden träffar alla elever i årskurs 1 ett antal 
gånger i syfte att lägga en grund för barnens skaparglädje och intresse för estetiska ämnen. Kulturskolan i 
Kungsbacka erbjuder även kurser under skollov.   

Kulturskolan har ca 1 600 unika elever i sin verksamhet, och ca 500 av dem går fler än en kurs. De kurser 
som är populärast är dans, piano, gitarr och konst. I dagens system är man under ett läsår garanterad 25 
tillfällen, i dessa tillfällen ingår konserter och utställningar osv. Varje kurs kostar 950 kr förutom ensemble, 
orkester och kör som kostar 475 kr. Syskonrabatt finns också där tredje barnet får rabatt och betalar halva 
priset och fjärde barnet går gratis.  

Den totala nettobudgeten för kulturskolans verksamhet ligger på ca 23 miljoner kronor per år, inklusive 
lokaler och lokalvård. Budgeten har de senaste åren legat på i princip samma nivåer trots en ökande 
befolkning i kommunen.  

Till den operativa verksamheten finns ca 36 årsarbetare i form av pedagogisk personal, 1,5 årsarbetare är 
chefer och en årsarbetare är tekniker/vaktmästare. Den pedagogiska personalen står för nästan 21 
miljoner kronor per i år i kostnad. I budgeten för kulturskolan ingår även utgifter för avskrivningar och 
internränta, licenser, notkopieringsavtal mm. Verksamhetens intäkter består av terminsavgift på ca 3,6 
miljoner kr/år samt så fick Kungsbacka ca 800 000 kr från kulturrådet 2021. 

Utöver verksamhetens nettobudget finns ett antal förvaltningsövergripande roller så som 
verksamhetschef, controller och ekonom, administratör och kommunikatör som i olika utsträckning lägger 
tid på uppgifter kopplade till kulturskolans verksamhet.   

Ett nytt administrativt elevsystem kommer att etableras under 2022 med förhoppningen att underlätta 
administrationen framöver.  
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4 DRIFTFORMER FÖR KOMMUNAL VERKSAMHET 

I detta kapitel redogörs vilka driftsformer som, rent objektivt, är möjliga att använda utifrån ett kommunalt 

perspektiv och bygger på att kommunen har huvudmannaskapet, det vill säga att de ansvarar för att 

definiera omfattningen på en verksamhet och att finansiera den, men inte nödvändigtvis ansvarar för att 

driva den. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har delat in driftformerna för kommunal och regional verksamhet 
i fem kategorier, från ett direkt inflytande till ett indirekt inflytande. 

 

Figur 1 Fem kategorier av driftformer 

Alla driftsformer kan inte användas för samtlig kommunal verksamhet, till exempel kan obligatorisk 
verksamhet bara ske i egen regi, gemensam nämnd eller kommunalförbund. För att kunna ta ställning till 
vilka alternativ som skulle kunna vara aktuella för den frivilliga verksamhet som en kulturskola innebär 
kommer vi i detta kapitel att presentera de olika driftsformerna som ingår i de fem kategorierna samt 
värdera dem som relevanta eller irrelevanta utifrån Kungsbacka kommuns förutsättningar. 

4.1 EGEN REGI 

Att driva något i egen regi innebär att kommunen, förutom huvudmannaskapet att tillhandahålla 
verksamheten, även har ansvaret för att driva verksamheten. Detta alternativ kan kombineras med privata 
aktörer, och man bör då tydliggöra hur man skiljer huvudmannaansvaret från driftansvaret. Det innebär att 
dessa driftformer är relevanta för Kungsbacka kommun i kombination med att möjliggöra för privata 
aktörer att leverera tjänster inom kulturskolan. 

 

Figur 2 Driftformer i egen regi 

4.1.1 SAMMA NÄMND 

Den mest traditionella driftformen är att huvudmannaansvaret samt driftansvaret ligger i samma nämnd. 
Det innebär att man inte särskiljer de två uppdragen på politisk nivå. Att dessa är samlade i samma 
nämnd utesluter dock inte att det också finns privata utförare inom verksamheten. Men förekomsten av 
privata utförare kan medföra att förvaltningen organiseras så att driften blir en egen organisation som är 
skild från huvudmannaskapet. 

4.1.2 OLIKA NÄMNDER 

Om kommunen önskar särskilja huvudmannaansvaret från driftansvaret rent politiskt så kan fullmäktige 
fördela ansvaren mellan två olika nämnder. I praktiken innebär det att en nämnd har huvudmannaansvaret 
och en annan nämnd får ansvar för driften av kommunens verksamhet inom området. Att ha privata 
utförare kan vara en anledning till detta eftersom det kan synliggöra en konkurrensneutralitet. 
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4.1.3 INTRAPRENAD 

Om kommunen driver en verksamhet som en utförande resultatenhet under samma förutsättningar som 
en extern utförare kallas detta intraprenad. Enheten kan tilldelas uppdraget direkt eller konkurrera om det i 
en upphandling. 

4.2 EXTERN INOM KONCERN 

En kommun kan, med två begränsningar, välja att driva en verksamhet i ett helägt aktiebolag eller i en 
stiftelse som kommunen stiftar själv. Dessa två begränsningar är om det står i en lag att en nämnd ska ha 
ansvar för en viss verksamhet eller om det är en uppgift som utgör myndighetsutövning. En kulturskola 
medför ingen sådan begränsning i sig självt och det finns därför en teoretisk möjlighet att driva 
verksamheten i ett helägt aktiebolag eller en egen stiftelse. Om syftet med att förändra den befintliga 
driftformen är att utöka antalet privata aktörer ser vi dock inte dessa som ett reellt alternativ. Vi bedömer 
därför att driftformerna inom denna kategori inte är relevanta för Kungsbacka kommun. 

 

Figur 3 Driftformer externt inom koncernen 
 

4.3 IHOP MED EN ELLER FLERA ANDRA KOMMUNER 

En kommun kan utföra uppdrag tillsammans med en eller flera andra kommuner under förutsättningen att 
de har samma uppdrag, vilket regleras i 9 kap. kommunallagen (2017:725). Det finns ett flertal olika 
driftformer som är möjliga, se figur 4 nedan, men ingen av dem är i sig en lösning för att utöka antalet 
utförare i en kulturskola utan främst en lösning för att gemensamt hantera huvudmannaskapet. Vi 
bedömer därför att driftformerna inom denna kategori inte är relevanta för Kungsbacka kommun. 

 

Figur 4 Driftformer ihop med någon annan kommun 

 

4.4 ANSKAFFNING FRÅN EXTERN LEVERANTÖR 

Kommunen kan upphandla eller inkludera privata utförare i ett valfrihetssystem eller auktorisationssystem. 
Enligt 10 kap. 7–9 § kommunallagen (2017:725) ska kommunen då kontrollera och följa upp 
verksamheten samt genom avtalet se till att kommunen kan få den information som behövs för att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Dessa alternativ är relevanta för Kungsbacka 
kommun då man önskar öka antalet privata aktörer. 
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Figur 5 Driftformer - privata utförare 

4.4.1 UPPHANDLAT FÖRFARANDE 

Upphandling av verksamhet inom kulturskoleområdet som ska utföras av en eller flera privata utförare ska 
ske i enlighet med de regler som finns i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att 
avtal sluts på viss tid och kommunen kan sedan inte under avtalstiden ändra förutsättningarna för hur 
verksamheten ska utföras, utöver vad som reglerats i avtalet, och verksamheten måste under hela 
avtalstiden utföras på det sätt och inom de ramar som kommunen definierat under upphandlingen. Det är 
därför viktigt att i avtalet ha bestämmelser om utvecklingen av verksamheten. Inom Upphandlat förfarande 
finns det olika delar, Direktupphandling, Öppet förfarande och Selektivt förfarande.  

Direktupphandling: Dessa upphandlingar får ej överskrida ett tröskelvärde, som vanligen är en 
summering av värdet under två år och en sammanvägning av alla köp av samma slag som genomförts 
under räkenskapsåret. Direktupphandlingsgränsen (ca 600 tkr) är en procentsats av tröskelvärdet med 
nya regler från 1 februari 2022. Utöver vad som regleras i LOU kan det även finnas interna regelverk att 
beakta inom kommunen för vad som får upphandlas. 
Öppet förfarande: Är det mest vanligen förekommande förfarandet som innebär att man annonserar 
upphandlingen och alla leverantörer som vill får lämna anbud 
Selektivt förfarande: Detta förfarande sker i två steg. I första steget får alla som vill ansöka om att delta i 
upphandlingen, men endast de som uppfyller vissa angivna krav bjuds in för att lämna anbud. 

Utöver dessa tre förfaranden finns det ytterligare alternativ men som utredningen ej gör bedömningen är 
aktuellt i Kungsbackas fall.  

• Förhandlat förfarande med föregående annonsering 

• Konkurrenspräglad dialog   

• Inrättande av ett innovationspartnerskap 

• Förhandlat förfarande utan föregående annonsering  

4.4.2 VALFRIHETSSYSTEM (AUKTORISATIONSSYSTEM) 

Alla former av anskaffningar omfattas inte av LOU. Ett valfrihetssystem, eller auktorisationssystem i de fall 
verksamheterna inte ingår i verksamheter inom socialtjänst och omvård som omfattas av definitionerna i 
lagen om valfrihetssystem, är ett alternativ till offentlig upphandling. Det är dock viktigt att kommunen 
beaktar de grundläggande principerna som följer av EUF-fördraget1. Kommunal vuxenutbildning och 
musikskola är exempel på verksamheter där auktorisationssystem tillämpas. 

Ett auktorisationssystem innebär att den som har rätt att ta del av en kommunal verksamhet själv får välja 
vem som ska utföra tjänsten bland de av kommunen godkända utförare som kan vara både kommunala 
och privata aktörer. Kommunen fastställer krav på utföraren och tjänsten och så länge kraven uppfylls är 
utföraren valbar. Nya utförare kan ansluta sig löpande och befintliga utförare kan välja att lämna systemet 

 

 

 

1 De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin grund i EU-rätten: 

principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, proportionalitetsprincipen, principen om 

öppenhet och principen om ömsesidigt erkännande. 
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enligt de regler som kommunen, i sin roll som huvudman, bestämt. Det möjliggör för kommunen att kunna 
ändra både innehåll i tjänsten samt formella bestämmelser, såsom exempelvis betalningsrutiner, om 
ändringarna sker så att utföraren kan välja att lämna kundvalssystemet innan ändringarna börjar gälla. 
Med andra ord är detta en mer flexibel lösning, jämfört med ett upphandlat förfarande, om man önskar ha 
en större flexibilitet i utvecklingen av verksamheten.  

I ett auktorisationssystem finns dock inte möjlighet att begränsa antalet privata utförare, eftersom det är 
den enskilda individen som tilldelar utföraren uppdraget och inte kommunen, och det kan därmed krävas 
omfattande resurser för uppföljning. 

En förutsättning för att en verksamhet ska kunna tillhandahållas genom auktorisationssystem är att det 
handlar om individuella tjänster där mottagaren av verksamheten väljer utförare. Betydelsen av den 
upphandlade myndighetens urval hade 2019 prövats i EU-domstolen i två avgöranden och den avgörande 
frågan är just om det är den upphandlande myndigheten som väljer vilken av leverantörerna i systemet 
som ska utföra uppdraget. 

Ett möjligt alternativ för den som vill att den enskilda individen ska kunna få välja mellan olika utförare men 
vill begränsa antalet utförare är att upphandla ett bestämt antal leverantörer som den enskilde sedan kan 
välja mellan. Det innebär i praktiken att kommunen genomför ett upphandlat förfarande, och därigenom 
följer LOU, men därefter låter individen själv välja bland de aktuella utförarna. 

4.5 TILLSAMMANS MED PRIVATA PARTER 

En kommun kan tillsammans med en eller flera privata parter skapa en driftform genom ett gemensamt 
ägt bolag, att stifta en stiftelse ihop eller bilda en ekonomisk eller ideell förening. Men kommunen kan dock 
inte köpa tjänster från ett bolag/en stiftelse/en förening som kommunen ”äger” tillsammans med privata 
parter på grund av LOU2. Vi bedömer därför att driftformerna inom denna kategori inte är relevanta för 
Kungsbacka kommun. 

 

Figur 6 Driftformer tillsammans med privata parter 

 

4.6 SAMVERKAN OCH STÖD SOM INTE ÄR DRIFTFORMER 

Det finns även möjlighet att delfinansiera en verksamhet som någon annan ansvarar för genom att ge 
bidrag. Vanliga områden för bidrag är stöd till föreningar inom kultur- och fritidsområdena. 

När kommunen ger stöd i form av bidrag är det viktigt att kommunen: 

1. Inte ställer sådana krav för bidraget att kommunen i praktiken styr verksamheten, för då blir den 
ett kommunalt ansvar. 

2. Inte finansierar hela verksamheten, eftersom tjänsten i så fall ska upphandlas eller ingå i ett 
valfrihetssystem. 
 

 

 

 

2 Undantagen för det som kallas interna köp i 3 kap. 11-16 § LOU är inte tillämpliga. 
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4.7 SAMMANFATTNING AV MÖJLIGA DRIFTSFORMER 

De driftformer som är relevanta för Kungsbacka kommun att nyttja för att öka antalet privata aktörer är de 
inom kategorin Anskaffning från extern leverantör: Upphandling LOU (direktupphandling, Öppet och 
Selektivt förfarande) alternativt Auktorisationssystem. Dessa kan kombineras med olika driftformer inom 
kommunens egen regi. 

 

I övrigt kan kommunen välja att ge bidrag till föreningsverksamhet inom kulturområdet, men man kan då 
varken styra eller helt finansiera verksamheten. 
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5 FINANSIERINGSMODELLER 

Utöver driftsform har utredningen genom omvärldsbevakning identifierat ett antal olika finansieringsformer 
som används i den kommunala verksamheten kopplat till kulturskolan och som sätter ramar för 
verksamhetens förutsättningar.  

Som kommunal verksamhet kan man för sin kultur- och musikskola välja en eller flera av nedan 
finansieringsformer för sin verksamhet. Exempel på detta är: 

• Österåker och Staffanstorps kommun som har elevpeng för allt utbud oavsett kommunal eller 
privat utförare.  

• Lund har elevpengen för vissa delar av det musikala utbudet oavsett kommunal eller privat 
utförare i kombination med en rambudget för den kommunala kulturskolans verksamhet.  

• Värmdö kommun har rambudget för sin kommunala verksamhet och föreningsstöd för sina 
privata aktörer.  

• Härryda kommun har endast kommunal verksamhet vilken finansieras genom tilldelad rambudget 
men där delar av budgeten är avsatt för externa utförare genom direktupphandling.  

5.1 RAM- ALTERNATIVT VERKSAMHETSBUDGET  

I kommunen beslutar kommunfullmäktige om ekonomisk plan som beskriver hur mycket pengar varje 
nämnd och dess verksamheter tilldelas för kommande år. Denna resulterar i en rambudget för 
kulturskolan, det vill säga en övergripande budget som inte innehåller några specifika detaljer utan visar 
den totala kostnaden för en del av en verksamhet. Den kommunala verksamheten fördelar sedan sin 
budget på ett antal olika poster i syfte att genomföra sitt tilldelade uppdrag, att bedriva kulturskola, oavsett 
om det är tilldelat genom en upphandling eller i egen kommunal regi. 

Kulturskoleeleven betalar varje termin en politiskt beslutad kursavgift, ofta differentierad beroende på kurs, 
till kommunen. 

5.2 ELEVPENG  

En finansieringsmodell genom elevpeng är den finansieringsmodell som används i ett 
auktorisationssystem men kan även appliceras vid upphandling enligt LOU.  

Modellen bygger på att aktuella aktörer, kommunala som privata, får en summa pengar per antagen elev 
vilken den totala verksamheten skall finansieras på. Ofta differentieras dessa summor utifrån hur stora 
grupper undervisningen genomförs i. De studerade kommunerna använder alla sig av samma tre nivåer, 
nivå 1: 1–4 deltagare, nivå 2: 5–12 deltagare och nivå 3: 13+ deltagare, men med olika politiskt beslutade 
elevpengs summor. Systemet bygger sedan på att verksamheten varje månad rapporterar in antalet 
närvarande elever och utifrån det tilldelas sin elevpeng. Respektive elev betalar en politiskt beslutad 
kursavgift per termin till kommunen, ofta differentierad beroende på kurs.  

Kostnaden för verksamheten begränsas i denna modell genom att ett maximalt antal elevplatser sätts för 
det totala systemet. Finansieringsmodellen kan appliceras på hela kulturskolans verksamhet oavsett om 
det är en kommunal eller privat utförare, som i Österåker, eller så kan man som i Lund välja att lägga 
modellen på delar av verksamheten. 

De kommuner som finansierar sin verksamhet genom ett elevpengssystem upplever en svårighet att 
planera för kommande terminer då man som verksamhetsansvarig ej vet hur mycket pengar man har att 
röra sig med framåt. Detta skapar även en stress och orolighet bland personalen som bekräftas både av 
Österåker och Staffanstorp.   

Den interna kommunala verksamheten i Kungsbacka kommer påverkas av modellen då 
finansieringsmodellen skiljer sig från den som finns idag och nya rutiner och arbetssätt behöver arbetas 
fram och tillämpas. Beroende på val av driftsform påverkas även den administrativa arbetsmängden inom 
kommunen. Ju fler aktörer som kopplas till ett elevpengssystem desto mer intern administration leder det 
till. Även administrationen i den kommunala delen av Kungsbackas kulturskola uppskattas få en större 
administration då rapporteringen av elevantalet sker månadsvis och ej som i dag, per termin.  
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Som kund kan jag påverkas av denna finansieringsmodell utifrån administrativa perspektiv. Det är av stor 
vikt då ett elevpengssystem tillämpas att det inför uppstart skapas goda förutsättningar för det 
administrativa kundmötet. En annan identifierad konsekvens utifrån kundperspektivet är att denna 
finansieringsmetod är knuten till en specifik kursverksamhet, vilket kan försvåra finansiering av sociala 
insatser som till exempel projekt kopplat till ensamkommande barn, barn med funktionsnedsättningar samt 
att utföra samarbeten med exempelvis skola och fritidsverksamhet. Inför ett val av finansieringsmodell är 
detta faktorer Kungsbacka kommun behöver ta ställning till och anpassa i syfte att hitta en lösning som 
fungerar för Kungsbackas förutsättningar. 

5.3 FÖRENINGSSTÖD 

Som kommun kan man ge ekonomiskt bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom 
kommunen. Ofta ställs ett antal villkor som skall vara uppfyllda för att föreningen ska kunna ansöka om 
bidrag. Bidragsnivåerna fastställs årsvis och i det studerade exemplet på Värmdö betalas de ut terminsvis 
och därefter sätter sedan föreningarna sina egna taxor ut mot kund. De krav som kan ställas kopplat till ett 
föreningsstöd har inte samma möjligheter att styra verksamheten som vid en auktorisation eller 
upphandling. Som en konsekvens av detta kan kommunen bland annat ej kravställa villkor kopplat till 
utbildningsnivå, anställningsvillkor eller registerkontroll. 

I Värmdö lyfter man denna modell som fördelaktig då det tillkommande utbudet, som föreningsstödet 
möjliggör, ej upplevs som konkurrerande då den kommunala verksamheten finansieras genom sin årliga 
rambudget och ej behöver kriga om eleverna för finansiering av verksamheten månad för månad. Detta 
skapar förutsättningar för den kommunala kulturskolan att planera sin verksamhet på längre sikt och 
kompletteras av det tillskott som de ideella föreningarna bidrar med. Dessutom lägger det grunden för en 
trygg arbetsmiljö inom kommunens verksamhet.   

Vid införande av föreningsstöd inom Kungsbacka kommun skulle ytterligare administrativa resurser krävas 
inom förvaltningen för att tilldela och följa upp fördelningen av bidragen.  

Konsekvenser för kunden är att kostnaden för det utbud som de ideella föreningarna erbjuder med stor 
sannolikhet blir dyrare än de kurser som kommunen erbjuder. Då modellen ej heller möjliggör 
kravställningar i någon större bemärkelse kan inte heller kvalitetsnivåer så som utbildningsnivåer och 
registerkontroll garanteras vilket kan få konsekvenser för slutkunden.  

Denna finansieringsmodell går att applicera i Kungsbacka kommun som ett komplement till den 
kommunala kulturskolan i syfte att öppna upp möjligheten för privata aktörer.  
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6 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV MÖJLIGA DRIFTSFORMER 

Som tidigare konstaterats är de driftformer som är relevanta för Kungsbacka kommun de inom kategorin 
Anskaffning från extern leverantör: Upphandling LOU alternativt Auktorisationssystem. Dessa kan 
kombineras med olika driftformer inom kommunens egen regi. 

 

I övrigt kan kommunen välja att ge bidrag till föreningsverksamhet inom kulturområdet, men man kan då 
varken styra eller helt finansiera verksamheten. 

Studerade referenskommuner, vilket mycket av inhämtad erfarenhet har insamlats från, har följande 
driftsformer för sin musik och/eller kulturskola. 

• Österåkers kommun: Upphandling LOU samt egen regi. 

• Lunds kommun, Staffanstorps kommun: Auktorisationssystem samt egen regi. 

• Härryda kommun: Direktupphandling samt egen regi. 

• Värmdö kommun: Ideella föreningar samt egen regi. 

I detta kapitel kommer identifierade möjliga driftsformer analyseras utifrån ett antal identifierade 
perspektiv. Dessa perspektiv påverkas av eller har en påverkan på val av driftsform och 
finansieringsmodell och är utgångspunkten i genomförd analys.  Ingångsvärde i analysen är 
förutsättningen, identifierad av beställaren, att inga ytterligare ekonomiska medel kommer skjutas till 
verksamheten. Identifierade perspektiv som de möjliga driftsformerna kommer analyseras utifrån är: 
Finansieringsmodell, Utbud, Kvalitetssäkring, Kundpåverkan, Personalpåverkan, Intern organisation samt 
Kö. 

6.1 UPPHANDLING ENLIGT LOU - SELEKTIVT OCH ÖPPET FÖRFARANDE 

Att upphandla en eller flera privata aktörer enligt LOU för att på uppdrag av kommunen driva hela eller 
delar av kulturskolans verksamhet är en möjlig driftsform. Att upphandla delar av kulturskolans 
verksamhet har gjorts på några ställen i Sverige, dock har inga exempel hittats där hela musik- eller 
kulturskolan har upphandlats. 

• Österåkers kommun har, utöver sin kommunala musikskola, tre upphandlade aktörer med avtal 
som löper på 2 år med möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare två år. I Österåker har 
elevpengsmodellen applicerats som finansieringsmodell både för de privata aktörerna samt den 
kommunala musikskolan.  

• Även Nacka har upphandlat en specifik, kostnadsfri, del av kulturskolans verksamhet. Dock 
består huvudparten av Nackas verksamhet av auktoriserade parter.  

Upphandling enligt LOU möjliggör att sätta ett ekonomiskt tak för vad verksamheten får kosta genom att 
begränsa kostnadsdrivande parametrar så som elevantal, elevkostnad, utbud med mera. Kungsbacka 
kommun kan till exempel ange antalet elevplatser och nivåer på ersättning i upphandlingsmaterialet och 
på det viset se till att dagens budget ej överskrids. Upphandlingen kan även vinklas till att omfatta ett eller 
flera specifika ämneskurser, ett visst geografiskt område eller den totala verksamheten. Hur man väljer att 
avgränsa och formulera upphandlingen beror på vad det är man vill att den upphandlade verksamheten 
ska syfta till och driva mot, exempelvis minskade köer, ökat utbud, reducerade kostnader osv.   

Huruvida marknaden anser att uppdraget är attraktivt är inte möjligt att avgöra innan avtalets och 
upphandlingens innehåll börjat arbetas fram. 
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6.1.1 FINANSIERINGSMODELL 

Finansieringsmodeller som identifierats som möjliga vid en upphandling av kulturskoleverksamhet enligt 
LOU är elevpengsmodellen samt rambudget: 

• Österåkers kommun har för sina upphandlade avtal tillämpat elevpengsmodellen som 
finansiering.  

• Nacka har för sin kostnadsfria kulturskola i Fisksätra en avtalad årlig ersättning reglerad i 
upphandlingen. 

Ingen av kommunerna har satt något tak för elevantal, i Nackas upphandling specificerades dock en 
miniminivå för det minsta antal elever verksamheten ska omhänderta. 

6.1.2 UTBUD 

Kommunen bibehåller huvudmannaskapet vid en upphandling och kan därmed styra den inriktning man 
vill driva verksamheten mot. Upphandlingen kan vinklas till att omfatta ett eller flera specifika 
ämnesområden, ett visst geografiskt område eller den totala verksamheten. Utifrån dessa möjligheter är 
det viktigt att man som verksamhet inför en upphandling har identifierat verksamhetens och 
upphandlingens syfte, mål och vision. Är det minskade köer, en kulturskola för alla eller andra visioner 
som kommunens kulturskola skall driva mot. När detta är tydligt bör en dialog med marknaden göras i 
syfte att ringa in vilka olika delar som finns att köpa på den privata marknaden men även för att identifiera 
eventuella redan befintliga icke subventionerade fungerande marknader inom kommunen. Detta ger ett 
underlag att ta beslut om vilket utbud som upphandlingen skall omfatta.  

Österåker varnar för att upphandla privata aktörer att utföra delvis samma utbud som den kommunala 
verksamheten erbjuder, eftersom man riskerar att skapa en negativ konkurrens. I Österåker har man sett 
att konkurrensen gjort att delar av utbudet på sikt utarmats då elevunderlaget inte matchat antalet utförare. 
Österåker menar att detta kan undvikas genom att begränsa antalet upphandlade parter till några få och 
genom att endast upphandla samma utbud som den kommunala verksamheten erbjuder om 
elevunderlaget tillåter det, annars bör man endast upphandla kompletterande utbud.  

6.1.3 KVALITETSSÄKRING 

Upphandling enligt LOU möjliggör goda förutsättningar för kvalitetssäkring. Inför upphandlingen används 
kravställning i upphandlingsunderlaget samt val av utvärderingsmodell som verktyg för att säkerställa 
kvalitén i genomförandet. Under avtalets gång kan kontinuerlig och strukturerad kravuppföljning med 
tillhörande incitament och repressalier användas i syfte att säkra den kvalitet som kravställts.  

Förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad inom Kungsbacka kommun bytte driftform från 
auktorisation till upphandling enligt LOU för deras vuxenutbildning just på grund av de goda möjligheterna 
till styrning inför och under avtalet vilket de upplevde var en brist då auktorisation användes. 

6.1.4 KUNDPÅVERKAN 

Genom upphandling har man möjlighet att styra den upphandlade verksamheten i stor utsträckning, det 
kan bland annat handla om att genom kravställning skapa en större valfrihet för kunden antalet aktörer, 
kursutbud eller större geografisk utbredning. Eller så kan det handla om kravställning och uppföljning 
kopplat till utbildningsnivåer, registerkontroll och lektionstid. Detta gör driftformen enklare att styra i 
innehåll och upplägg än de andra driftsformerna och skapar förutsättningar för god kvalitet, hög 
kundnöjdhet och en positiv kundpåverkan.   

Genom att upphandla hela eller delar av den kommunala kulturskolan bjuder man in fler aktörer att 
erbjuda kurser till kunderna. En viktig parameter att tänka på när detta görs är att utgå från kundmötet när 
strukturerna för bland annat ansökan och fakturering skapas. Som kund vill man ha en enkel hantering 
oavsett om det är en privat eller kommunal aktör som ansvar för utförandet och har man ej med detta 
perspektiv från början är risken stor att kunden upplever systemet som krångligt. Genom att skapa dessa 
flöden och förutsättningar innan upphandlingen görs kan det vara förutsättningar in i kravställningen.  
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En negativ konsekvens, ur ett kundperspektiv, av upphandling är att risken finns att verksamheten, som 
kunden vant sig vid och tar för givet, efter att avtalstiden löpt ut ej finns kvar att nyttja. Denna nackdel är 
som tydligast till denna driftsform även om situationen kan uppstå i ett auktorisationssystem också. 

6.1.5 PERSONALPÅVERKAN 

Driftsformen upphandling enligt LOU påverkar i sig inte befintlig personal men då den upphandlade 
verksamheten i Kungsbacka ska bekostas av befintliga medel kommer, i någon utsträckning, befintlig 
verksamhet och dess personal påverkas. Hur omfattande påverkan blir på den kommunala verksamheten 
går ej att uppskatta i dagsläget då det bland annat beror på de nya avtalens omfattning och innehåll. Dock 
består den största kostnadsposten inom dagens verksamhet av personalkostnader vilken kommer att 
behöva minska om omfördelningar av budgeten ska göras. Beroende på vald strategi för den totala 
verksamheten kommer personalen i olika ämnesgrupper att påverkas olika.   

6.1.6 INTERN ORGANISATION 

Om hela eller delar av kulturskolan upphandlas kommer Kungsbackas förvaltningsorganisation att behöva 
anpassas efter detta. Orsaken är att den administrativa arbetsmängden förväntas öka då det blir fler parter 
för kommunen att administrera och följa upp, framför allt om ett elevpengssystem väljs som 
finansieringsmodell. Kommunen kommer även att behöva tillsätta en avtalsansvarig som bland annat 
ansvarar för uppföljning av den upphandlade verksamheten samt andra löpande frågor och beslut som 
antas uppstå under avtalets tid. Då möjligheten att ställa fler och mer detaljerade krav vid en upphandling 
är stor dras slutsatsen att den uppföljande verksamheten också kommer behöva vara mer omfattande för 
denna driftsform för att säkerställa att kommunen får den kvalitet som de upphandlat och betalar för. 

Ytterligare tillkommande interna arbetsuppgifter kopplat till denna driftsform är den upphandlings- och 
verksamhetskompetens som krävs då upphandling skall genomföras.  

De nya rollernas omfattning och mängden tillkommande arbetsuppgifter går ej att fastställa i denna 
utredning då det är beroende av antalet upphandlade parter samt mängden och detaljnivån i 
upphandlingens kravställning. 

6.1.7 KÖ 

Oavsett driftsform eller finansieringsmodell önskar Kungsbacka att, oavsett privat eller kommunal utförare, 
få ut ett maximalt antal elevplatser utifrån en begränsad mängd tilldelade medel samt till en förväntad 
kvalitet. Genom upphandling prövar man tesen att en extern privat aktör kan utföra samma jobb till ett 
lägre pris. Driftformen i sig frigör dock inte fler elevplatser. Realismen i huruvida en privat upphandlad 
aktör kan erbjuda fler elevplatser till samma kostnad är i sin tur beroende av marknadens intresse som i 
sin tur påverkas av upphandlingens kravställningar och val av finansieringsmodell och kan därför inte tas 
ställning till i denna utredning.  

Studerade referenskommuner har i många fall inga köer men det beror ej på driftform eller 
ersättningsmodell utan på att förvaltningen saknar budgettak för verksamheten och alla elever som 
anmäler sig erbjuds en plats. Driftformen, Upphandling genom LOU, möjliggör dock att antalet elevplatser 
kan begränsas vilket är en förutsättning för Kungsbacka som har en begränsad budget. Genom att 
fastställa antalet elevplatser så kan man utifrån dagens elevintresse och antal födda i aktuella årskullar 
skapa sig en bild av förväntat intresse. Därefter kan man ta beslut om ett kösystem skall tillämpas eller om 
den ska nollas efter att antagningarna är gjorda.   

En potentiell väg för att frigöra fler elevplatser är att tillämpa ett elevpengssystemet som 
finansieringsmodell för det upphandlade avtalet men med en lägre elevpeng vilket frigör fler elevplatser för 
samma budget. Dock kommer den privata aktören behöva förutsättningar för att hämta hem denna 
minskade subvention vilket antingen tros kunna göras utifrån att de har lägre driftskostnader eller genom 
att ge dem förutsättningen att sätta ett högre pris ut mot kund. På detta vis skapas förutsättningar för att 
öka antalet elevplatser inom ramen för elevpengsmodellen med elevtak men med konsekvensen att 
tjänsten antagligen blir dyrare ut mot kund. Ser man på en finansieringsmodell genom rambudget och 
dess påverkan på verksamhetens kö så kan man genom upphandling reglera både miniminivåer för 
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elevantal och exakt antal platser och utifrån det inför avtalsstart veta potentiella köer.  I denna modell kan 
man även genom incitament skapa drivkrafter för den privata aktören att öka antalet elevplatser inom 
ramen för tilldelade medel.  

6.2 AUKTORISATIONSSYSTEM 

Denna driftsform används i bland annat Lund, Staffanstorp och Nacka. Dessa kommuner kombinerar 
denna driftsform med att driva delar av verksamheten inom den egna kommunala verksamheten. Hur man 
valt att fördela ämnesgrupperna mellan privat och kommunal verksamhet samt val av finansieringsmodell 
varierar:  

• Lunds kommun: Kommunal kulturskola med tilldelad rambudget i kombination med 
auktorisationssystem med elevpengsmodell för musikskola för individuell undervisning för barn 
födda 2011 eller 2012. Den kommunala verksamheten drivs alltså både genom elevpengsmodell 
(musikundervisning) samt tilldelad rambudget (övrig undervisning) 
 

• Staffanstorps kommun: Kommunal kulturskola med tilldelade medel utifrån elevpengsmodell i 
kombination med auktorisationssystem vars verksamhet finansieras utifrån samma ekonomiska 
elevpengsmodell som den kommunala delen.  
 

• Nacka kommun: Har två kommunala kulturskolor med tilldelade medel utifrån elevpengsmodell i 
kombination med auktorisationssystem vars verksamhet finansieras utifrån samma ekonomiska 
elevpengsmodell som den kommunala delen. Utöver detta har Nacka upphandlat en kostnadsfri 
musikskola kopplad till ett geografiskt område som finansieras genom tilldelad rambudget 
reglerad i upphandlingen. 

6.2.1 FINANSIERINGSMODELL 

Möjlig finansieringsmodell i ett auktorisationssystem är elevpengsmodellen vilka alla studerade 
referenskommuner använder sig av.  

6.2.2 UTBUD  

I ett auktorisationssystem kan man som beställande part, genom uppsatta auktorisationsregler, styra vilket 
utbud man vill tillåta externa aktörer att erbjuda. Detta kan göras antingen genom att reglerna tillåter 
utföraren att avgöra utbudet själva eller genom att specificera vilka delar av utbudet auktorisationen gäller. 
Utformas regelverket på rätt sätt så är en av de fördelar som ett auktorisationssystem för med sig att det 
är föränderligt och möjliggör att de behov som uppstår kan mötas av marknaden.  

En av utmaningarna som lyfts med auktorisationssystemet att det finns en risk för utarmning av vissa mer 
klassiska ämneskurser. Till grund för detta är ett begränsat kundunderlag fördelas på fler parter vilket till 
sist kan leda till att vissa ämnesgrupper ej har tillräckligt med kundunderlag. Detta är dock inte 
verkligheten överallt, i Lund har man till exempel inte haft några problem att tillsätta traditionella ämnen så 
som orkester och ensemble.  

6.2.3 KVALITETSSÄKRING 

Kvalitetssäkring kan göras mot de auktorisationskrav förvaltningen sätter upp och som de privata 
aktörerna skall följa. Då kommunen ej kan begränsa antalet aktörer som ansluter sig kan det komma att 
krävas en stor mängd resurser kopplat till uppföljning. Till systemet finns inga incitament eller repressalier 
kopplat vilket bland annat förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad inom Kungsbacka kommun 
lyft som en utmaning i arbetet med att säkra kvaliteten i ett auktorisationssystem.  

 

http://www.prospero.se/


 2022-01-05  KBA403 Rapport Rev A Sida 18 (25) 

Författare: Elisabet Elm Granskad: Therese Johansson  elisabet.elm@prospero.se 

 
Prospero Management AB  Kontor och besöksadress:  Västra Hamngatan 13A, 411 17 Göteborg 
Org.nr 556559-8538    
www.prospero.se  

6.2.4 KUNDPÅVERKAN 

Genom auktorisation skapar man förutsättningar för kunden att ha flera aktörer att välja mellan och i teorin 
ett utbud som speglar efterfrågan. Som auktoriserande part kan även krav fastställas som ska uppnås av 
de externa parterna dock är uppfattningen efter att ha studerade referenskommunernas kravställning att 
de ej är lika detaljerade som de krav som ställs vid en upphandling.  

Fördelen med ett auktorisationssystem är att verksamheterna har förutsättningar att finnas kvar under en 
längre tid jämfört med då upphandling genomförs och avtal skrivs under en begränsad period.  

Att tänka på då många parter ska erbjuda delar av en tjänst ut mot kund är att kundmötet behöver 
samordnas enhetligt i syfte att skapa en tydlighet i regler, administration och utbud. Detta kommer kräva 
ytterligare resurser än vad Kungsbacka lägger idag på administrationen kopplat till kulturskolans 
verksamhet. Det gäller både administration kopplat till ansökan, fakturering och kommunikation. 

6.2.5 PERSONALPÅVERKAN 

Den konsekvens som identifierats och är direkt kopplad till driftsformen är att ett auktorisationssystem 
skulle kunna leda till att den kommunala verksamheten ej får tillräckligt elevunderlag till vissa 
ämnesgrupper på grund av att eleverna valt en extern aktör som utförare. Vilket skulle kunna leda till att 
ämnesgrupper läggs ner i den kommunala verksamheten och personalen sägs upp.  

Ytterligare konsekvenser bygger på ingången i analysen att inga ytterligare medel kommer skjutas till och 
de externa aktörerna ska finansieras inom befintlig budget vilket kommer få konsekvenser på den 
befintliga personalen. Hur stor del av den kommunala verksamheten som kommer att behöva minskas, till 
fördel för de nya parterna, går dock ej att uppskatta i dagsläget då det bland annat beror på 
auktorisationsreglernas omfattning och innehåll samt antal aktörer i auktorisationssystemet. Men då den 
största kostnadsposten inom dagens verksamhet är personalkostnader är det där ekonomiska 
besparingar kan göras. Beroende på vald strategi för den totala verksamheten kommer personalen i de 
olika ämnesgrupperna att påverkas olika.   

Om den kommunala verksamheten också inkluderas i finansieringsmodellen elevpengssystem skulle 
verksamheten påverkas i stor utsträckning utifrån de nya ekonomiska förhållandena som bygger på att 
finansieringen regleras månad för månad utifrån faktiskt elevantal. Konsekvenserna för personalen blir att 
det är svårt att planera verksamheten på längre sikt och istället behöver anpassningar göras månad till 
månad vilket några av referenskommunerna vittnar om skapar en stressande arbetsmiljö.  

6.2.6 INTERN ORGANISATION 

Den kommunala organisationen kommer att påverkas av ett införande av ett auktorisationssystem då det 
kommer krävas resurser för att administrera systemet. Identifierad tillkommande administration är både 
kopplad till själva auktorisationen av tillkommande aktörer samt administration kopplat till elevpengen i 
finansieringsmodellen. Utöver det så tillkommer arbetsuppgifter så som kommunikation och uppföljning.  

Beroende på vad kommunen väljer att inkludera i auktorisationssystemet samt vilka finansieringsramar 
som sätts för den kvarvarande kommunala verksamheten påverkas planeringen av verksamheten i olika 
utsträckning. Väljer man att lägga ut hela utbudet för auktorisation kräver det en kontinuerlig anpassning 
av den kommunala verksamheten för att synka utbudet med utbudet som de privata aktörerna erbjuder. 
Väljer man istället att dela upp utbudet mellan kommunen och de privata parterna skapas andra mer 
långsiktiga förutsättningar för den kommunal verksamheten. Det som framkommit i dialog med 
referenskommunerna är att förutsättning för samverkan behöver skapas snarare än konkurrens. 

Beroende på auktorisationskrav, intresse från marknaden samt vad man väljer att auktorisera kommer den 
interna arbetsmängden att variera därav kan ingen uppskattning i tillkommande resurser göras i denna 
utredning.  
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6.2.7 KÖ 

Då ett auktorisationssystem är ett sätt att gå tillväga för att undvika upphandling är konsekvensen att man 
ej får begränsa. Därav kan antalet elevplatser ej begränsas i detta system vilket i praktiken innebär att alla 
som vill borde kunna få en plats och köer uppstår därmed ej. Detta har bekräftats i de studerade 
referenskommunerna där ingen kommun har uttalade tak för antalet elever. Då Kungsbacka kommun har 
ett tydligt ekonomiskt tak för vad verksamheten får kosta behöver vald driftsform tillåta att begränsningar 
kopplat till den kostnadsdrivande parametern elevantal kan göras vilket är svårt i ett auktorisationssystem.  

6.3 UPPHANDLING ENLIGT LOU - DIREKTUPPHANDLING 

Det går att driva huvudparten av kulturskolans verksamhet i egen kommunal regi och ändå möjliggöra att 
privata aktörer kommer in på marknaden. Detta kan göras genom direktupphandling vilket Härryda 
kommun valt att göra där delar av förvaltningens tilldelade rambudget är avsatt för externa parter. 
Direktupphandlingar får dock endast göras till ett värde som ej överskrider direktupphandlingsgränsen 
över en viss tid. Det är även vanligt att man på kommuncentral nivå även har riktlinjer och policys för när 
och hur direktupphandling kan göras, vilket också ska tas hänsyn till.  

6.3.1 FINANSIERINGSMODELL 

Finansieringsformen för att helt driva verksamheten i egen regi med verktyget direktupphandling är 
rambudget där avsatta poster för att möjliggöra samverkan med externa aktörer specificeras.  

6.3.2 UTBUD 

Genom en kombination av egen regi och direktupphandling kan man specificera vad det är man vill 
direktupphandla i syfte att komplettera det egna utbudet. Då direktupphandling endast kan användas till ett 
visst belopp kommer dock en hel ämneskurs ej vara möjligt att direktupphandla. Dock kan enskilda initiativ 
så som lovverksamhet eller enskilda mindre kurser direktupphandlas så länge beloppsgränsen ej 
överskrids på totalen.  

6.3.3 KVALITETSSÄKRING 

Uppföljning av den tjänst som direktupphandlas sker i enlighet med de krav som ställts i anbudet vilket gör 
att direktupphandling skapar goda förutsättningar för en säkrad kvalitet. 

6.3.4 KUNDPÅVERKAN 

Genom direktupphandling kan eleverna få tillgång till ett vist nytt utbud, dock ej nya ämneskurser, och 
verksamheten kan anpassa det upphandlade utbudet utifrån kundens önskemål. Kunden får dock ej fler 
aktörer att välja mellan.  

6.3.5 PERSONALPÅVERKAN 

Då utbudet som direktupphandlas ska bekostas av befintliga medel kommer, i någon utsträckning, befintlig 
verksamhet och dess personal påverkas. På grund av direktupphandlingsgränsen blir andelen av 
budgeten som ska läggas på direktupphandling betydligt mindre än vid upphandling enligt öppet och 
selektivt förfarande.  

6.3.6 INTERN ORGANISATION 

Den interna organisationen påverkas inte i någon större utsträckning då kompletterande delar av den 
kommunala kulturskolan ska direktupphandlas. De tillkommande arbetsuppgifterna som kan uppstå bör 
kunna inrymmas inom dagens verksamhet. De kompetenser som kan förväntas bli involverade är 
verksamhetsutvecklare i syfte att avgöra vad som skall direktupphandlas, upphandlingskompetens i 
genomförandet av upphandlingen samt administrativa resurser i implementeringen av det tillkommande 
utbudet.  
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6.3.7 KÖ 

Alternativet kommer inte möjliggöra fler elevplatser inom befintlig verksamhet då det utbud som kan 
direktupphandlas ej är kopplat till ämneskurserna och har därmed ingen, eller liten, effekt på dagens köer. 

6.4  FÖRENINGSSTÖD 

Det går att driva huvudparten av kulturskolans verksamhet i egen kommunal regi och ändå möjliggöra att 
privata aktörer kommer in på marknaden. Detta kan göras genom föreningsstöd vilket Värmdö kommun 
gör.  Förslaget som analyseras i utredningen bygger på att kulturskolan drivs vidare i egen kommunal regi 
i kombination med att förvaltningen avsätter medel terminsvis till ideella föreningar och stiftelser att ansöka 
om, som ett bidrag till deras verksamhet.  

6.4.1 FINANSIERINGSMODELL 

Finansieringsformen för att helt driva verksamheten i egen regi med verktyget föreningsstöd är rambudget 
där avsatta poster för att möjliggöra samverkan med externa aktörer specificeras. Föreningsstödet betalas 
ut terminsvis och storleken på bidraget till den enskilde föreningen varierar beroende på hur stor posten är 
i budgeten samt antalet sökande föreningar. Dock får inte hela verksamheten finansieras, eftersom 
tjänsten i så fall ska upphandlas eller ingå i ett valfrihetssystem. 

6.4.2 UTBUD 

Genom att avsätta delar av förvaltningens budget till föreningsstöd kan man låta föreningslivet bejaka 
marknadens behov och anpassa utbudet efter efterfrågan. Som kommun tillsätter man kriterier som 
föreningarna ska uppnå, dock får kraven inte i praktiken styra verksamheten, då det blir ett kommunalt 
ansvar. Utifrån detta kan kommunen inte genom föreningsstöd styra utbudet i någon utsträckning utan de 
föreningar som inför terminsstarten uppfyller uppsatta krav blir tilldelade bidrag oavsett utbud.  

6.4.3 KVALITETSSÄKRING 

Uppföljning av de föreningar som tilldelats föreningsstöd går endast att göra mot de vilkor som 
föreningsstödet bygger på vilket är av mer övergripande karaktär vilket gör att kommunen har mindre 
möjlighet att säkra kvalitén på de tjänster som föreningarna erbjuder.  

6.4.4 KUNDPÅVERKAN 

Då driftsformen ger en låg möjlighet till styrning har kommunen bland annat inte möjlighet att sätta gränser 
för elevavgifter på det utbud som föreningarna erbjuder vilket kan leda till att det utökade utbudet kan 
komma att kosta kunden mer. Det finns inte heller möjlighet för kommunen att säkerställa 
utbildningsnivåer, registerkontroll eller lektionstid och antal vilket kan få konsekvenser för kundens 
upplevelse.  

I Värmdö där kommunen ger bidrag till föreningar och fyra externa aktörer tillkommit på marknaden 
presenteras alla verksamheter på samma plattform men administrativt är det helt separata system.  
Konsekvensen för eleven är att de får anmäla sig direkt till respektive aktör och all administration sköts av 
respektive part själva.  

6.4.5 PERSONALPÅVERKAN 

Personalen inom den kommunala kulturskolan kommer påverkas i det fall en större del av budgeten skall 
läggas på föreningsstöd än vad som görs idag. Så länge inte ytterligare medel skjuts till för dessa 
nytillkomna behov kommer det att ske på befintliga resursers bekostnad vilket i praktiken skapar mindre 
utrymme för personalkostnader och nedskärningar kommer behöva göras. 

Även om ytterligare medel skulle tillskjutas kan detta vägval leda till konsekvenser för personalen om 
tillräckligt elevunderlag ej finns för vissa ämnesgrupper inom den kommunala verksamheten på grund av 
att eleverna istället valt en extern aktör som utförare. Detta skulle kunna leda till att ämnesgrupper läggs 
ner i den kommunala verksamheten vilket får konsekvenser för personalen.  
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6.4.6 INTERN ORGANISATION 

Att införa föreningsstöd kommer kräva viss resurstid av den befintliga organisationen för att genomföra. I 
Värmdö ligger detta ansvar på enhetschefen för kulturskolan. All administration sker via mail, inget eget 
samordnande system finns eller anses behövas.  

Rambudgeten ger verksamheten goda förutsättningar att planera sin verksamhet för kommande 
verksamhetsår. Då föreningsstödet fördelas terminsvis finns förutsättningar för att skapa samverkan och 
synergier verksamheterna emellan. Det som försvårar är det faktum att man som kommun ej kan påverka 
utbudets innehåll och kan därmed ej inför terminen veta vilka föreningar och vilket utbud som kommer 
vara aktuellt för kommande termin.  

På grund av låg möjlighet till kravställning krävs inga större resurser för uppföljning. 

6.4.7 KÖ 

Genom att erbjuda föreningsstöd till ideella föreningar skapas förutsättningar för att ytterligare elevplatser 
tillgängliggörs vilket har en positiv inverkan på kösituationen. Dock går det ej genom föreningsstöd att rikta 
stödet mot specifika ämnesgrupper med högt intresse i syfte att arbeta bort specifika köer. Ekonomiska 
medel behöver skjutas till även i detta alternativ men med möjligheten att sätta förutbestämda ekonomiska 
nivåer så att befintlig budget kan hållas.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER 

7.1 GENERELLA SLUTSATSER 

Under arbetet med utredningen har ett antal kommuners verksamheter studerats i syfte att kartlägga 
erfarenheter från olika driftsformer. Alla studerade exempel har en kommunal verksamhet som 
kombineras med andra driftsformer där externa aktörer bjuds in som en delmängd i utbudet inom kultur- 
eller musikskolan. Inga erfarenheter har kunnat inhämtas från en helt upphandlad verksamhet, men detta 
är dock också en möjlig väg framåt.  

I alla intervjuer som genomförts samt i dialog med Kungsbacka kommun har verksamhetens utmaningar 
med kö uppmärksammats. I många av de studerade referenskommunerna har en av anledningarna till 
förändrade driftsformer varit att minska befintliga köer. Med det som drivkraft har externa aktörer bjudits in 
för att erbjuda kultur och/eller musikskolor för kommunens alla elever utan att sätta ett tak för antalet 
elevplatser. Med det som ingång finns goda förutsättningar att få bort befintliga köer. Det är alltså inte 
driftsformen i sig som gör att köerna minskar eller försvinner utan antalet elevplatser som erbjuds. Då 
varje elevplats oavsett finansieringsmodell genererar kostnader finns det ingen finansieringsmodell eller 
driftsform som skapar fler elevplatser utan att ytterligare medel skjuts till än vad som finns idag, vilket 
också dialogerna med referenskommunerna visar på. Det som skulle kunna vara en möjlighet är teorin att 
en extern part kan genomföra samma uppdrag som kommunen gör idag för mindre kostnader och att 
ytterligare elevplatser på det viset möjliggörs. Denna tes har ej kunnat bekräftas genom den 
omvärldsbevakning som gjorts och bör prövas genom dialog med marknaden innan några slutsatser kan 
dras. 

Ska ett elevpengssystem implementeras som finansieringsmodell är slutsatsen att det ej bör göras i 
system där verksamheternas alla delar konkurrerar med varandra då risken är mycket stor att det skapar 
en mycket stressande situation då det upplevs som att parterna ”krigar” om vem som får eleverna och 
därmed finansieringen. Istället bör vissa ämnesgrupper väljas ut och konkurrensutsättas. Vilka dessa bör 
vara är helt beroende av förvaltningens långsiktiga mål, visioner och prioriteringar och ligger utanför detta 
uppdrag att identifiera.  

Den driftsform som vanligen används av de kommuner som väljer att inkludera externa parter i 
genomförandet av kulturskolans verksamhet är auktorisationssystem som finansierats genom ett 
elevpengsystem utan tydliga budgetbegränsningar i form av elevtak. Även de som valt att upphandla delar 
av sin verksamhet tillämpar elevpeng som finansieringsmodell för dessa delar. Vissa kommuner har även 
inom den kommunala verksamheten använt sig av elevpengen som finansieringsmodell för den 
kommunala verksamheten i syfte att konkurrens ska ske på lika villkor. Elevpengssystemet skapar dock 
en stress inom verksamheten då all planering sker månad för månad och man upplever att det pågår ett 
krig om eleverna vilket skapar en osund arbetsmiljö. En reflektion är också att denna finansieringsmodell 
försvårar den strategiska utvecklingen av verksamheten utifrån att man ej vet vilka ekonomiska 
förutsättningar som finns längre bort än en månad. Detta kan vara acceptabelt utifrån att man i förväg har 
ramat in uppdraget kraftigt men vill man istället ha en dynamisk verksamhet som följer samhällets trender, 
är lyhörd mot elevernas behov samt med målet att testa nya inriktningar blir det svårt.  

Då dagens budgetnivå för kulturskolan i Kungsbacka varit en fast förutsättning för denna utredning ses 
inte auktorisationssystem som en möjlig väg framåt då denna driftsform ej möjliggör begränsningar i 
varken antalet utförare eller elevantal vilket ej är förenligt med fasta budgetramar. Därav är följande 
alternativ möjliga vägar framåt. 

Alternativ A - Upphandling LOU (öppet alternativt selektivt förfarande) med eller utan egen regi. 

Alternativ B - Upphandling LOU (Direktupphandling) samt egen regi 

Alternativ C - Samverkan med ideella föreningar och förbund samt egen regi. 

. 
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7.2 ALTERNATIV A 

Driftform: Upphandling LOU (öppet alternativt selektivt förfarande) med eller utan egen regi. 

Ersättningsmodell: Rambudget, Elevpeng. 

Utredningen ser detta alternativ som den på sikt möjliga vägen för Kungsbacka kommun att gå om beslut 
tas att bjuda in privata aktörer i utförandet av Kulturskolans verksamhet. Genom upphandling har 
beställaren möjlighet att forma verksamheten i form av utbud, elevantal, lektionslängd, geografisk 
placering, ersättningsnivåer osv. Beroende på kravformulering och val av finansieringsmodell kommer 
verksamheten att driva åt olika syften och mål. Därav är det mycket viktigt att Kungsbacka kommun innan 
upphandlingen görs identifierar en tydlig bild kring verksamhetens vision, mål och syfte. Vilka effekter vill 
vi uppnå? Är det minskade köer? En mångfald i utbudet? En kulturskola för alla?  Verksamheten behöver 
också inför en upphandling prioritera önskemålen och viljeinriktningen. Genom att arbeta igenom dessa 
strategiska frågor och vägval och prioritera dem undviker man att bli fast i ett avtal man ej är nöjd med. 
Dessa prioriteringar och vägval behöver därefter genomsyra upphandlingens paketering, kravställningar 
samt utvärderingsmodell. 

Genom upphandling har beställaren möjlighet att sätta ramar för vad verksamheten får kosta, och därmed 
kan i teorin befintlig budget hållas.  Huruvida marknaden är intresserad att bedriva den verksamhet 
kommunen upphandlar för den kostanden kan dock ej garanteras på förhand. Genom en dialog med 
marknaden inför en upphandling, en så kallad SIU, har man som beställare möjlighet att ställa frågor till 
potentiella aktörer samt få en känsla av intresset för kommande upphandling. Allt i syfte att skapa så goda 
förutsättningar för kommande avtalsperiod som möjligt.  

7.3 ALTERNATIV B 

Driftform: Upphandling LOU (Direktupphandling) samt Egen regi. 

Ersättningsmodell: Rambudget, Elevpeng. 

Genom detta alternativ kan Kungsbacka kommun bjuda in privata aktörer omgående. Direktupphandling 
bör dock ses som ett verktyg för att tillföra mervärde till den befintliga verksamheten, ej för att tillföra hela 
ämneskurser. Trots den begränsningen ger direktupphandling Kungsbacka kommun möjlighet att agera 
omgående samtidigt som det skapar förutsättningar för att inhämta kunskap och erfarenhet rörande 
kravställning, utvärderingsmodeller och uppföljning i syfte att på sikt bli en så bra beställare som möjligt. 
Det finns även goda förutsättningar inom befintlig organisation och resurser att genomföra detta alternativ 
samt kvalitetssäkra de upphandlade delarna.  

7.4 ALTERNATIV C 

Driftform: Samverkan med ideella föreningar och förbund samt egen regi. 

Ersättningsmodell: Föreningsstöd, Rambudget och Elevpeng. 

Även detta alternativ ger Kungsbacka möjligheten att bjuda in externa aktörer omgående. På grund av låg 
möjlighet till styrning kan ej utbud, registerkontroll, utbildningsnivå, avgifter mm regleras. Inte heller 
kvalitetsstyrning så som utvärdering, repressalier eller incitament är möjligt i detta alternativ. Vilket man 
behöver vara medveten om och öppen för. Dock kan föreningsbidraget skapa fler elevplatser i kommunen 
än vad som finns idag.  

7.5 REKOMMENDATION OCH VÄGEN FRAMÅT 

Utredningen rekommenderar Kungsbacka kommun att på sikt använda sig av upphandling enligt LOU – 
selektivt och öppet förfarande om kommunen skall bjuda in privata aktörer i genomförandet av 
kommunens åtagande rörande kulturskola. Utredningen rekommenderar även Kungsbacka att använda 
sig av verktygen direktupphandling, föreningsstöd samt externa dialoger med marknaden som steg på 
vägen, inför en upphandling enligt LOU genomförs, i syfte att:  

• Bygga kunskap och erfarenhet – bli en bra beställare 

http://www.prospero.se/
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• Skapa möjlighet till att agera nu 

Utöver dessa aktiviteter kommer interna dialoger och politisk förankring krävas i syfte att enas om och 
prioritera vad verksamheten ska driva mot nu när verktygen för att öka antalet privata aktörer till en 
oförändrad budget identifierats. Utredningen föreslår att det fortsatta arbetet drivs i två olika spår vilka 
redogörs för i nedan avsnitt. 
 

7.5.1 SPÅR 1 – INTERNA DIALOGER RÖRANDE STRATEGISKA VÄGVAL OCH PRIORITERINGAR 

Upphandlingens utformning, kravformuleringar och val av ersättningsmodell kommer variera beroende på 
vad som skall uppnås med verksamheten. Därför är det väldigt viktigt att strategiska frågeställningar 
identifieras och diskuteras internt innan en extern part upphandlas så man inte sitter fast i ett avtal som ej 
rimmar med de övergripande målen, visionerna och prioriteringarna eller blir för kostnadsdrivande då 
erfarenheten säger att man sällan har råd att köpa allt som står på önskelistan. Frågeställningar att ta 
ställning till samt prioritera är bland annat:   

• Vill vi erbjuda en större mångfald i kursutbudet?  Vilka ämneskurser saknar vi idag? Vem leverera 
det bäst, kommun eller privat aktör?  

• Vill vi skapa förutsättningar för minskade köer? Ska vissa ämnen finnas tillgängliga hos flera 
aktörer, i så fall vilka?  

• Ska vi driva en kulturskola för alla? Hur når vi grupper vi ej når idag? Skall utbudet för vissa 
grupper öka? Får priset ut mot kund öka? 

• Ska Kungsbacka driva framtidens kulturskola? Hur påverkar detta utbud hos upphandlad aktör?  
Hur skapar vi förutsättningarna för en dynamisk verksamhetsutveckling? 

• Ska vi istället värna om kulturarvet? Hur påverkar detta utbud hos upphandlad aktör?  

• Ska vald lösning leda till så små konsekvensen för befintlig personal? 

Den politiska förankringen har även identifierats som en viktig del för det fortsatta arbetet i syfte att 
säkerställa att alla parter driver mot samma mål och vision. Detta bör, om än i olika omfattning, ske 
kontinuerligt under hela processen då de strategiska frågeställningarna diskuteras och prioriteras, 
upphandlingsprocessen genomförs samt under avtalstiden.  
 

7.5.2 SPÅR 2 – EXTERNA DIALOGER I SYFTE ATT BYGGA KUNSKAP OCH ERFARENHET 

Utredningen föreslår även att direktupphandling, föreningsstöd samt dialog med marknaden blir verktygen 
för att kunna agera direkt samt skapa goda förutsättningar för att i nästa steg genomföra en upphandling 
enligt LOU (öppet eller selektivt förfarande) av hela eller delar av verksamheten. 

Genom att ta små steg, och genomföra direktupphandling och implementera föreningsstöd kan 
Kungsbacka kommun testa sig fram och bygga kunskap kring kravställning och uppföljning och på det 
viset skapas goda förutsättningar för en lyckad upphandling enligt LOU i nästa skede. Dessa aktiviteter 
kan med fördel genomföras parallellt med spår ett.  

Genom en dialog med marknaden kan även kunskap och förståelse identifieras för vad marknaden 
behöver för att gå in i affären. Exempel på frågor att ställa till marknaden:  

• Finns det privata aktörer som är intresserade av att driva kulturskolan i Kungsbacka? 

• Finns det ett intresse hos marknaden att driva verksamhet kommunens interna diskussioner format? 

• Vad behöver marknaden för att se affären? 

• Vilken ersättningsmodell är mest tilltalande? 

  

http://www.prospero.se/
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Anna Hjelm Woll  Utvecklingsledare, Kultur och Fritidsförvaltningen 
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Dokumentnamn Utfärdat av Diarienummer 

Driftsformer kommuner och regioner Sveriges kommuner och regioner - 

Förutsättningar för Kulturskola i Österåkers kommun Kultur och fritidsförvaltningen 
Österåkers kommun 2021-01-21 

 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för 
införande av valfrihetssystem i kulturskolan med 
externa utförare 

Härryda kommun, Sektorn för 
utbildning, kultur och fritid   

2020VFN492 60 

Kulturskolan i siffror - sammanfattning av statistik 2019 Kulturrådet - 

Auktorisationsvillkor gällande checksystem för 
musikundervisning i Lunds kommun 

Lunds kommun - 

Specifika auktorisationsvillkor kundval kulturskola Nacka kommun - 

Utredning om införande av kulturcheck i Lunds 
kommun, juni 2016 

Lunds kommun - 
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Inledning 

Den 3 juni 2020 beslutade Regionstyrelsen att  

- ge Hälso- och Sjukvårdsavdelningen på Regionkontoret i uppdrag 
att i syfte att uppnå en ökad och mer jämlik fysisk och psykisk hälsa 

samordna den halländska satsningen Aktiviteter för barn och unga 
med behov av särskilt stöd (i fortsättningen: ”ABU”) 

- ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningens förankring 

och etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition 
att den blir en del av den ordinarie verksamheten i de halländska 

kommunerna  

- ge driftnämnderna Hallands Sjukhus; Ambulans, Diagnostik och 
Hälsa samt Psykiatri i uppdrag att utifrån satsningen skapa en 

struktur för samverkan kring barn och unga med behov av särskilt 
stöd  

- kostnader för projektet finansieras av projektmedel för riktade 

statsbidrag (Överenskommelse om god och nära vård) med upp till 
totalt 7 500 000 kr för perioden 2020-2021. Finansiering från 2022 

hanteras inom befintlig budgetprocess utifrån bedömning av 
långsiktiga kostnader efter projektets slut 

Arbetet genomfördes i projektform. Denna rapport ger en sammanfattning 
om det genomförda arbetet och dess resultat.  

 
Det genomförda arbetet 

Regionkontoret, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Satsningen har samordnats av Hälso- och sjukvårdsavdelningen på 
Regionkontoret. Delprojektledare har av praktiska skäl organisatoriskt 

tillhört Hallands Sjukhus under projektperioden men har under hela 
projekttiden kontinuerligt arbetat tillsammans med projektledaren och de 

andra berörda parterna både internt och externt.  

Projektledningen har tagit fram viktiga dokument för att kunna genomföra 

uppdraget och samordnat projektgruppens arbete där alla 
samverkanspartners har representerats, inklusive kommunala 

koordinatorer från de deltagande kommunerna och RF-SISU Halland. 
Projektledningen har haft avstämningar med verksamhetschefer från de 
deltagande verksamheterna från specialistvården, i den mån möjlighet och 

behov fanns.  

Projektledningen har initierat uppstart av nätverket Kultur för välmående 
och psykisk hälsa. Mer om detta finns att läsa längre ner. 
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På delprojektledarens initiativ och i samverkan med RF-SISU Halland har 
informationsspridning genomförts kring ParaMe i Halland med fokus 
framför allt på barn och unga från Habiliteringen. Delprojektledaren har 
dessutom stöttat och handlett Varbergs kommuns arbete med satsningen 
under uppbyggnad av Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen.  

Covid-19 pandemin har inspirerat projektledningen till nya arbetssätt. 
Eftersom förfrågningar från specialistvården inte har minskat och det har 
inte funnits möjlighet att hantera alla dessa av kommunala koordinatorer 
har det tagits fram en Aktivitetskatalog för Elevhälsa, Barnmottagningen, 
Barn- och Ungdomspsykiatrin, Habiliteringen och Individ- och 
Familjeomsorg i Kungsbacka. Aktivitetskatalogen kan användas till att 
direkt hänvisa barnen till olika fritidsaktiviteter utan kommunal koordinator 
som mellanhand. Aktivitetskatalog finns numera i Varberg också och det 
finns ett pågående arbete även i Laholm och delvis i Halmstad.  

Delprojektledare har handlett två mastersstudenter och haft nära 
samarbete med Högskolan i Halmstad samt Göteborgs Universitet. Två 
kvalitativa studier på deltagare och vårdnadshavares upplevelse av 
Friskvårdsgrupperna i Laholm och Kungsbacka är gjorda och dessa visar 
mycket positiva resultat. Dessutom finns det pågående arbeten kring 
forskning och publicering av forskningsresultat tillsammans med Barn- och 
Ungdomskliniken på Hallands Sjukhus.  

Tillsammans med lokala nämnder har en informationssida tagits fram på 
Vårdgivarwebben med beskrivning om satsningen och länk till 
Kungsbacka kommuns webbsida och de filmerna som har tagits fram i 
samverkan.  

Projektledningen har i början av projektperioden diskuterat med de 

berörda verksamheternas verksamhetschefer om det finns behov och 
möjlighet till eventuella gemensamma digitala lösningar men det visade 
sig att ett sådant behov inte finns i nuläget. 

Lokala nämnder 

Lokala nämnder har haft i uppdrag att verka för satsningens etablering 
med ambition att den blir en del av den ordinarie verksamheten i de 
halländska kommunerna. Lokala nämnder har bidragit till projektet på 
följande sätt:  
• Medverkat med två tjänstepersoner i den regionala projektgruppen. 

Tjänstepersonerna har bland annat löpande återrapporterat till 
projektgruppen om projektläget i kommunerna.  

• Verkat för etablering av Friskvårds- och aktivitetsgrupper lokalt.   
• Tagit fram grundläggande dokument för att bidra till ökad förståelse 

hos kommunerna för projektet och ansvarsfördelningen i avtal.   
• Samordnat arbetet med utvärderingsstöd.  

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/halsoframjande-arbete/halsoframjande-halso-och-sjukvard/friskvardsgrupper-och-aktivitetsgrupper-for-barn-och-unga-i-behov-av-sarskilt-stod/
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• Medfinansierat ekonomiskt med 60 000 kronor och bidragit med 
personella resurser till framtagandet och 
spridandet av informationsfilmer om Friskvårds- och aktivitetsgrupper.   

  
Vid projekttidens start fanns ett etablerat arbete med Friskvårds- och 
aktivitetsgrupper i Kungsbacka och Laholm samt etablerat arbete med 
Fysisk aktivitet på recept för barn och unga  i Varberg och 
Halmstad. Under projektperioden har ytterligare en kommun, Varberg, valt 
att etablera Friskvårds- och aktivitetsgrupper. Falkenberg, Hylte och 
Halmstad har av olika anledningar valt att tacka nej till denna typ av 
samverkan, men i Hylte och Halmstad fortgår samtal om 
alternativa lösningar för att i större utsträckning nå målgruppen.    
De framgångsfaktorer och utmaningar som lokala nämnder har 
identifierat när det gäller att verka för satsningens etablering i de 
halländska kommunerna samt en mer utförlig beskrivning av respektive 
lokal nämnds arbete återfinns som bilaga 1.   
 

Driftnämnd Hallands Sjukhus 

Redan i början av projektperioden visade sig att det inte fanns behov och 
möjlighet till eventuella gemensamma digitala lösningar i de berörda 
verksamheterna. Efter en inkommen ansökan tilldelades därför de 

ekonomiska medlen som var öronmärkta för digitaliseringsarbetet i 
projektet till Barn- och ungdomskliniken för att kunna utveckla det 

pågående pilotarbetet med digi/fysisk vård för barn med obesitas med 
hjälp av HOPE appen.  

Det digitala arbetet påbörjades genom en samverkan mellan 
vårdpersonal, patientfamiljer Patientföreningen HOBS samt Region 
Hallands IT-enhet. Målet med samverkan var att ta fram en plattform som 

mötte både vårdpersonals och patienters önskan i sin funktionalitet, för att 
kunna dela hälsodata och kommunicera på nya sätt på ett juridiskt och 

datasäkert korrekt sätt.   

Målet med piloten var att utveckla och utvärdera ett nytt sätt att arbeta 

med en intensiv individanpassad digi/fysisk vård genom en specifikt 
framtagna kommunikationsplattform. Erfarenheten från piloten har givit 

insikter och kunskap inför möjligheten att kunna utveckla de digitala 

verktygen ytterligare samt utforma nya digitala vårdflöden för andra 
grupper av patienter inom Region Halland.  

Pilotens resultat var följande. 17 patientfamiljer har ingått i den pilot som 
bedrevs hösten och vintern 2020/2021 där den digi/fysiska vården genom 

just HOPE-app testats. Patienter kom från Barn- och 
ungdomsmottagningarna i Halmstad, Kungsbacka och Varberg. En 

utvärdering har gjorts kring patienters och vårdpersonals erfarenhet av att 
mötas på detta nya sätt. 100% av patienterna delade med sig av viktdata 
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regelbundet, 100% delade med sig av data kring dagliga steg och 100% 
av familjerna använde chattfunktionen vid minst 1 tillfälle. 

Kommunikationsplattformen visade sig vara uppskattad av vårdpersonal 
och patientfamiljer som önskar fortsätta efter pilotens genomförande. 

Baserat på den återkoppling som inkommit från patientfamiljer samt 
vårdpersonal har en uppdatering av flödet skett. Region Halland deltar nu 
som aktiv partner i ett nationellt Vinnovaprojekt som heter Vinterprojektet 

baserat på att vi har möjligheter att inhämta data från patienter på ett 
säkert sätt. 

Under 2022 kommer minst 50 patientfamiljer erbjudas digi/fysisk vård och 

målet är sedan att kontinuerligt förbättra funktionaliteten och att så 

småningom samtliga familjer ska ha tillgång till denna digi/fysiska vård. 

 

Barnkliniken har dessutom kontinuerligt samverkat med de deltagande 
kommunernas koordinatorer och skickat förfrågningar för att barnen ska 

kunna erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter. Barnklinikens samverkan 
inkluderar kontakter direkt med koordinatorer kring enskilda barn. Utöver 
det har barnkliniken deltagit i ett stort antal SIP-möten kring barn som varit 

inskrivna i både Friskvårdsgrupp och barnmottagningens 
obesitasbehandling. Barnkliniken samverkar med socialtjänsten, skolan, 

och med BUP och Habiliteringen i de fall det är aktuellt. Barnkliniken har 
utbildat vårdpersonal från de olika mottagningarna kring vilka barn som 
bör prioriteras till insatserna. Dokument har också tagits fram för att 

tydliggöra vilka kriterier som bör beaktas när ett barn kan komma att 
erbjudas friskvårdsgrupp.  



 

5 

Parame-appen och Aktivitetskatalogerna har belysts av barnkliniken och 
fler barn har därmed fått tillgång till anpassade aktiviteter. 

Barnkliniken har medverkat vid ett stort antal föreläsningar och har också 
medverkat i filmerna som har tagits fram i samverkan med de lokala 

nämnderna. 

Barnkliniken Varberg: 27 st 

Barnkliniken Kungsbacka: 130 st 

Barnkliniken Laholm: 55 st 

Driftnämnd Ambulans, Diagnostik och Hälsa 

Habiliteringens målgrupp är barn och ungdomar med motoriska 
funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar eller 

autismspektrumtillstånd samt barn och ungdomar med ADHD med 
tilläggsdiagnos. 

Habiliteringen har under projektets gång samverkat med Hallands 
kommuner och Regionens övriga specialistenheter; Barn- och 
Ungdomspsykiatrin och Barnkliniken. Habiliteringen har haft en 

representant med i projektledningsgruppen; idrottspedagog som aktivt har 
deltagit i utvecklingsarbetet kring bland annat att skapa arbetssätt och 

rutiner för habiliteringen och målgruppens deltagande i 
samverkansprojektet. Habiliteringens representant i 
projektledningsgruppen har bidragit med kunskap och erfarenheter om 

habiliteringens målgrupp och lyft målgruppens behov av en aktiv fritid.  
Habiliteringens verksamhetschef har deltagit i styrgruppsmöten med 

projektledare och verksamhetschefer från övriga verksamheter inom 
Region Halland, som berörs av projektet. Habiliteringen har under 
projektets gång avsatt personalresurser med ca 0,3 tjänst. Diskussioner 

har förts om eventuellt behov av digitalt stöd, men detta har inte varit 
prioriterat för Habiliteringens verksamhet. Prioriterat har varit att barn och 

unga i behov av särskilt stöd får aktiviteter på sin fritid. 

Habiliteringen har bildat arbetsgrupper på alla habiliteringsenheter i 

Halland som arbetar med att göra behovsurval av aktuella barn och 
skickar ”förfrågningar” till kommunens koordinatorer alternativt informerar 
familjer om det lokala utbudet av anpassade aktiviteter med hjälp av de 

framtagna ”Aktivitetskatalogerna”. Arbetsgrupperna samarbetar med 
kommunens koordinatorer och övriga specialistenheter i respektive 

kommun och har kontinuerliga uppföljningsmöten kring verksamheten och 
deltagarna.  

Habiliteringens representant i projektledningsgruppen samverkar med 
kommunernas koordinatorer för att hitta anpassade aktiviteter för 
målgruppen samt för implementering av habiliteringens målgrupp i 
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”Aktivitetsgrupper”. Habiliteringens representant deltar även vid 
kommunernas lokala samverkansmöten med Regionen.  

Habiliteringens representant har genomfört utbildningsinsatser för ledare i 
ABU-projektet Halland i samarbete med RF-SISU Halland. En digital 

föreläsning på 3 timmar om ”Inkluderande ledarskap” har också 
genomförts. Under projekttiden har ett digitalt ledarnätverk skapats i 
samarbete med RF-SISU med syfte att projektets ledare ska kunna dela 

kunskap och utbyta erfarenheter för att skapa goda förutsättningar för att 
kunna ta emot barn med behov av stöd. Habiliteringens representant finns 

tillgänglig för ledarna i nätverket om de vill ställa frågor om habiliteringens 
målgrupp eller för att få vägledning kring eventuella specifika 

problemsituationer i deras gruppaktiviteter.  

Habiliteringen Varberg: 14 st 

Habiliteringen Kungsbacka: 7 st 

Habiliteringen Laholm: 0 st 

Driftnämnd Psykiatrin Halland 

Barn- och ungdomspsykiatrin inom Psykiatrin Halland har varit tungt 
belastad under projektperioden pga. Covid-19 pandemin. Dessutom har 
projektgruppens representant fått en annan tjänst och därför har det inte 

funnits någon representant från BUP i projektgruppen under en period 
vilket har försvårat samarbetet med projektledningen.  

Trots det har samverkan mellan deltagande kommuner och BUP fungerat 
tillfredsställande under projektperioden och nya kontakter har skapats med 

bl. a. Varbergs kommun. Även BUP Halmstad har påbörjat en samverkan 
med Laholms kommun. Tidigare erfarenhet med Fysisk aktivitet på recept 
för barn har varit till stor hjälp i arbetet.  

BUP Varberg: 17 st 

BUP Kungsbacka: 90 st 

BUP Laholm: 0 st (10 st via elevhälsan och kommunalt aktivitetsansvar 

som också har kontakt med BUP) 

 

Förvaltningen Kultur och Skola 

Driftnämnd Kultur och Skola har inte fått något uppdrag från 
Regionstyrelsen i samband med detta projekt men förvaltningen Kultur 
och Skola sågs som en självklar samarbetspartner redan från projektets 

början.  
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Kultur i Halland har ingått i projektgruppen. Trots att Kultur i Halland inte 
har haft ett formellt uppdrag att delta i projektet har det varit av stort värde 

att få kunskap om arbetssätt och strukturer gällande målgruppen och 
skapa nya kontaktytor både inom Region Halland och med kommunerna.  

Under projekttiden har Hallands kulturstrategi och Kulturplan 2021-2024 
utarbetats och antagits. Barn och ungas rätt till kultur är ett strategiskt 
utvecklingsområde och under avsnittet lyfts särskilt behovet av att öka 

tillgängligheten för barn och unga i behov av särskilt stöd. För att alla barn 
och unga oavsett bakgrund och funktionalitet ska kunna delta i kulturlivet 

krävs bred samverkan. 

Våren 2021 bjöds projektledarna från Regionkontoret in till ett möte med 

Kultur i Hallands barn och unga nätverk för att presentera projektet och 
undersöka möjligheter för samverkan genom Friskvårds- och 
aktivitetsgrupper. Flera kontakter knöts och under våren 2021 bildades 

nätverket ”Kultur för välmående och psykisk hälsa” med representanter 
från kommunerna, Kultur i Halland och föreningslivet. Nätverkets syfte har 

varit att hitta beröringspunkter, informera varandra och hitta vägar till 
samarbete. Intresset för olika former av kulturaktiviteter är stort och 
samarbeten har inletts inom exempelvis musik, litteratur och slöjd.  De 

kommunala koordinatorerna i Varberg, Laholm och Kungsbacka har 
deltagit vid träffarna.    

Det finns ett stort intresse av att fortsätta träffas i gruppen. Planen är att 
formalisera och strukturera nätverket och bjuda in representanter från fler 

konstområden och förhoppningsvis även från fler kommuner för att 
utveckla samverkan.  

 

RF-SISU Halland 

RF-SISU Hallands verksamhet påverkades kraftigt av pandemin under 
projektperioden. Trots detta har organisationen genomfört en del olika 

aktiviteter och utbildningar samt delat ut föreningsstöd till deltagande 
föreningar. RF-SISU Hallands rapport om arbetet med detta projekt finns 
som bilaga 2. 

 
Ekonomiskt utfall 

Eftersom Halmstad, Hylte och Falkenberg kommuner har valt att inte 
arbete utifrån den halländska modellen för Friskvårdsgrupper och 
Aktivitetsgrupper samt de budgeterade medlen i raden ”övrigt” inte har 

använts är prognosen i skrivande stund att det kommer att finnas ca. 1,5 
Mkr kvar från projektmedlen vid projektperiodens slut. 
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RF-SISU Halland har under hösten 2021 informerat om att de inte kommer 
att behöva använda allt av till dem budgeterade ekonomiska medlen under 

2022 eftersom tre kommuner inte deltar i satsningen. Organisationen har 
uppgett att de kan genomföra sitt uppdrag med en tilldelning på 400.000 kr 
istället för 700.000 tkr. Förslaget är att betala ut 400.000 kr till RF-SISU 

Halland utifrån de medlen som blir kvar vid projektperiodens slut. Om 
förslaget godtas blir utfallet ca. 1,1 Mkr vid projektslutet. 

Den detaljerade ekonomiska redovisningen finns i bilaga 3.  

 

Förslag på det fortsatta arbetet  

Specialistvården ska fortsätta samverka med de deltagande kommunerna 
och skicka förfrågningar till koordinatorerna för att barnen ska kunna 
erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter.  

Regionkontorets samordningsuppdrag ska upphöra vid årsskiftet men 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Lokala nämnder står även i 

fortsättningen till förfogande vid frågor både från kommunerna, 
specialistvården och andra aktörer.  
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Bilaga 1 

 

Lokala nämnders arbete under projekttiden 

Lokala nämnder har haft i uppdrag att verka för satsningens etablering med ambition att den blir 

en del av den ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna. Lokala nämnder har bidragit 
till projektet på följande sätt: 

• Medverkat med två tjänstepersoner i den regionala projektgruppen. Tjänstepersonerna 

har bland annat löpande återrapporterat till projektgruppen om projektläget i 

kommunerna. 

• Verkat för etablering av Friskvårds- och aktivitetsgrupper lokalt.  

• Tagit fram grundläggande dokument för att bidra till ökad förståelse hos kommunerna 

för projektet och ansvarsfördelningen i avtal.  

• Samordnat arbetet med utvärderingsstöd. 

• Medfinansierat ekonomiskt med 60 000 kronor och bidragit med personella resurser till 

framtagandet och spridandet av informationsfilmer om Friskvårds- och aktivitetsgrupper.  

Vid projekttidens start fanns ett etablerat arbete med Friskvårds- och aktivitetsgrupper i 

Kungsbacka och Laholm. Under projektperioden har ytterligare en kommun, Varberg, valt att 
etablera Friskvårds- och aktivitetsgrupper. Falkenberg, Hylte och Halmstad har av olika 

anledningar valt att tacka nej till denna typ av samverkan, men i Hylte och Halmstad fortgår 
samtal om alternativa lösningar för att i större utsträckning nå målgruppen.   

Nedan sammanfattas de framgångsfaktorer och utmaningar som lokala nämnder har identifierat 

när det gäller att verka för satsningens etablering i de halländska kommunerna. En mer utförlig 
beskrivning av respektive lokal nämnds arbete återfinns som bilaga.  

Sammanfattning av framgångsfaktorer i arbetet med att verka för satsningens 
etablering 

 

• Att lokala nämnders tjänstepersoner har goda och upparbetade relationer till 

kommunerna och verkar lokalt med en god lokalkännedom. Detta har underlättat för 

löpande och öppen dialog mellan parterna.  

• Att lokala nämnders politiker i vissa kommuner haft tillgång till lokala arenor för att 

verka för frågans förankring.  

• Att det har funnits en samsyn mellan kommunerna och Region Halland kring vikten av 

att arbeta med målgruppen barn och unga i behov av särskilt stöd. Målgruppens behov i 

form av meningsfull fritid, social gemenskap, rörelseglädje och att klara skolan har varit i 

fokus för många samtal, vilket har mottagits positivt. 

• Att det funnits konkreta erfarenheter från flera års arbete med modellen i Kungsbacka 

och Laholm, vilket har visat på modellens genomförbarhet och dess positiva effekter för 

medverkande barn och unga.  
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Sammanfattning av utmaningar i arbetet med att verka för satsningens 
etablering 

• Satsningen har av flera kommuner upplevts som ett till stora delar färdigt koncept från 

Region Halland där kommunerna inte har involverats i projektframtagandet. Att 

kommunerna inte har involverats i projektdesignen har i sin tur lett till en känsla av 

begränsad möjlighet att anpassa satsningen till lokala förutsättningar.    

 

• Det har funnits oklarheter kring vilket långsiktigt ekonomiskt och strategiskt stöd som 

Region Halland kan erbjuda efter projekttidens slut. 

 

• De flesta kommuner har upplevt finansieringen som kortsiktig i förhållande till 

satsningens omfattning och hur lång tid som implementering av nya arbetssätt tar. Det 

uppfattas som problematiskt att kommunerna förväntas göra ett långsiktigt ekonomiskt 

åtagande medan regionen främst uppfattas vara med under uppstarten. Detta trots att 

insatsen ger synbara effekter som visar sig inom såväl regionala som kommunala 

verksamheter. 

 

• Denna typ av implementeringsprocess tar tid och det har varit svårt att nå i mål på den 

korta tid som har givits för projektet. Att hitta organisationsformer och ta fram 

ekonomiska upplägg mellan de kommunala nämnder och förvaltningar som har ansvar 

för målgruppen är tidskrävande och komplext.  

 

• Det har saknats publicerade forskningsresultat samt sammanställningar av tidigare 

genomförda utvärderingar som har kunnat styrka effekterna (framför allt kvantitativt) av 

modellen. Detta har efterfrågats av flera kommuner under projekttiden. 
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Kungsbacka 

Lokal nämnd Kungsbacka har sedan 2008 varit delaktiga i arbetet med friskvårds- och 

aktivitetsgrupper i Kungsbacka. Till en början, 2008-2010, genom medfinansiering av det projekt 
som tog fram arbetssätt för åldrarna 9-18 år och under 2018-2019 genom medfinansiering i ett 

projekt för att ta fram arbetssätt för åldrarna 5-9 år. Lokal nämnd Kungsbacka har därmed under 

projektets gång verkat i en kommun där friskvårds- och aktivitetsgrupper redan ingår i 

kommunens och barnhälsovårdens ordinarie arbetssätt. Lokal nämnds fokus har därför varit att 

bidra med kunskap och erfarenhet till andra lokala nämnder samt stödja utvecklingen av 
verksamheten och bidra till forskningsmässig förankring. 

Under 2020 beslutade lokal nämnd Kungsbacka om att tillsätta medel för en timanställning hos 

Kungsbacka kommun för att påskynda insamlingen av samtycken från drygt 100 barn som 

behövdes för att färdigställa den pågående forskning som pågår kring friskvårds- och 

aktivitetsgrupper. Nämnden bedömde att publicerade forskningsresultat kring friskvårds- och 

aktivitetsgrupper skulle vara av stort intresse såväl lokalt, regionalt som nationellt, öka kunskapen 

om insatsernas betydelse för delaktiga barns hälsoutveckling och ge vetenskaplig evidens för 

arbetssättet i samverkan mellan kommun och region. Utifrån den bedömningen ville nämnden 

bidra till forskningen genom att ge medel till ett administrativt stöd. Insamling av samtycken 

skedde enligt plan 2020. Forskningsstudierna pågår men är inte publicerade än.   

I samtal med Kungsbacka kommun lyftes hösten 2020 behovet av att ta fram informationsfilmer 

om friskvårds- och aktivitetsgrupper. Dessa filmer skulle kunna bidra till förankring och 

implementering genom att ge exempel på hur olika aktörer gått in i och arbetat med satsningen. 

Efter inledande samtal lyftes behovet vidare till övriga lokala nämnder och i december 2020 

beslutade samtliga lokala nämnder om att bidra till filmerna med 10 000 kronor per nämnd. 

Lokala nämnder bidrog även med personella resurser till framtagandet av filmerna, som var klara 

i juli 2021.  

Lokal nämnd Kungsbacka har under projektperioden fört kontinuerlig dialog med 
verksamhetsledarna för friskvårds- och aktivitetsgrupperna i Kungsbacka.  

Framgångsfaktorer: 

• Goda och upparbetade relationer till kommunen och verksamhetsledarna för friskvårds- 

och aktivitetsgrupper. 

• En historik där lokal nämnd varit delaktig i arbetet sedan lång tid tillbaka.  

Utmaningar  

• Att medlen inom projektet inte har gått att använda till vidareutveckling av befintligt 

arbete.  

 

Varberg 

Lokal nämnd Varberg har sedan 2017 arbetat för att stödja utvecklingsarbete i Varbergs 

kommun som syftat till att främja en meningsfull fritid för barn och unga i behov av stöd. 
Nämnden har både medfinansierat en utveckling av Junior som drevs av Varbergs kommuns 

kultur- och fritidsförvaltning under 2017-2018, samt utveckling av Fysisk aktivitet på recept för 
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barn i behov av stöd (FaB) i Varberg under 2018-2019. Lokal nämnd Varberg identifierade tidigt 

ett behov av utökad dialog mellan dessa två verksamheter och har verkat för detta i syfte att 

främja samverkan och bidra till ett gemensamt arbete för barn och unga i behov av fysisk 
aktivitet och socialt sammanhang i Varberg.  

Under 2020 sammankallade Lokal nämnd Varberg till ett flertal möten med representanter från 

bland annat barnmottagningen, BUP, Habiliteringen, RF Sisu, kultur- och fritidsförvaltningen, 
socialförvaltningen samt förskole- och grundskoleförvaltningens elevhälsa. Mötena handlade 

inledningsvis om samverkan ur ett brett perspektiv gällande barn och unga i behov av stöd för 

aktivitet, men kom senare att fokusera mer på en möjlig etablering av Friskvårds- och 
aktivitetsgrupper.  

När Regionstyrelsen fattade beslut om att verka för en etablering av Friskvårds- och 

aktivitetsgrupper i samtliga halländska kommuner fanns det därmed redan en pågående dialog 

mellan verksamheter i Varberg som på olika sätt möter målgruppen. Frågan var prioriterad i 

samverkan mellan lokal nämnd, Varbergs kommun och andra aktörer. Detta gav goda 
förutsättningar för fortsatt dialog, men det krävdes ett aktivt förankringsarbete av lokal nämnd 

Varberg både på politisk- och tjänstepersonsnivå för att föra frågan vidare till ett beslut om en 
etablering av Friskvårds- och aktivitetsgrupper.   

Kultur- och fritidsförvaltningen var den part från Varbergs kommun som tidigt visade intresse 

för att utreda en möjlig etablering under 2021. I oktober 2020 fattade Kultur- och 

fritidsnämnden beslut att ta fram ett arbetssätt och strategier för barn och unga i behov av 

särskilt stöd, samt att etablera friskvårds- och aktivitetsgrupper med start 2021. Lokal nämnd 

beslutade att stödja utredningen med 100 tkr samt att nämndens tjänstepersoner skulle bistå i 
utredningen.  

Under slutet av 2020 och våren 2021 togs en arbetsplan fram under ledning av kultur- och fritid 

med stöd av Lokal nämnd Varbergs tjänstepersoner. Under denna period fortsatte lokal nämnd, 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, att sammankalla till möten i syfte att förankra 

och delaktighetgöra berörda parter. Information om arbetet gavs även till folkhälso- och 

trygghetsrådet som är ett politiskt samverkansforum kring folkhälsa och trygghet mellan 
Varbergs kommun, Lokal nämnd Varberg och Lokalpolisområde Varberg.  

Under våren 2021 skickades arbetsplanen ut på remiss till berörda parter, och verksamheten 

startade upp i mindre skala. Till följd av pandemin var både antal aktiviteter och förfrågningar 

från specialistvården begränsat, men 20 barn från barnmottagningen kunde under våren delta i 

friskvårdsgrupper. Under hösten har verksamheten kommit igång även för aktivitetsgrupper och 

förfrågningar har mottagits från barnmottagningen, BUP, Habiliteringen och socialtjänsten. 
Totalt är 60 barn och unga aktiva i verksamheten under hösten 2021.  

Kopplat till arbetet finns en övergripande samverkansgrupp som lokal nämnd sammankallat 
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet med gruppen är att säkerställa att 

samverkan fungerar. I samverkansgruppen finns även representanter från barnmottagningen, 

BUP, Hab, RF Sisu och socialförvaltningen. Ett arbete för att få med förskole- och 

grundskoleförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen pågår. Från kultur- 

och fritidsnämndens sida kommer arbetet fortsätta i samma utsträckning efter årsskiftet även om 

Region Hallands projekt tar slut. Förvaltningen har tre koordinatorer som arbetar i verksamheten 
och det är ett prioriterat område att jobba med målgruppen från kultur- och fritidsnämndens 
sida. Arbetssätt och metoder jobbas det vidare med för att kunna utveckla verksamheten.  
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Framgångsfaktorer 

• Redan innan Regionstyrelsens beslut fanns en dialog och ett behov hos flera aktörer att 

utveckla arbetet för barn och unga i behov av stöd för en meningsfull fritid.  

• KoF:s politiska målsättning att arbeta med utsatta grupper. 

• Att samtalen med berörda parter inledningsvis fokuserade på målgruppens behov och 

olika tänkbara lösningar, inte bara modellen med Friskvårds- och aktivitetsgrupper. 

• Upparbetade strukturer samt goda relationer mellan Lokal nämnd Varberg och berörda 

kommunala nämnder/förvaltningar. 

• Ekonomisk stöttning till uppstart från Region Halland. 

Utmaningar  

• Ett färdigt koncept från Region Halland med kortsiktig finansiering. 

• Stort ansvar för kommunen i form av koordinatorstjänst och ett resurskrävande 

arbetssätt. 

• Initialt svårt att engagera fler kommunala nämnder än KoF (främst pga 

perspektivträngsel och att vissa redan arbetade med målgruppen på andra sätt), vilket 

innebar att KoF ibland fick representera hela kommunen på möten med regionen. 

• Avsaknad av publicerade forskningsresultat och tidigare utvärderingar som kan styrka 

effekterna av modellen. 

 

Falkenberg 

På uppdrag av kommunstyrelsen i Falkenberg genomförde kommunens hållbarhetsavdelning 

under våren 2020 en förstudie för att utreda på vilket sätt olika förvaltningar skulle kunna bidra 

med arbetssätt, kunskap, kontaktyta, aktiviteter. Vidare vad verksamheten skulle kosta för att så 

småningom kunna starta en grupp som skulle inrikta sig på rörelseglädje för barn med fetma och 

barn med behov av särskilt stöd i Falkenbergs kommun. Nämnas bör att det redan fanns insatser 

inom ordinarie verksamhet i form av lovaktiviteter riktat till ett litet antal barn med fetma. Det 
var en insats som arrangerades i kommunal regi, där barnen identifierades med hjälp av 

barnmottagningen som skickade information med erbjudande om aktiviteterna till barnens 
föräldrar. 

Samtal kring möjlig samverkan gällande insatsen mellan Lokal nämnd Falkenberg och 

Falkenbergs kommun påbörjades redan 2019. När regionstyrelsen fattade beslut om projektet 

Aktiviteter för barn i behov av stöd etablerades kontakt mellan representanter från Region 

Halland projektgrupp för aktiviteter till barn med särskilt behov av stöd och tjänsteperson från 

Hållbarhetsavdelning för att informera om respektive organisationers arbetsprocess i frågan. 
Ärendet diskuterade även vid en dialog mellan Hållbarhetsutskottet och Lokal nämnd 
Falkenberg. 

Förstudien genomfördes genom dialog med nyckelpersoner inom förvaltningar såsom Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Kultur-, Fritid- och Teknikförvaltningen, Socialförvaltningen, Lokal 

nämnd Falkenberg och andra berörda aktörer inom Region Halland. Då förstudien blev klar 

under maj månad sändes den på internremiss till kommunens berörda förvaltningar. Under 

november togs förstudien upp på kommunstyrelsens sammanträde och beslut fattades om att 

hänskjuta frågan till budgetberedningen och slutligen beslut kring mål och budget i 
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kommunfullmäktige i juni 2021. Efter det togs ytterligare dialoger kring ärendet internt inom 
kommunen.  

Tjänstepersoner kopplade till Lokal nämnd Falkenberg har haft återkommande 

avstämningsmöten/samtal med berörda kommunala tjänstepersoner för att diskutera 

samverkansmöjligheter samt uppdateringar av nuläget. Kommunens tjänstepersoner har uppgivit 

att de haft all information kring grundförutsättningar och tillvägagångssätt för att kunna erhålla 
medel via Region Halland. Vidare att avtalsformen uppfattades vara en smidig process.  

 Vid juni månads fullmäktigesammanträde behandlades Falkenbergs kommuns mål- och budget 
inför 2022. Då fattades inga beslut om att avsätta resurser till framtida Friskvårds- och 

aktivitetsgrupper/ Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd. Med anledning av det beslutet 

samt samtal kring kommande samverkansinsatser kring insatsen blev det tydliggjort att 

Falkenbergs kommun inte har för avsikt att gå in i denna satsning tillsammans med Region 
Halland framöver. 

Några indikationer på att man från kommunens sida efter detta beslut vill föra ytterligare samtal 

eller få ytterligare information kring möjligheter och förutsättningar gällande Friskvårds- och 

aktivitetsgrupper har inte kommit till vår kännedom. Om behov av det skulle uppstå så finns det 
välkända och upparbetade kontaktvägar mellan kommun och region.   

Framgångsfaktorer 

• Samverkan med kommunens kontaktperson i frågan har fungerat bra. Dock kan det vara 

en utmaning att inte ha en bredare samverkansgrupp med berörda 

förvaltningsrepresentanter. 

• När ärendets process avstannade förvaltningsvägen kunde det lyftas på politisk nivå för 

slutlig behandling 

Utmaningar 

• Det kan vara problematiskt att endast kommunerna står för långsiktigheten. Det 

långsiktiga ekonomiska åtagandet som kommunen förbinder sig till, där regionen inte 

följer arbetet på sikt utan bara är inne under uppstarten, skapar mindre tyngd i 

erbjudandet. Insatsen ger synbara effekter som visar sig inom såväl regionala som 

kommunala verksamheter.  

• Tidigare samverkanssvårigheter med Region Hallands aktörer kan skapar svårigheter vad 

gäller tillit och jämlikhet mellan parterna i nuvarande processer. 

 

Hylte 

Samtal angående Friskvårds- och aktivitetsgrupper med Hylte kommun har pågått i olika former 
sedan 2018. Utifrån uppdraget som gavs lokala nämnder (Att verka för satsningens förankring och 
etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den ordinarie verksamheten i 
de halländska kommunerna) kontaktade lokal nämnd kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) för 
att diskutera satsningen under våren 2020. KSAU hade dock ej möjlighet att träffa lokal nämnd. 
Därför påbörjades i stället en dialog med kommunens Kultur- och folkhälsonämnd (KFN) och 
Barn- och ungdomsnämnd (BUN) i augusti/september 2020. Satsningen uppfattades som positiv 
och det fanns en samstämmighet kring behovet. Kultur- och folkhälsonämnden äskade därför 
utökade medel inför budget 2021 med ekonomisk plan 2022–2023 för att kunna anställa en 
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koordinator. Ett bifall av äskandet var en förutsättning för att kunna tacka ja till Region Hallands 
erbjudande, annars skulle det inte finnas en långsiktig finansiering. Äskandet bifölls dock inte av 
kommunfullmäktige och därmed fanns ingen långsiktig finansiering. I februari meddelande KFN 
och BUN att kommunen därför tackade nej till erbjudandet.  
 

I oktober träffade lokal nämnd Hylte kommunstyrelsen (1,5 år efter att lokal nämnd önskade 

träffa kommunstyrelsen för dialog). Även här finns stor samstämmighet i behoven men 

kommunstyrelsens ordförande menar att kommunen inte kan tacka ja till erbjudandet med så 

kortsiktig stödfinansiering och plan. (Del)finansiering från RH behöver ske under längre tid än 
ett år. 

Sedan kommunen tackat nej till erbjudandet har dialog förts om att utveckla befintlig 

fritidsverksamhet inom befintliga resurser i syfte att tillgängliggöra och bättre nå barn och unga i 

behov av särskilt stöd. I detta arbete kan erfarenheter från arbetet med friskvårds- och 
aktivitetsgrupper vara användbara. I dagsläget är denna utveckling dock långt från friskvårds- och 
aktivitetsgrupper.  

Framgångsfaktorer 

• Att utgå från helheten kring barnet, meningsfull fritid, social gemenskap och att klara 

skolan. Inte fokus övervikt/fetma.  

 

Utmaningar 

• Det kan vara problematiskt att endast kommunerna står för långsiktigheten. Det 

långsiktiga ekonomiska åtagandet som kommunen förbinder sig till, där regionen inte 

följer arbetet på sikt utan bara är inne under uppstarten, skapar mindre tyngd i 

erbjudandet. Insatsen ger synbara effekter som visar sig inom såväl regionala som 

kommunala verksamheter.  

• Tidigare samverkanssvårigheter med Region Hallands aktörer skapar svårigheter vad 

gäller tillit och jämlikhet mellan parterna i nuvarande processer. 

 

Halmstad 

Samtal angående samverkan med Halmstads kommun påbörjades under våren/sommaren 2020, 
och under början av sommaren inledde lokal nämnd Halmstad samtal med kommunstyrelsens 

utskott för tillväxt och hållbar utveckling (KTHU) i Halmstad kring förutsättningar för uppstart 

av arbetet. Därefter gjordes en kartläggning över vilka behov, möjligheter och utmaningar som 

verksamhetsrepresentanter från både region och kommun såg på området. Under våren 2021 

fortsatte samtalen mellan lokal nämnd Halmstad, specialistvården och Halmstads kommun. Två 

större möten med representanter från samtliga parter genomfördes, och mycket av samtalen 
under dessa möten sammanföll med det som kartläggningen hade påvisat. Det konstaterades 

bland annat att det finns en samsyn kring behovet av att samverka kring målgruppen. Såväl 

kartläggningen som mötena visade också att det finns många befintliga aktiviteter och 

kommande satsningar i kommunen som riktar sig till målgrupper som liknar Friskvårds- och 
aktivitetsgruppernas.  

Efter de gemensamma mötena fördes fortsatta diskussioner inom kommunen, framför allt 

mellan Kommunledningsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Kulturförvaltningen 

och Barn- och ungdomsförvaltningen. Förvaltningarna gjorde en samlad återkoppling i augusti 
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2021 där de konstaterade att de under överskådlig framtid inte ser någon möjlighet att starta upp 

Friskvårds- och aktivitetsgrupper i sin helhet. De ser dock många fördelar med arbetssättet och 

ställer sig positiva till fortsatta samtal med Region Halland/specialistvården. Förvaltningarna 

skulle gärna se någon typ av samverkan som bygger på att ömsesidigt vidareutveckla befintliga 
arbetssätt och satsningar inom kommunen. Efter förankring inom Region Hallands berörda 

chefsled och samverkansstruktur gavs kommunen beskedet att de kan vända sig med denna 

förfrågan till Region Hallands berörda förvaltningsbrevlådor, då det inte faller inom ramen för 

projektet Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd. Under hösten 2021 pågår samtal 

inom och mellan kommunens förvaltningar, med stöd av Lokal nämnd Halmstad, om hur man 
vill gå vidare.  

Framgångsfaktorer 

• Upparbetade, goda kontakter mellan Lokal nämnd Halmstad och Halmstads kommun. 

Detta har underlättat för en löpande och öppen dialog med 

kommunledningsförvaltningen och vidare till berörda kommunala förvaltningar. 

• Samsyn mellan Halmstad kommun och Region Halland när det gäller behovet av 

samverkan för att bättre kunna nå ut med fritidsaktiviteter till barn i behov av särskilt 

stöd. Parterna har dessutom i hög grad samma bild av vilka barn och unga som behöver 

stöd, även om kommunen ser vissa utmaningar i att mäkta med att nå ut till samtliga 

grupper som är aktuella för Friskvårds- och aktivitetsgrupper. 

Utmaningar 

• Kommunen ser ekonomiska/personalmässiga svårigheter med att genomföra delar av 

modellen Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd. Det gäller bland annat 

behovet av en eller flera kommunala koordinatorer. 

• Modellen uppfattas till stora delar som ett färdigt koncept och kommunen har inte varit 

delaktiga i framtagandet av modellen och/eller projektet. 

• Kommunen föredrar att utgångspunkten för samverkan med Region Halland är någon 

eller några av de befintliga lokala satsningarna, snarare än att starta upp något helt nytt i 

form av Friskvårds- och aktivitetsgrupper.  

• Det finns/uppfattas finnas vissa oklarheter kring vilket långsiktigt stöd som regionen kan 

erbjuda efter projekttidens slut.  

• Avsaknad av publicerade forskningsresultat och sammanställning av tidigare 

utvärderingar som kan styrka de mer kvantitativa effekterna av modellen, t.ex. avseende 

fysiologiska förbättringar i hälsa, andel som upplever positiva förändringar när det gäller 

mående/vänner/fritid, beräkningar av ekonomiska besparingar till följd av arbetssättet 

etc. 

 

Laholm 

Verksamheten i Laholm har varit aktiv sedan 2018. Initiativet kom ursprungligen från Lokal 
nämnd Laholm och 2018-02-13 beslutade kommunstyrelsen att tillstyrka Region Hallands förslag 
om samarbete kring ett projekt för att motverka barnfetma samt en finansieringsmodell för 
projektet. Koordinator anställdes initialt av barn- och ungdomskliniken inom Hallands sjukhus 
Halmstad i maj 2018, men Laholms kommun tog över tjänsten våren 2019 enligt 
överenskommelse i avtalet mellan region och kommun. Koordinator arbetade på barnkliniken 
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med liknande insatser kring barn med obesitas. Koordinatorns tjänst finns nu under 
socialtjänsten. 
 
Tjänsten har under 2021 ökat till 150 % och ingår fr o m 2022 i socialnämndens rambudget. 
Arbete pågår med att besluta om en driftsbudget för verksamheten. Fram tills nu har medel sökts 
utifrån enskilda aktiviteter och behov kunnat tillgodoses med både interna och externa aktörers 
goda vilja - något som inte är hållbart i längden.   
  

Framgångsfaktorer  

• Koordinator med dubbla kompetenser: idrottslärare och dietist med förflutet inom både 

barnklinik och skolan. Koordinatorn hade även kontakter med föreningsliv, idrottslärare, 

elevhälsan etc. Detta förenklade och påskyndade uppstarten.  

• Ett positivt samarbete och intresse från kultur- och fritidsförvaltningen att samarbeta 

kring lokaler och personal. Fritidsledare fick lägga 20 % av sin arbetstid på 

Friskvårdsgruppen. 

• Följeforskning som kunnat visa på tydliga resultat. 

• Att lokal nämnd Laholm kunnat bidra ekonomiskt till vissa aktiviteter. 

Utmaningar 

• Att riva stuprör och hitta samarbeten inom kommunen har tagit tid. Många nämnder har 

ansvaret för målgruppens hälsa utifrån olika perspektiv. Att organisera verksamheten 

under socialtjänsten har nackdelar utifrån det gemensamma ansvaret. Önskvärt att 

verksamheten ingick i ett kommunövergripande strategiskt arbete. 

• Verksamheten är inte resurssatt utifrån behov och förväntningar på verksamheten. Har ej 

möjlighet att uppfylla målsättningen för den regionala samverkan kring målgruppen i 

nuläget. 

• Det saknas ett långsiktigt stöd både ekonomiskt och strategiskt från regionen. 

Koordinatorn arbetar allt som oftast operativt och det finns inte utrymme att arbeta för 

den strategiska utvecklingen. Detsamma gäller det ekonomiska. Kommunen har inte 

alltid möjlighet att finansiera aktiviteter och här bör det finnas möjlighet till andra 

ekonomiska stöd.  
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Bilaga 2 

 

Rapport ABU 2021  
RF-SISU Halland 
 

1. Genomförda aktiviteter 2021 

 Föreningsstöd 

Innan årsskiftet informerade vi samtliga föreningar som varit med i de två tidigare satsningarna om 
de förändringar som skett i och med övergången till ABU. I januari genomfördes en kick-off med de 
föreningar som sedan tidigare är inne i projektet men dit också nya intresserade föreningar, samt 
utbildare och kommunala samordnare var inbjudna. Vi gick där mer ingående igenom projektets 
syfte och upplägg, samt de förutsättningar som gäller för föreningarnas medverkan. Bl a 
presenterades vårens utbildningsplan öppen för alla medverkande ledare i verksamheten. Vi 
startade också en Teamsgrupp med syfte att samla dokumentation, goda exempel samt som ett 
forum för benchmarking, råd, tips och dialog mm. Föreningarna har i gruppen t ex regelbundet 
kunnat ställa frågor till våra utbildare.  
 
 

Under våren påbörjade vi det löpande arbetet med att följa upp de föreningar som finns anslutna till 
projektets aktivitetsnätverk för en lägesavstämning avseende behov av stöd och pågående samt 
planerad verksamhet inför en förväntad återstart av föreningsaktiviteter efter 
pandemin. Målsättningen var också att kartlägga och sammanställa föreningarnas 
planerade aktiviteter inför hösten och få ner dem i kommunala aktivitetskataloger. I Kungsbackas 
och Varbergs fall togs katalogerna fram av de kommunala koordinatorerna, då de önskade samla all 
verksamhet (även andra aktiviteter än idrott) som man erbjuder målgruppen.  Katalog för 
verksamhet i Halmstad togs däremot fram av RF-SISU Halland. Katalog för verksamhet i Laholm är i 
skrivande stund under arbete i dialog med kommunens koordinator. 
 
Vi har också under året (med start innan sommaren) arbetat för att registrera in samtliga föreningar, 
som avser att medverka i satsningen, i Svenska Parasportförbundets app Para-Me som är en 
sökmotor för lokal föreningsverksamhet för funktionsnedsatta. Genom denna ser vi på sikt goda 
möjligheter att tillgängliggöra den verksamhet som “våra” föreningar genomför. Vi är inte i mål med 
detta ännu men fortsätter med arbetet tills vi nått fram. 
 
Pandemin har även under 2021 kraftigt påverkat föreningarnas möjligheter att genomföra 
verksamhet. Dock pågick viss föreningsverksamhet redan under senvåren och sommaren, främst i 
Kungsbacka och Laholm. Trots de begränsade möjligheterna till att bedriva verksamhet har ett antal 
nya föreningar tillkommit i aktivitetsnätverket, främst i Kungsbacka med även i andra kommuner. De 
nytillkomna föreningarna har i flera fall blivit tilldelade rejäla uppstartsstöd som främst gått till 
nyinvesteringar av utrustning anpassad för målgruppen. Detta stöd har kombinerats med vårt 
ordinarie anläggningsstöd vilket möjliggjort relativt omfattande investeringar. Arbete har löpande 
under året genomförts att introducera de nytillkomna föreningarna i verksamheten.  
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Under hösten har vi i dialogen med kommuner och föreningar kunnat se att en del verksamhet har 
kunnat starta upp igen i takt med att restriktionerna stegvis har lättat.   
 
Åtta föreningar har hittills sökt föreningsstöd under 2021 och har totalt erhållit 350 000 kr i stöd. 
Totalsumman är förhållandevis hög men beror på att de flesta av sökande föreningar är nya in i 
satsningen och har varit i behov av investeringar i anpassad utrustning för att kunna komma igång 
med verksamhet för våra målgrupper. Vi beräknar att ytterligare sexton föreningar kommer att ta 
del av föreningsstödet innan året är slut. 
 
Filmproduktion 
Under året producerades och samfinansierades en film om ABU-projektet tillsammans med 
Kungsbacka kommun. Kungsbacka Simsällskap och Laholms BTK Serve medverkade som goda 
föreningsexempel i den. Filmen som innehåller en mängd olika inslag kan användas i många 
sammanhang i utbildnings-, marknadsförings- och inspirationssyfte. 
 
 
Utbildningar för föreningsledare 
Kompetensutvecklingen och kunskapsnivån för de ledare som möter målgrupperna i ABU är en 
viktig faktor för att skapa lustfyllda aktiviteter. RF-SISU Halland har uppdraget att ansvara för 

den delen i projektet och inför året formade vi därför en utbildningsplan för de medverkande 
föreningarnas ledare.  

Under våren genomfördes utbildningsplanen för medverkande föreningar, vilken innefattade tre 
temaföreläsningar kopplat till att leda barn och ungdomar med särskilda behov av stöd. Dessa tre 
föreläsningar hade följande teman:  
 

• Att möta barn och unga med obesitas (Jenny Vinglid)  
• Inspirationsföreläsning om inkluderande ledarskap (Christina Holm) 

• Inkluderande ledarskap – se och möt varje barn (Rebecca Erlandsson) 
 
Under hösten genomförs detta utbildningsprogram för föreningsledare i samma omfattning och 
innehåll som under våren 2021.  
 
Utöver dessa temaföreläsningar stödjer vi varje enskild förening i utvecklingsarbetet på hemmaplan 
genom våra idrottskonsulenter.  
  
 

RF-SISU Hallands uppdrag i ABU-projektet: 

• Anordna utbildningar för samverkande idrottsföreningar - för att idrottsföreningarna ska 

kunna ta emot deltagare från målgruppen. Kompetenshöjande insatser för ledare med  
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syfte att arbeta på ett individanpassat, positivt och vid behov lågaffektivt sätt för att 

stödja målgruppen 

• Stödja samverkande idrottsföreningar för att möjliggöra deras arbete med aktiviteter som 

erbjuds till deltagare från målgruppen. 

• Samordna utbetalning av ekonomiskt stöd utifrån de olika kommunernas och 

idrottsföreningarnas deltaganden. 

• Synliggöra Idrottsföreningarnas utbud av anpassade fysiska aktiviteter och vid behov 

tillgängliggöra dessa på RF-SISU:s webbsida 

 

Uppdrag tillsammans med Region Halland: 

• Undersöka möjligheten till framtagande av en digital aktivitetskatalog 

• Utveckla flödesrutiner för effektivt samarbete med kommunernas koordinatorer  

• Delta i det nationella nätverket Fysisk aktivitet på recept för barn och unga tillsammans med 

Region Halland. 

• Vid behov ingå med representant i satsningens projektgrupp och arbetsgrupper (en agil 

arbetsgrupp / kommun) 

• Utarbeta förslag på budgetfördelning och prioriteringar av medel som tilldelats RF- SISU 

Halland 

• Skriftlig rapport i juli och i december som omfattar det arbetet som RF-SISU Halland har 

gjort under perioden juni-dec 2020, jan-juni 2021, juli-dec 2021 och hur medlen 

förbrukats och fördelats 

• Bidra med kunskap och erfarenhet satsningens utvärderingsarbete och ekonomisk 

redovisning av hur ekonomiska medel förbrukats 

 

2. Ekonomisk redovisning för RF-SISU Hallands verksamhetsstöd 

RF-SISU Halland fick för 2021 års uppdrag en ekonomisk ersättning om 200 000 kr samt 

förfogade över 812 000 kr i föreningsstöd (varav 312 000 kr överförts från 2020). Medlen har 
använts på följande sätt: 

 

Personalkostnader   182 000 kr 
 (projektledning, personalkostnader, kursplanering) 

Adminstrationskostnader     18 000 kr  

TOTALT    200 000 kr  
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3a. Fördelning av utbetalt föreningsstöd 

Förening 
Summa 
utbetalt 

Halmstad Skateboardklubb 40 000 

Sidestep Boxing Club 5 000 

Kustens IF 30 000 

Parasport Varberg 35 000 

Kungsbacka Ridklubb 100 000 

Forsgårdens Golfklubb 20 000 

Kungsbacka BMX 68 200 

Segelsällskapet Kaparen 65 000 

TOTALT 363 200* 

 
  

 

3b. Preliminär planerad utbetalning av föreningsstöd 2021 

Förening   Planerad utbetalning 
Hstd/Snöstorp Skytteförening      5 000 

Hstd Bågskytte förening     5 000 

SideStep BC       5 000 

Rolfstorps GoIF – Gymnastik   10 000 

Warbergs IC    10 000 

Unite People    50 000  

Varbergs Kampsportförening   10 000 

Kungsbacka Simsällskap   10 000 

HK Aranäs      5 000 

Kungsbacka Basket       5 000 

Onsala Innebandyklubb   10 000 

SS Stimmet    10 000 

Laholms BTK Serve   10 000 

Nikado Laholm   10 000 

Cycling Academy   10 000 

Laholms Ryttarförening   10 000 

Knäreds IK Pickleball     1 000 

 
TOTALT    175 000* 

*Resterande del av 2021 års föreningsstöd är ändamålsbestämt för utdelning 2022. 
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Halmstad den 4 november 2021 

 

 

Peter Gårdestedt 

Verksamhetschef 
RF-SISU Halland 
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Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se  

 

Kommunstyrelsen samt övriga berörda 
personuppgiftsansvariga verksamheter inom 
Kungsbacka kommun: nämnden för Förskola & 
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Service, 
Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg,  
Kultur & Fritid, Miljö & Hälsoskydd, Teknik, 
byggnadsnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, 
Eksta/Tempohus samt Tjolöholm slott 

 
  

 

  

Dataskyddsombudets 
sammanställning över dataskyddet 
Året 2021 
Den här sammanställningen beskriver samlat mina iakttagelser som dataskyddsombud  
för Kungsbacka kommuns nämnder, bolag och stiftelse under det gångna året. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i kommunen som helhet finns många grundläggande 
förutsättningar på plats för att kunna upprätthålla och dra nytta av ett gott data- och integritetsskydd. 
Flera verksamheter har exempelvis kommit långt och etablerat de grundläggande rutiner och 
arbetssätt som behövs. En påtaglig styrka är också den starka samarbetskultur som finns i 
kommunen – viljan att samverka över gränserna för att hitta lösningar på komplexa situationer.  

En kraft som synes underutnyttjad är dock den strategiska ledningen och styrningen på området. 
Tiden för arbetet – för samordning, fortbildning, konsekvensbedömning, uppföljning, utveckling 
och strategiska överväganden – framstår som en nyckelfaktor i det sammanhanget. Både för att 
upprätthålla data- och integritetsskyddet i kommunens befintliga strukturer, men också för att 
omställningsarbetet att bli mer digitaliserad och datadriven ska vara hållbart. Detta behövs inte 
minst för att stärka likvärdigheten på dataskyddet mellan kommunens verksamheter.  

Särskilda utvecklingsområden är att hantera det löpande underhållet av 
personuppgiftsbehandlingen och att göra konsekvensbedömning för riskfylld hantering. Det handlar 
även om att etablera det systematiska egenkontrollarbetet för ledningens genomgång och att höja 
och underhålla personalens kunskap och kännedom om data- och integritetsskydd. Främst i de av 
kommunens verksamheter där det inte görs i tillräcklig utsträckning. 

Mot bakgrund av ovan är min övergripande rekommendation till alla personuppgiftsansvariga att 
använda kraften i ledning och styrning för att öka förutsättningarna för ett data- och integritetsskydd 
som håller både för nu och över tid. Det handlar både om att skapa tidsmässiga förutsättningar för 
arbetet, men också att ur ett ledningsperspektiv intressera sig för integritets- och 
dataskyddsperspektivet i kommunens tjänster och service. För att klara jobbet med små medel 
handlar det dels om att samordna, tidsoptimera och följa upp, dels uppmärksamma och fira varje 
framsteg så att energin i arbetet hålls uppe och ger ringar på vattnet.  

  

Dnr 
2022-00055 

Datum 
2022-02-07 
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1. Året som gått och syftet med sammanställningen 
Året 2021 var ett händelserikt dataskyddsår, där aktivitet både i kommunen och i omvärlden satte 
ämnesområdet på kartan på många sätt. Det blir tydligt när det gångna året nu summeras vilket är 
glädjande för mig som dataskyddsombud att se. Extra roligt är att det för första gången varit möjligt 
att inom ramen för min funktion som dataskyddsombud för kommunens nämnder, bolag och 
stiftelse lämna en sammanställning över kommunens dataskydd i sin helhet. Det har kunnat göras 
tack vare det gångna årets fokus på att etablera ett planerat och strukturerat arbete för denna 
funktion. Min förhoppning är att sammanställningen ska bidra till att utveckla kommunens 
dataskydd i sin helhet genom att synliggöra både det framfotade arbete som görs i kommunen och 
de områden där arbetet behöver komma ikapp. 

Syftet med årssammanställningen är alltså att underlätta för både kommunstyrelsen och de olika 
personuppgiftsansvariga verksamheterna inom kommunen att följa upp och göra rätt prioriteringar 
för att stärka data- och integritetsskyddet. För att kunna göra det måste man helt enkelt känna till 
hur det är ställt. Utöver det egenkontrollarbete som varje personuppgiftsansvarig själv behöver 
genomföra, blir min sammanställning ett sätt att få en oberoende blick på kommunens styrkor och 
utvecklingsbehov på området, och hur jag som dataskyddsombud styr in mitt arbete utifrån det. 

1.1 Dataskyddsombudets roll  

Mitt uppdrag som dataskyddsombud är bestämt i GDPR1. Där står att jag självständigt och 
oberoende ska följa och granska att personuppgiftsbehandlingen håller sig innanför 
bestämmelsernas ramar i de verksamheter som utsett mig att vara ombud2. Där står också att jag ska 
rapportera till den högsta ledningen vad jag ser, så att den som ytterst ansvarar för verksamheten – 
den personuppgiftsansvarige – kan vidta åtgärder för att stärka datas- och integritetsskyddet.  

Mitt uppdrag omfattar även att ge råd och stöd till medarbetare och chefer i den operativa 
verksamheten, exempelvis genom utbildning, information och liknande.  

Utöver GDPR och angränsande bestämmelser som ram för mitt uppdrag är de registrerades 
perspektiv alltid en given utgångspunkt för mig.  

Strukturen i den här sammanställningen följer mina arbetsområden och utgör på så vis samtidigt en 
redovisning över vad jag använt tiden till under år 2021. Totalt har jag för Kungsbacka kommun 143 
personuppgiftsansvariga att följa, rapportera till och ge råd och stöd.   

1.2 Dataskydd är en värdegrundsfråga 

Dataskydd är ett begrepp för allt det som gör att människors personuppgifter är i säkert förvar när 
de handhas. Det handlar om allt från att ha koll på och ordning och reda i hanteringen med rutiner 
av olika slag och beredskap att hantera risker till tekniska skyddsåtgärder i system och digitala 
verktyg samt organisatoriskt skydd såsom kunnig personal som vet hur den ska upprätthålla 
dataskyddet i vardagen. Hanteringen regleras av EU-förordningen GDPR, kompletterat med den 
svenska dataskyddslagen och en rad andra bestämmelser på området rörande 
personuppgiftsbehandling inom olika verksamhetsområden4. Dataskydd kan därför uppfattas som 
regeltungt men också tekniskt och abstrakt eftersom det många gånger handlar om 

 
1 Allmänna dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation (GDPR), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG  
2 Samtliga kommunala nämnder, kommunrevisionen, räddningstjänsten och samtliga bolag i Varbergs kommun, undantaget Vivab 
som har dataskyddsombud via Falkenberg kommun. 
3 De kommunala bolagen Eksta och Tempohus behandlas som en enhet, även om de i formell mening är två separata 
personuppgiftsansvariga verksamheter. 
4 Exempelvis patentdatalagen, brottsdatalagen, lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och säkerhetsskyddslagen 
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behandlingsflöden ”i kulisserna”. Först och främst är det dock en väldigt människonära 
värdegrundsfråga som kommit att bli högaktuell just i och med den intensiva och datadrivna 
teknikutveckling som vi är med om i samhället just nu. Omfattningen av personuppgiftsbehandling 
har aldrig varit så stor som den är idag och att värna den personliga integriteten har därför heller 
aldrig varit viktigare. Allt börjar i en omdömesgill och varsam personuppgiftshantering. 

Dataskydd har en lång historia och är egentligen inte en ny företeelse – före GDPR hade vi 
personuppgiftslagen och dessförinnan datalagen (som vi i Sverige för övrigt var först i världen med 
att införa). Det nya är att dataskydd i den tid vi lever nu är för alla. Alla behöver kunna litegrann 
och vissa behöver veta mer – inte minst den som ytterst ansvarar för att leda och utveckla en 
verksamhet.  

1.2.1 GDPR är ett skydd 

Utgångspunkten i GDPR är att enskildas rätt till integritet och skydd för privatlivet är viktigare än 
en organisations behov av att samla in, bearbeta och dela personuppgifter hur som helst. Den 
grundlagsskyddade rätten till integritet är många gånger också ett led i att tillvarata andra fri- och 
rättigheter, exempelvis rörelsefriheten, rätten att fritt bilda åsikter och rätten att inte bli 
diskriminerad.  

Det är i det ljuset som GDPR har kommit till. För utan GDPR vore det mer ”fritt fram” för sådant 
som profilering, åsiktsregistrering, förföljelse och utestängning samt aktioner för att felaktigt 
påverka människors uppfattningar och tillit. Möjligheterna att följa, kartlägga och påverka 
människor ökar exponentiellt med den nya tekniken. 

Information om sjukdomar, nedsättningar, beteenden, facklig tillhörighet eller andra 
integritetskänsliga uppgifter kan få förödande konsekvenser för enskilda om informationen kommer 
i orätta händer. Eller om det politiska läget förändras. Med den digitala tekniken och de 
datamängder som den genererar om människor och människors beteenden blir uppgifter om 
människor och dess preferenser och förhållanden mer tillgängliga för användning i olika ändamål. 
Det är här GDPR kommer in och sätter ramarna så att tekniken inte ska leda till insamling och 
användning av persondata som riskerar att äventyra människors grundläggande fri- och rättigheter i 
ett demokratiskt samhälle. För människor som lever nu och för kommande generationer.  

1.2.2 Den nya tekniken behöver användas klokt 

Samtidigt behöver digitaliseringens möjligheter användas. För att det ska vara hållbart, det vill säga 
med bibehållen demokrati och välfärd, måste det göras på integritets-/”människovänliga” sätt. Data- 
och integritetsskyddsperspektivet måste därför finnas med när nya arbetssätt utvecklas så att 
människor kan lita på de digitala tjänster som används och utvecklas. Dataskyddsarbetet måste ingå 
som en självklar del när nya digitala lösningar för människor tas fram och Privacy by default och 
Privacy by design är centrala begrepp som vid tjänste-/systemdesign måste börja få en påverkan på 
de system och tjänster som används för att undvika en situation där man bygger in sig i en situation 
där människors integritet sätts på spel.  

Vi är mitt uppe i en transformation där det vi gör nu påverkar hur det blir sen. Man kan dra 
jämförande paralleller till industrialiseringen där vår begränsade kunskap och de misstag vi gjorde 
då satte spår i miljön som vi lever med än idag. Idag vet vi att naturresurserna är ändliga och att vi 
måste vara varsamma för att skydda den jord vi lever på. På samma sätt är det med data- och 
integritetsskyddet – vi måste vara varsamma nu för att undvika en samhällsutveckling där 
människors grundläggande fri- och rättigheter begränsas och därmed undergräver ett demokratiskt 
fungerande samhälle sen.  
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1.2.3 Kommunen har en central roll 

Kommunen har med sin särställning, såsom värnare av sina invånares intressen och demokratin, ett 
extra ansvar att måna om ett gott integritets- och dataskydd. I många fall är invånarna dessutom 
beroende av den välfärd och de insatser som kommunen tillhandahåller. Allt arbete som görs och 
alla ansträngningar kopplat till dataskyddet i kommunen tjänar därför ett högre syfte än 
regelefterlevnad och teknisk administrering. Även om detta är de medel som skyddet förverkligas 
genom.  

 

2. Råd & stöd  

2.1 Utbildning och information  

Under året har fokus för mina utbildningsinsatser varit konsekvensbedömning, 
tredjelandsöverföring och avtalsförhållanden med biträden och gemensamt 
personuppgiftsansvariga. Det är områden som varit aktuella och efterfrågande av kommunens 
verksamheter både i samband med dess arbete för en hållbar digitalisering, men också ur ett 
omvärldsperspektiv. Min bild är att många kommuner möter utmaningar kring just dessa områden 

Utbildningsinsatserna som jag genomfört har i första hand varit riktade till kommunens 
dataskyddskontakter och ägt rum i samband med dess nätverksmöten under våren 2021. Därutöver 
har utbildnings- och informationsinsatser gjorts kring grundläggande dataskydd i vissa 
verksamheter och grupper såsom ledningsgrupper, olika strategi- och projektgrupper och  
i samband med APT.  

Under 2021 har samtliga verksamheter fått samlad information om min inriktning och årsplanering. 
Det har framför allt gjorts genom arbetsplan och årshjul för 2021-20225 som jag tagit fram som en 
del i att systematisera och synliggöra dataskyddsombudets uppdrag och arbete i kommunen. Syftet 
har varit att skapa förutsättningar för förutsägbarhet och transparens så att verksamheterna ska veta 
hur de kan använda sig av min funktion och integrera resultatet av mitt arbete i den egna 
planeringen och verksamhetsuppföljningen. 

2.2 Råd & rekommendationer 

Under året har jag utfärdat ett (1) råd, vilket handlat om behandling av personuppgifter i samband 
med foto, film och ljudupptagning. Bakgrunden är att både frågor och incidenter under året har 
berört detta område. Efterfrågan på vägledning har också varit stor för att kunna arbeta framåt med 
tanke på både den kommunikativa nyttan och följsamheten gentemot de skyddsramar som GDPR 
sätter upp för hanteringen av personuppgifter. Kortfattat innebär råden att behandla även 
personuppgifter i foto, film och ljudupptagning i linje med de grundläggande principer som gäller 
all personuppgiftsbehandling. Ibland är det möjligt, och ibland inte. Bild, film och ljudupptagning 
undantas inte från skyddet i GDPR. 

Under året har jag även aktualiserat de tidigare råd som utfärdats av dataskyddsombudsfunktionen 
med anledning av Europadomstolens avgörande kring tredjelandsöverföring, Schrems II6. Kortfattat 
innebär dessa att kartlägga i vilka avseenden och omfattning som överföring till tredjeland (land 
utanför EU/EES-samarbetet) förekommer, och situation för situation utreda omständigheterna och 
vidta åtgärder som gör att det skydd som GDPR utgör följer med när personuppgifter förs ut ur eller 

 
5 Årshjul och arbetsplan för dataskyddsombudet, 2021-06-29, dnr 2021-0313 
6 Mål C-311/18 



 
 

6 
 

blir åtkomliga från ett land utanför EU/EES:s gränser. Det vill säga ett så kallat tredjeland. Läs mer 
om domen i avsnitt 4.1 och 5.1.1 gällande min bild av läget i Kungsbacka kommun på denna front. 

2.2.1 Råd vid konsekvensbedömning 

Under året har jag lämnat sju (7) yttranden med råd och rekommendationer med anledning av 
specifika riskbehandlingssituationer där konsekvensbedömning gjorts i kommunens verksamheter. 
Flera av dessa har gjorts i samverkan mellan verksamheter då det rört sig om behandlingar, 
processer och teknik som är snarlik eller berör flera av kommunens verksamheter.  

Min bild är att konsekvensbedömningarna som gjorts allt som oftast varit gedigna och haft en direkt 
påverkan på dataskyddet inom det aktuella området. De har också lett till en djupare kunskap och 
begriplighet för komplexa behandlingar som varit gynnsamt för dataskyddet i ett större perspektiv. 
Min bild är också att det utgör en förhållandevis stor omfattning av konsekvensbedömningar givet 
att intrycket från omvärlden är att kommuner och annan offentlig verksamhet ännu inte kommit 
igång med att konsekvensbedöma den del av personuppgiftsbehandlingen som är särskilt riskfylld. 

Samtidigt kan jag konstatera att det är långt ifrån tillräckligt, vilket min regelbundna granskning av 
dataskyddet i verksamheterna under året också visat. Läs mer i avsnitt 3.2.1. Vissa verksamheter har 
kommit längre med sina rutiner och metodik för konsekvensbedömning, medan andra verksamheter 
har ett större arbete framför sig för att etablera detta. Det är dock förstås också så att vissa 
verksamheter har fler riskfyllda behandlingar än andra att omhänderta i konsekvensbedömning, 
vilket påverkar omfattningen av konsekvensbedömning som behöver göras.  

2.2.2 Personuppgiftsincidenter 

Ett område jag som dataskyddsombud frekvent involveras i för råd och stöd är 
personuppgiftsincidenter. Det är händelser där enskilda utsätts för risker på grund av att deras 
personuppgifter inte skyddas tillräckligt. Ett sätt att få en bild av dataskyddet i en organisation är 
därför att titta på rapporterade och hanterade personuppgiftsincidenter.  

Att en verksamhet har hanterat incidenter är i sig ett tecken på att verksamheten har personal som är 
vaksam och att det finns beredskap för hanteringen. Det innebär en stor trygghet för de registrerade. 
Många rapporterade och hanterade incidenter från alla delar i verksamheten är alltså tecken på ett 
välmående dataskydd, medan få incidenter i en verksamhet som hanterar stora mängder 
personuppgifter väcker frågor – även om rutiner finns.  

Rätt omhändertagen leder varje hanterad incident till att dataskyddet stärks i den enskilda 
behandlingssituationen. På en aggregerad nivå ger de hanterade incidenterna också viktiga insikter 
som gör att dataskyddet kan stärkas ytterligare för att förebygga att de upprepas. Därför är det 
viktigt att regelbundet analysera sin incidenthantering.  

Som dataskyddsombud rådfrågas jag i samband med många av de incidenter som hanterats i 
kommunen, särskilt de mer allvarliga. Jag får även information så att jag kan följa handläggningen 
och de åtgärder som vidtas. Under 2021 har jag ibland haft synpunkter på hanteringen eller 
bedömningen, men mestadels har jag inte behövt flagga upp. 

På nästa sida framgår det totala antalet personuppgiftsincidenter som hanterats inom kommunens 
verksamheter under åren 2019-2021.  
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Figur 1: Diagrammet visar det totala antalet rapporterade personuppgiftsincidenter i kommunens verksamheter åren 
2019-2021, varav händelser som vid närmre utredning inte visat sig utgöra en personuppgiftsincident (PUI). 

Diagrammet visar att antalet rapporterade incidenter har ökat i omfattning över åren. Mot bakgrund 
av att incidenter rapporteras från allt fler verksamheter inom kommunen är det ett positivt resultat. 
Positivt är också att det bland de hanterade ärendena finns händelser som vid närmre utredning inte 
visat sig utgöra en personuppgiftsincident. Det visar att personal tagit det säkra före det osäkra och 
rapporterat misstänkliga händelser. Så länge den här typen av händelser inte är i majoritet är det ett 
tecken på vaksam personal snarare än att kunskapen om vad som utgör en incident är låg. 

Personuppgiftsincidenter som kan innebära allvarliga konsekvenser för enskilda personer ska 
anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar. Av det totala antalet hanterade 
incidenter under åren 2019-2021 har mellan cirka 20 och 30 procent av incidenterna över åren 
bedömts vara så allvarliga att de därför anmälts dit, se figur 2 nedan. Ingen av de incidenter som 
anmälts till IMY har emellertid lett till vidare utredning därifrån. 

  

Figur 2: Diagrammet visar andelen personuppgiftsincidenter (PUI) som bedömts så allvarliga att de anmälts till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under åren 2019-2021 

Som dataskyddsombud ser jag mycket positivt på att verksamheterna varken räds att anmäla en 
incident till IMY, och heller inte anmäler incidenter dit i onödan. För mig tyder det på att 
bedömarkompetensen i verksamheterna på det hela taget är god. Det bekräftas också i de kontakter 
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jag haft under året med verksamheterna i den praktiska hanteringen. Jag uppfattar heller inget annat 
än att verksamheterna vidtar aktiva åtgärder för att läka de brister och risker som visats i 
incidenthanteringen. Jag konstaterar även att verksamheterna aktivt informerar de berörda 
registrerade som drabbats – både när regelverket så kräver och när det är lämpligt även i övrigt. Det 
säger mig att verksamheterna också är måna om service och transparens i sin 
personuppgiftshantering.  

Verksamheter som har större vana av att rapportera och hantera personuppgiftsincidenter är förstås 
mer rutinerade än verksamheter som arbetar mindre aktivt med sin incidenthantering. Detta har jag 
beaktat i min regelbundna granskning för 2021. Läs mer i avsnitt 3.2.1.  

Skälen till att personuppgiftsincidenter uppstår är främst den mänskliga faktorn, det vill säga brister 
i det organisatoriska dataskyddet. Min bild är att det många gånger handlar om okunskap hos 
personal, men också tidsbrist eller brist på uppmärksamhet i ett kritiskt läge när man handskas med 
personuppgifter. Hit räknas dock inte felaktiga brevutskick (inbegripet e-post), vilket kan brytas ut i 
en egen kategori som vanlig orsak till personuppgiftsincident. Här handlar det dock nästan 
uteslutande om en mänsklig faktor också. 

Incidenter som härrör från fel i verksamhetssystem eller teknisk utrustning har sjunkit drastiskt 
under året. Det kan vara ett tecken på att kommunens systemleverantörer rent generellt har stärkt 
den tekniska säkerheten allt sedan GDPR:s ikraftträdande i och med de höjda kraven på inbyggt 
dataskydd och aktiv uppföljning. Det kan förstås också vara ett tecken på att den tekniska 
säkerheten har stärkts internt i verksamheten och i samarbete med systemleverantörer genom att 
man arbetat med att åtgärda brister som tidigare incidenter visat. Flera incidenter ger exempel på 
just detta.  

  
Figur 3: Diagrammet visar indelning av de rapporterade incidenterna utifrån orsak och typ av incident under åren 
2019-2021 

De vanligaste typerna av incidenter handlar om obehörig åtkomst eller obehörigt röjande. Båda 
dessa kategorier av incidenter är dock stadigt sjunkande. Det beror troligen på att flera 
verksamheter arbetat aktivt för att stärka både medvetenheten hos personalen och rutinerna kring 
behörighet.   

Avsiktliga angrepp som orsak till personuppgiftsincidenter förekommer i princip inte alls enligt de 
händelser som rapporterats som personuppgiftsincidenter. Det gör inte heller incidenter som handlar 
om ändring, förstöring eller förlust av personuppgifter. Det kan dock inte uteslutas att det ändå 
förekommit sådana situationer men som hanterats inom ramen för säkerhetsincidenter, som enligt 
säkerhetsskyddslagen ska rapporteras i en annan ordning. Jag har dock inte involverats i någon 
sådan incident under året. 

Trots att varje incident som kunnat undvikas förstås är det ideala ser jag som dataskyddsombud 
mycket positivt på det faktum att huvuddelen av kommunens verksamheter har beredskap att 
uppmärksamma och omhänderta incidenter och också gör det. Jag ser också positivt på att detta 
synes ge effekter på dataskyddet på så vis att man vidtar sådana åtgärder som fungerar 
förebyggande på en generell nivå. Höga incidenttal som förekommer från år till annat utan 
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förändring är ett tecken på att man är bra på att rapportera men inte att göra något åt det. Så synes 
alltså inte vara fallet i Kungsbackas verksamheter – även om det förekommer skillnader mellan och 
inom verksamheterna som är viktig att arbeta vidare med för att stärka likvärdigheten i det 
organisatoriskt inbyggda dataskyddet inom kommunen som helhet. 

2.3 Kontakter  

2.3.1 Personal 

Under året har jag tagit emot och besvarat över hundra (127) frågor från medarbetare som rör 
personuppgiftshantering i en mängd olika sammanhang. Frågorna har kommit in i ett relativt jämt 
flöde under året och från samtliga verksamheter – både från medarbetare i operativ verksamhet och 
från medarbetare stöd- och ledningsfunktioner. Det tyder på att dataskydd är ett ämnesområde som 
lever i verksamheternas vardag.  

Frågorna under 2021 framför allt rört personuppgiftsbiträden och avtalsförhållanden av olika slag 
(30), tredjelandsöverföring (15), personuppgifter i bild/film/ljud (13) samt konsekvensbedömning 
(10). En annan vanlig fråga som återkommer regelbundet är hur personuppgifter ska hanteras vid 
utlämnande av allmän handling (8).  

Områdena ovan stämmer överens med min bild av de utmaningar som verksamheterna mött under 
det gångna året. En reflektion är att frågorna under första delen av året var av mer enkel karaktär, 
medan frågorna som kom in under senare delen av året var mer avancerade och djuplodande. I 
många fall kan jag också konstatera att mina svar lett till att man agerat på en mer systematisk nivå 
än den situation som frågan uppstod i. Det säger mig att kunskapen under året har fördjupats i 
verksamheterna och benägenheten och kapaciteten att omhänderta komplexa situationer i den 
praktiska verkligheten har stärkts. Verksamheterna använder allt mer dataskyddsombudsfunktionen 
för att ta sig framåt inom snåriga rätts- och teknikområden.  

Ur mitt perspektiv som dataskyddsombud är det mycket positivt eftersom det betyder att samtalen 
och diskussionerna om dataskydd lever i kommunen och påverkar processer som leder till att 
dataskyddet stärks. Det innebär en viktig trygghet för de registrerade att ämnet lever och succesivt 
införlivas i verksamheten. Bakgrunden till att det är så är troligen det allt ökande trycket på området 
i omvärlden, men också att verksamheternas dataskyddskontakter och andra dataskyddare genom 
sitt arbete skapat förutsättningar för en alltmer utbredd kultur som innebär att man inte räds att 
angripa svåra frågor om data- och integritetsskydd som inte har enkla och självklara lösningar. 

Samtidigt noterar jag att det finns stora skillnader i de frågor som ställs till mig som 
dataskyddsombud. I verksamheter som kommit långt med dataskyddet ställs fler målmedvetna och 
samordnade frågor, medan fler osäkra och ”famlande” frågeställningar kommer från de 
verksamheter som inte arbetat lika aktivt med att förankra sin dataskyddsorganisation och etablera 
en grundläggande kunskapsnivå hos personalen. Det styrker min bild att det inom kommunen är 
fragmenterat mellan verksamheter när det gäller kunskapsnivån och styrkan i dataskyddet (se vidare 
avsnitt 3.2.1 och 5.2). 

2.3.2 Registrerade 

Frågor  
Under året har blott lite mer än en handfull registrerade vänt sig till mig som dataskyddsombud med 
frågor (7). Frågorna har främst varit knutna till registrerades rättigheter enligt GDPR vilka kunnat 
besvarats med vändande mejl eller samtal. Ett par kontakter har rört felaktig behandling i 
kommunens verksamheter. Dessa har då hänförts till aktuell verksamhet som omhändertagit 
informationen inom ramen för incidenthanteringen.  
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Utnyttjande av rättigheter 
Efterfrågan på att använda sina rättigheter på dataskyddsområdet har under de tre senaste åren också 
varit knapp inom kommunen. Den mest utnyttjade möjligheten är rätten till tillgång till de egna 
personuppgifterna som behandlas av kommunen och rätten att begära att uppgifterna ska raderas.  

Nedanstående sammanställning visar det totala antalet begäranden som de personuppgiftsansvariga 
verksamheterna i kommunen tog emot under åren 2019-2021. Av dessa kan konstateras att det 
under denna tidsperiod endast är ett fåtal registrerade som åberopat sina rättigheter. Under 2020 var 
det ett fåtal begäranden som ställdes till flera av de personuppgiftsansvariga verksamheterna i 
kommunen – därav det högre antalet hanterade ärenden på denna rättighet detta år.  

År/Rättighet Register-
utdrag 

Rättelse Radering Flytt (data-
portabilitet) 

Begränsning Invändning 

2021 6  11   1 

2020 47 1     

2019 15  1    

Figur 3. Tabellen visar det totala antalet hanterade begäranden om rättigheter åren 2019-2021.  

Den låga efterfrågan till trots visar sammanställningen ändå på att det inom kommunens 
verksamheter finns kunskap och beredskap att hantera en begäran, vilket jag som dataskyddsombud 
ser positivt på. Vad den låga efterfrågan beror på är emellertid vanskligt att dra slutsatser om. En 
tänkbar förklaring skulle kunna vara att man som invånare är relativt trygg med kommunens 
hantering och av den anledningen inte känner behov av att utnyttja rättigheterna man har. Det stöds 
också av att det finns viss tendens till att begäranden som under åren ställts till kommunen haft ett 
ursprung i missnöje av något slag. Att det är så få som åberopat sina rättigheter kan förstås också ha 
med okunskap att göra – att gemene man helt enkelt inte känner till att möjligheten finns eller 
förstår varför man skulle använda sig av dem. Jag kan dock konstatera att kommunen både 
informerar och på ett enkelt sätt möjliggör utnyttjandet av rättigheterna via sin hemsida oavsett 
efterfrågan.  

Mot bakgrund av att IMY under året ändrat inriktning på sin tillsynsverksamhet så att den i 
huvudsak ska utgå från klagomål är det rimligt att tro att enskilda i högre utsträckning framöver 
också kommer att använda sig av rätten att invända mot behandling. Begäran om radering och 
begränsning är också en kvalificerad gissning på vad som kommer öka i takt med enskildas ökande 
medvetenhet och vilja att minska omfattningen av sina personuppgifter som behandlas hos olika 
organisationer. Även om en begäran om radering många gånger inte går att tillmötesgå eftersom 
många uppgifter i den behandling som görs inom kommens verksamhet i huvudsak är sådana att de 
måste sparas för längre tid eller för evigt enligt arkivbestämmelserna.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att efterfrågan från de registrerade när det gäller dataskydd – 
baserat på de få frågor som inkommit till mig som dataskyddsombud och åberopade rättigheter 
under året – synes väldigt låg. Jag kan dock inte se att det i sig skulle utgöra ett problem eftersom 
det inte är efterfrågan som ska styra nivån på data- och integritetsskyddet då det är en 
grundlagsskyddad rättighet som är helt nödvändig i kommunens roll att upprätthålla. Däremot ger 
förstås information om vad som är viktigt för de registrerade värdefull kunskap för att kunna 
anpassa informationen och servicen i data- och integritetsskyddet. Det gör det till en viktig fråga för 
mig som dataskyddsombud att ha med i mitt fortsatta arbete.  
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Undersökningar 
Under året publicerade Internetstiftelsen 2021 års upplaga av rapporten ”Svenskarna och internet”7. 
Där presenteras resultaten av en årlig studie av svenska folkets internetvanor. Bland resultaten finns 
intressant information om hur befolkningen ser på integritet på nätet. Av årets rapport framgår att 
det finns en utbredd oro kring insamling av personliga data på olika sätt. 

Ett kapitel i rapporten behandlar digital integritet. Där står bland annat att: 

 1 av 10 känner stor oro för att svenska myndigheter samlar in och använder deras personliga 
digitala data 

 hälften av internetanvändarna känner stor oro för att utländska myndigheter samlar in data 
om dem 

 4 av 10 känner stor oro för att storföretag samlar in data om dem 

Detta ger viktig information när kommunens verksamhet blir allt mer datadriven och digitaliserad 
så att utvecklingen sker med bibehållet förtroende för att digitaliseringen blir hållbar och 
integritetsvänlig. Av Internetstiftelsens undersökning framgår att förtroendet för myndigheters 
(inbegripet kommuners) personuppgiftshantering är relativt stort, men att till exempel oron är stor 
när det gäller utländska myndigheters tillgång och storföretags insamling. Detta är viktigt att ta i 
beaktande när kommunen väljer leverantörer så att personuppgifter i samband med detta inte 
överförs eller exponeras för länder utanför EU/EES utan ett tillräcklig skydd. 

En viktig del handlar också om att vara öppen och tydlig i informationen om hur personuppgifter 
hanteras, medan en annan del handlar om att göra grundliga konsekvensbedömningar, 
tredjelandsanalyser och se till att digitaliseringen bygger på teknik med inbyggt dataskydd.  

2.3.3 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Min kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under året har främst bestått i nyttjande av 
dess upplysningstjänst och medverkan vid den årliga konferens som myndigheten anordnar för 
dataskyddsombud i Sverige. Inga kontakter har föranletts av ärende gällande Kungsbacka kommuns 
verksamheter.   

2.4 Samverkan 

2.4.1 Intern samverkan  

Under året har den interna samverkan jag varit del av främst skett inom ramen för kommunens 
nätverk för dataskyddskontakter, vilket ägt rum löpande på månadsbasis. Bland annat har 
samverkan inneburit totalt fyra tillfällen för gemensam fortbildning och omvärldsbevakning på 
personuppgiftsområdet som planerats i samverkan mellan nätverket och mig som 
dataskyddsombud. Med gemensamma krafter har detta skapat förutsättningar för att stärka 
likvärdigheten mellan kommunens verksamheter eftersom i princip alla verksamheter har 
medverkat.  

Under 2021 har nätverket även tagit fram en grundläggande utbildning inom GDPR för internt bruk 
oavsett verksamhetsområde, vilket också förväntas stärka förutsättningarna för likvärdighet när det 
gäller den grundläggande kunskapsnivån inom kommunen. Nätverket har under året även tagit fram 
former för att kunna aggregera och analysera hanterade personuppgiftsincidenter för vidare 
förebyggande arbete. Verksamheter som ännu inte har hanterat så många incidenter har på detta sätt 

 
7 Den som är intresserad av att läsa mer hittar Internetstiftelsens rapport i digitalt format på webbplatsen 
svenskarnaochinternet.se. Där finns även tidigare års rapporter publicerade. 
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ändå kunnat få ett erfarenhetsbaserat underlag för att motverka incidenter av liknande art i sin 
verksamhet. 

Slutligen har nätverket under året också gett många möjligheter till erfarenhetsutbyte då flera 
dataskyddskontakter delat med sig av framgångsrika arbetssätt och rutiner i sina respektive 
verksamheter.  

2.4.2 Extern samverkan 

DSO-nätverket i Halland 
Kommunerna i Halland har gått samman för att genom DSO-funktionen bistå varandra och 
kalibrera tolkning och tillämpning i dataskyddsfrågor. Dataskyddsombuden för Hallands-
kommunerna har därmed haft regelbundna möten under hela året för att följa och diskutera aktuella 
dataskyddsfrågor i omvärlden med bäring på kommunernas verksamhet. Under året som gått har 
dataskyddsombuden även ordnat med två halvdagars gemensam fortbildning för samordnande och 
stödjande funktioner inom dataskyddområdet i kommunerna.  

Under året var Hallandskommunernas dataskyddsombud även värdar för en nätverksträff för 
dataskyddsombud inom kommuner och regioner i Västsverige. Temat för nätverksträffen var DSO-
rollen där bland annat författare till böcker om dataskyddsombudsrollen medverkade. 

 

3. Granskning 

3.1 Riktad granskning  

Granskning av styrdokumenten på personuppgiftsområdet 
Under året har jag gjort en (1) riktad granskning. Den har rört kommunens styrdokument på 
personuppgiftsområdet och gjordes under våren. Bakgrunden var en internrevision år 2019 som 
bland annat rekommenderade dataskyddsombudet att systematisera granskningen av innehållet i och 
efterlevnaden av dessa dokument.  

Granskningen visade bland annat behov av att komplettera styrdokumenten med bindande regler för 
kommunens nämnder när de utgör personuppgiftbiträde för annan nämnd, samt riktlinjer för 
arrangemang vid gemensamt personuppgiftsansvar. Uppföljning gjordes samband med den 
regelbundna granskningen under hösten, som i stora drag visade att de avvikelser som framkom av 
granskningen omhändertagits. Se vidare avsnitt 3.2.2. Det är också inom ramen för denna 
granskningsform som styrdokumenten på personuppgiftsområdet fortsatt kommer följas upp. 

3.2 Regelbunden granskning 

Under året har jag etablerat en ny typ av granskning; regelbunden granskning. Denna 
granskningsform syftar till att med ett brett perspektiv, hög transparens och årlig regelbundenhet 
belysa och synliggöra efterlevnaden inom kritiska områden för ett gott dataskydd. För åren 2021 – 
2022 ingår följande områden:  

1) Organisering av dataskyddsarbetet  
2) Koll på personuppgiftsbehandlingen 
3) Säker behandling 
4) Registrerades rättigheter 
5) Utkontraktering och gemensamt personuppgiftsansvar 
6) Systematiskt kvalitetssäkringsarbete 
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Varje område bryts ned i ett antal aspekter som är kritiska för att upprätthålla en grundläggande 
nivå på dataskyddet inom de olika områdena. För åren 2021–2022 är det totalt 15 aspekter, vilka är 
kopplade till de krav som GDPR anger. Områdena och aspekterna görs kända för verksamheterna i 
förväg. Syftet är att det ska stimulera verksamheterna ha kontroll över vad granskningen går 
igenom.  

Metoden för granskningen är behovsbaserad. Det betyder att granskningen under 2021 har tagit 
fasta på dokumentation och beskrivningar i verksamheten som visar hur GDPR införlivats kopplat 
till de 15 kritiska aspekterna. Där det framkommit indikatorer på att GDPR införlivats har 
granskningen stannat, medan den fördjupats i de delar där indikatorer visat att det inte skett. Varje 
verksamhet har efter granskningen fått en rapport som visar de avvikelser som framkommit, samt 
förslag till åtgärder. Nästa års granskning kommer i högre utsträckning använda mer 
verksamhetsnära utredningsmetoder i form av besök och samtal med personal på plats. 

Granskningen har omfattat 11 av de 14 personuppgiftsansvariga verksamheterna i kommunen som 
jag är utsedd som dataskyddsombud för. För valnämnden, kommunrevisorerna och Tjolöholms 
stiftelse har jag i stället för regelbunden granskning haft en avstämning som fokuserat på respektive 
verksamhets behandlingsregister, information till registrerade och rutiner för 
personuppgiftsincidenter. Samtliga tre har i stället för en granskningsrapport fått en skriftlig respons 
på sitt dataskyddsarbete med råd och rekommendationer.  

3.2.1 Resultat av granskningen 

Det mest framträdande resultatet är att det dataskyddsarbete som bedrivs inom kommunen till stor 
del möter de grundläggande kraven inom de områden som granskats. Det ger goda förutsättningar 
för att ta hand om de områden och aspekter där granskningen visade riskavvikelser.  

Granskningen visade samtidigt att det finns enskilda verksamheter som har större utmaningar än 
andra, med avvikelser inom uppemot 6-8 av granskningens 15 granskade aspekter. Dessa 
verksamheter är dock i minoritet av de 11 som ingått. I snitt har varje verksamhet 4 avvikelser att ta 
hand om och en handfull verksamheter har endast enstaka.  

Nedan framgår en sammanställning över omfattningen av de riskavvikelser som visades vid 
granskningen. Se bilaga 1 för de granskade aspekterna i sin helhet. 

Granskad aspekt Avvikelse 
Organisering av arbetet 
1 Ansvarsfördelningen är känd och dokumenterad 18% 
2 GDPR-samordnare finns   
3 Samverkande funktioner finns   
Koll på personuppgiftsbehandlingen 
4 Komplett behandlingsregister finns 73% 
5 Konsekvensbedömning vid riskbehandling görs 100% 
Säker behandling 
6 Instruktioner för personal finns 18% 
7 Diskussionsforum för personal finns 27% 
8 Rutin för incidenthantering finns 9% 
Registrerades rättigheter 
9 Information om behandlingen ges 55% 
10 Information om rättigheter ges    
11 Rutiner för rättigheter finns   
Utkontraktering och gemensamt personuppgiftsansvar 
12 Dataskydd beaktas vid inköp 9% 
13 Biträdesavtal o dyl. finns 9% 
Systematiskt kvalitetssäkringsarbete 
14 Egenkontroll för ledningens genomgång görs 65% 
15 Dataskyddsombud finns   
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Figur 4. Tabellen visar andelen verksamheter som vid tiden för den regelbundna granskningen 2021 uppvisade 
avvikelse i dataskyddet, utifrån de aspekter som ingått i granskningen.  

Granskningen visade att det finns tre utvecklingsområden som står ut på en generell nivå i 
kommunen. Framför allt handlar det om att konsekvensbedömningar inte görs i tillräcklig 
utsträckning för sådan personuppgiftsbehandling som är särskilt riskfylld. Här har i samtliga (100 
procent) verksamheter ett arbete att göra – antingen för att etablera rutiner och metodik och/eller för 
att öka takten i konsekvensbedömningsarbetet.   

Granskningen visade också att behandlingsregistren inte är tillräckligt underhållna och 
överensstämmande med verkligheten. Fler än hälften av verksamheterna (drygt 73 procent) behöver 
ta tag i detta eftersom detta är grunden för ordning och reda i personuppgiftsbehandlingen. Det är 
också här som ändamålen och medlen för behandlingen bestäms. 

Fler än hälften av verksamheterna (drygt 65 procent) behöver också etablera ett systematiskt 
egenkontrollarbete som inbegriper den personuppgiftsansvariges genomgång – det vill säga att 
den yttersta ledningen regelbundet efterfrågar resultat och vidtar åtgärder för att omhänderta risker 
och brister i dataskyddet. Ett lämpligt sätt att göra detta är att samordna det med uppföljning av 
informationssäkerhet och övrig riskuppföljning. 

Därutöver visade granskningen att det finns behov av att vidta åtgärder att uppfylla 
informationsplikten till de registrerade (drygt 55 procent) och för att stärka det organisatoriska 
dataskyddet i form av att rusta personalen med kunskap och handlingsberedskap så att de både kan 
uppmärksamma och undvika incidenter samt beakta dataskydd vid vidareutveckling av arbetssätt 
och strategier (drygt 27 procent). Det senare samordnas lämpligen med kunskapshöjande insatser 
inom informationssäkerhet. 

Avvikelseområden där det funnits uppenbara kommunövergripande samband har hänförts till den 
nämnd som har uppdraget att ombesörja den aktuella frågan, i stället för att belasta respektive 
nämnd med avvikelse som den inte utan vidare kan omhänderta på egen hand. Det ena av de två 
övergripande områdena som varit aktuella för detta i denna granskning är avvikelser hänförliga till 
kommunens upphandlingsmetodik där omsorgsplikten vid valet av personuppgiftsbiträde inte är 
tillräckligt tydligt. Det andra rör utformningen av standardsignaturer för e-post inom 
kommunen där informationsplikten inte uppfyllts.  

Systematisk uppföljning viktigast 
En övergripande iakttagelse är att det går att se samband mellan nivån på dataskyddet i de 
verksamheter som arbetat mer aktivt, målmedvetet och regelbundet med att följa upp sitt dataskydd 
och de verksamheter som inte gjort det. Verksamheter som matchat behovet med en genomtänkt 
strategi för dataskydd har i högre utsträckning lyckats etablera rutiner och arbetssätt som linjerar 
med GDPR än de som arbetat mer ”på uppstuds”. En framgångsfaktor synes vara driftiga 
dataskyddskontakter och en ledning som följer upp arbetet och skapar förutsättningar för och 
uppmuntrar de medarbetare som har uppdrag knutet till dataskyddsarbetet.  

Därför blir just punkten om egenkontroll och ledningens uppföljning av central betydelse i det 
fortsatta dataskyddsarbetet för drygt hälften av kommunens verksamheter. Inte bara för att införliva 
principen om den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet utan också för att denna aspekt med 
all sannolikhet kommer skapa störst effekter på data- och integritetsskyddet i sin helhet. Det är 
också denna aspekt som innebär att ytterligare avvikelser kommer kunna synliggöras och 
omhändertas kontinuerligt, vilket i sig utgör en stor trygghet för de registrerade som då kan lita på 
att verksamheten hela tiden vidareutvecklar sig och ser efter att personuppgiftshanteringen är 
omsorgsfullt utformad. 
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Ett strategiskt värde med arbetssätt som leder till ökad överblick och inblick på området innebär 
också att man skaffar sig större beredskap för att på ett hållbart sätt omhänderta teknikens 
möjligheter när verksamheten behöver bli datadriven och digitaliserad. 

Tiden är kritisk för att upprätthålla dataskyddet 

Ett intressant mönster i de avvikelser som framkommit av granskningen är att de huvudsakligen 
består i avsaknad i någon form – avsaknad av rutiner, avsaknad av information, avsaknad av 
strategi, avsaknad av egenkontroll och uppföljning. I många fall har förklaringen till det varit 
tidsbrist. I väldigt liten utsträckning har granskningen visat avvikelser i form av felaktigheter såsom 
felaktiga rutiner eller strategier. Det säger mig att den tid som investeras i dataskydd också ger 
resultat på dataskyddet. Det säger mig också att det därmed handlar om att matcha upprätthållandet 
av ett grundläggande dataskydd med resurser i form av i första hand tid för arbetet. Tid för ordning 
och reda och underhåll av behandlingen, tid för att genomföra konsekvensbedömning, tid för 
uppföljning och strategiska överväganden och tid för omvärldsbevakning, fortbildning och 
utveckling. Den som för den personuppgiftsansvariges räkning är dataskyddskontakt och satt att 
samordna dataskyddet måste ges tidsmässiga möjligheter att utföra sitt samordningsuppdrag och 
ledningen måste avsätta tid för att följa upp och ta ställning i strategiska frågor. Tid behöver också 
finnas för fortbildning i både lednings- och medarbetargrupper.   

Mot bakgrund av mina granskningar och de kontakter med verksamheterna jag haft i övrigt under 
det gångna året uppfattar jag inget annat än att det, trots komplexiteten i dataskyddsfrågorna i det 
tidevarv som är nu, finns goda förutsättningar för att stärka och upprätthålla data- och 
integritetsskyddet inom kommunen. Jag uppfattar dock att det är avhängigt ledning, styrning och en 
aktiv resursfördelning. Jag uppfattar heller inget annat än att det inom kommunen finns mycket 
välfungerande ledarskap som om det i högre utsträckning användes på dataskyddsområdet skulle 
kunna accelerera skyddet och värdet av det i hela kommunen. 

Givetvis finns många möjligheter att använda tiden på ett sätt så att den räcker till mer, vilket 
förstås bör ingå i diskussionerna omkring resursoptimeringen på alla nivåer även när det gäller 
dataskyddsarbetet. Att öka förutsättningarna för samordning och centralisering där det är möjligt är 
en potential som jag ser som särskilt aktuell i Kungsbacka där likvärdigheten är en viktig fråga att 
arbeta vidare med. Möjligen kan resurser på detta sätt både frigöras och i högre utsträckning riktas 
mot de behov som finns. Det finns inom kommunen flera exempel på verksamheter som gått 
samman på olika sätt och på så vis räckt till mer. Nätverket som upprätthålls av kommunens 
dataskyddskontakter har god kapacitet att samarbeta. Det har inte minst visats i arbete med både 
konsekvensbedömning, utbildningsmaterial och hantering av gränsöverskridande incidenter under 
året. Möjligen kan dock kraften i nätverket användas mer aktivt och effektivt och samtidigt 
åstadkomma en högre likvärdighet inom kommunen som helhet. Möjligen kan nätverket också 
samordnas med andra kompetenser för ökad effekt och för att ta till vara dataskyddsarbetet.  

3.2.2 Övrigt i den regelbundna granskningen 

Utöver de områden som ingått i granskningen har jag också följt upp kommunens övergripande 
styrdokument på personuppgiftsområdet. I denna del konstaterar jag att kommunstyrelsen har agerat 
utifrån min tidigare granskning av kommunens styrdokument på personuppgiftsområdet8. 
Uppföljningen visar att kommunstyrelsen har ombesörjt att kommunens integritetspolicy och 
riktlinjer reviderats för att på ett tydligare sätt motsvara GDPR samt att de kompletterats med 
bindande regler för inbördes biträdesförhållanden inom kommunen9, något som vårens riktade 
granskning visade saknades. Jag konstaterar även att kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram 
dokumentmallar för att stödja övriga verksamheter i arbetet med att strukturera biträdesförhållanden 
och gemensamt personuppgiftsansvar, samt påbörjat implementeringen.  

 
8 Dnr KS 2021-00412, 2021-03-31 
9 Dnr KS 2021-00691, 2021-11-09 
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Särskilt positivt är att kommunstyrelsen i samband med revideringen av riktlinjerna tydliggjort 
dataskyddskontakternas tilltänkta inriktning och funktion samt skapat förutsättningar för 
samordning i sådana personuppgiftsbehandlingar som är liknande inom kommunen oavsett 
personuppgiftsansvar. Det bidrar till en riktning och klarhet i det praktiska arbetet inom kommunen 
som i sin tur ger goda förutsättningar för samverkan som är gynnsam för likvärdigheten i 
kommunens dataskydd. Ytterst innebär det förstås en trygghet för de registrerade.  

3.3 Fördjupad granskning 

Under 2021 har jag inte gjort någon fördjupad granskning. Den är planerad till våren 2022. 

Läs mer i avsnitt 5.1 om det planerade temat för denna granskning. 

 

4. Omvärld 

4.1 Följderna av Schrems II-domen  

Den 16 juli 2020 kom ett avgörande mål i EU-domstolen, det så kallade Schrems II-målet. Detta 
mål har allt sedan dess kommit att få stor påverkan på personuppgiftsområdet hos både 
myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer eftersom användningen av IT-tjänster 
som har samband med ett land utanför EU/EES är mycket vanliga. Detta har även präglat det 
gångna dataskyddsåret för Kungsbackas verksamheter och kommer sannolikt fortsätta att påverka 
arbetet framöver – både vad gäller befintlig infrastruktur och kommande satsningar på 
digitaliseringsområdet.  

Vad säger domen? 
I EU-domstolens avgörande framkom att den amerikanska rättsordningen med dess 
underrättelselagar innebär att det sker en bulkinsamling av data via amerikanska leverantörer av 
kommunikationstjänster. När organisationer inom EU/EES använder sådana tjänster innebär det 
därför att personuppgifter som förekommer i sådana system riskerar att vidareutnyttjas på ett sätt 
som inte är förenligt med de grundläggande rättigheter som GDPR är till för att skydda. Den 
amerikanska rättsordningen går alltså på tvärs mot den inom EU/EES. Därför avvecklades det så 
kallade Privacy Shield som var ett slags avtal mellan USA och EU som syftade att skapa samma 
skydd som GDPR ger när uppgifter delades med leverantörer i USA som var anslutna till detta. 

Resultatet av domen innebar dock inte ett generellt förbud mot överföring till tredjeland (det vill 
säga ett land utanför EU/EES-samarbetet, som exempelvis USA), men domen klargjorde att det 
beroende på land kan krävas extra åtgärder för att hindra risken för vidareutnyttjande, exempelvis 
genom stark kryptering eller omkodning av uppgifter(pseudonymisering)10. I många fall har detta 
rent tekniskt visat sig vara mycket svårt att åstadkomma med bibehållen funktionalitet vilket gett 
upphov till dilemman för många personuppgiftsansvariga organisationer som lagt stora resurser på 
att implementera funktionella IT-stöd från företag som lyder under bland annat amerikansk 
jurisdiktion.  

Domen har bidragit till att aktualisera betydelsen av att personuppgiftsansvariga i särskild ordning 
måste säkerställa att de uppgifter som de samlar in och behandlar via olika IT-system hanteras med 
respekt för de registrerades integritet i de fall uppgifterna, via en tjänsteleverantör, överförs till ett 
land utanför EU/EES-samarbetet, till exempel USA. Som personuppgiftsansvarig måste man helt 
enkelt ha koll på vilken av ens personuppgiftsbehandling som innebär att uppgifterna överförs eller 

 
10 EDPB Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection 
of personal data. Version 2.0 Adopted on 18 June 2021 
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riskerar att överföras till tredjeland genom att till exempel använda en viss tjänsteleverantör. För 
varje sådan överföringssituation gäller att analysera förutsättningarna för överföringen i förhållande 
till risken att uppgifterna exponeras och vidareutnyttjas av myndigheter i länder utanför EU/EES. 
Detta behöver dokumenteras, och i de fall man kommer fram till att skyddet kan upprätthållas 
behöver man regelbundet följa upp så att skyddet fungerar i praktiken. Det följer också en särskild 
informationsplikt till de registrerade i dessa fall.  

Om man inte kan uppnå ett tillräckligt skydd strider hanteringen som utgångspunkt mot GDPR. 

Sammantaget följer alltså ett mycket omfattande och komplext arbete för den som är 
personuppgiftsansvarig och använder till exempel amerikanska molntjänstleverentörer.  

4.1.1 Initiativ på nationell nivå och EU-nivå 

Flera initiativ på nationell nivå har allt sedan Schrems II-domen varit pågående under 2021. 
Exempelvis har man försökt omhänderta följderna av domen genom den statliga utredningen Säker 
och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (IT-driftsutredningen)11 
som mot slutet av året kom med sitt slutbetänkande med förslag om bland annat samordnad IT-drift 
för förvaltningsmyndigheter. Det är tänkbart att detta på sikt kan utvecklas till att även omfatta 
kommuner. Ett samarbete mellan myndigheter, regioner och kommuner har också skett under året 
för att undersöka alternativa lösningar för kontors- och samarbetsverktyg. Detta samarbete 
redovisades i november månad och visade att alternativ lösningar finns.   

Den 4 juli 2021 fattade EU-kommissionen beslut om nya versioner av så kallade 
standardavtalsklausuler (SCC) vid tredjelandsöverföring. Det är en kontraktuell metod för 
tredjelandsöverföring enligt GDPR under förutsättning att man alltså kompletterar med tillräckliga 
hinder för vidareutnyttjande såsom hållfast kryptering eller pseudonymisering.  

En nyhet i de nya SCC:erna är att det ställs höga krav även på den part som tar emot uppgifterna i 
det tredjelandet. De registrerade ges också stärkta rättigheter att få sin sak prövad på bekostnad av 
parterna i överföringen. I många fall blir SCC:erna dock inte tillämpbara vilket gjort att EU-
kommissionen aviserat att man under 2022 avser att komma med ytterligare en uppsättning SCC:er 
som ska omhänderta dessa situationer.  

I slutet av november månad kom även Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB, med sina riktlinjer 
för vad som ska anses utgöra en tredjelandsöverföring och inte. Dessa är i skrivande stund på 
konsultation och förväntas fastställas under 2022.  

Under 2022 kan vi också förvänta oss en gemensam tillsynsaktivitet mellan tillsynsmyndigheterna 
koordinerad av EDPB12. Fokus kommer vara på hur offentliga verksamheter använder molntjänster.  

4.2 Fokus på registrerade 

Under året har IMY ändrat inriktningen i sin tillsynsplanering på så vis att myndigheten ska utreda 
alla klagomål som kommer in. Detta är ett led i att rikta fokus på dem som dataskyddet är till för. 
Den nya inriktningen gör att man kan förvänta sig fler och mer fallbaserade tillsynsärenden än 
tidigare. Att beakta de registrerades perspektiv i personuppgiftsbehandlingen är ett välbehövligt 
fokus som förhoppningsvis också kommer leda till att registrerade i allt högre utsträckning 
intresserar sig för hur deras personuppgifter hanteras och använder sina rättigheter.  

Ett annat område som gränsar till ovan är det nya visselblåsardirektivet som träder i full kraft under 
kommande år. Det syftar till att stärka skyddet för personer som uppmärksammar brister och 
eftersom dataskydd är ett av de områden som man kommer kunna ”vissla” om kommer det att ge 

 
11 SOU 2021:1, 2021-12-15 
12 EDPB launches first coordinated action | European Data Protection Board (europa.eu) 
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ökade möjligheter att fånga upp risker och avvikelser på dataskyddsområdet. Den nya lagen 
innehåller dessutom särskilda bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas i samband med 
visselblåsning vilket ger stöd för utformningen av ett gott data- och integritetsskydd i samband med 
både rapporteringen och den vidare hanteringen.   

Sannolikt kommer båda dessa aspekter påverka inriktningen på min granskning framgent. 

4.3 Fokus på innovation och teknikutveckling   

Under året har IMY har fått ett uppdrag av regeringen att genomföra metod- och 
kunskapsutvecklande insatser för att stärka förmågan att hantera integritets- och dataskyddsfrågor 
och ansvarsfullt bedriva datadriven innovation och teknikutveckling. Uppdraget ska vara genomfört 
redan under 2023. 

I uppdraget ingår att genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen inom 
innovationssystemet om integritets- och dataskyddsfrågor. Det ingår också att utveckla vägledning 
och stöd på området. Med tanke på kommunens digitalisering och behov att utnyttja ny teknik är 
detta ett välkommet inslag som kommer bli viktigt för kommunens verksamheter att följa och ta del 
av. 

4.4 Lärdomar från tillsyn 

För att undvika vanliga risker och brister i dataskyddet är det lärorikt att ta del av IMY:s och dess 
systermyndigheters beslut efter tillsyn. 

Av 2021 års tillsynsbeslut syns sammanfattningsvis trenden att personuppgiftsansvariga bör vara 
särskilt uppmärksamma på att dess behandling genomsyras av de grundläggande principerna för 
personuppgiftsbehandling (inbegripet ansvarsskyldigheten)13, säkerheten vid behandlingen och de 
registrerades rättigheter – exempelvis rätten till information om hur behandlingen går till och 
varför den görs14.  

Av besluten återkommer exempelvis vikten av att göra ordentliga och dokumenterade 
konsekvensbedömningar eftersom det kan visa att viss behandling behöver ytterligare skydd eller 
helt enkelt inte är lämplig att göra alls. Att göra konsekvensbedömningar lyfts också fram som ett 
viktigt led i att visa på den grundläggande principen om den personuppgiftsansvariges 
ansvarsskyldighet, som annars kommer till uttryck i ett systematiskt egenkontrollarbete med 
löpande förbättringar.  

Av besluten framgår också betydelsen av att beakta skyldigheten att lämna tillräcklig information 
om behandlingen, något som återkommande tycks förbises av personuppgiftsansvariga enligt 
tillsynsbesluten. Genom att informera på ett begripligt, utförligt, konkret och transparent sätt 
möjliggör man för de registrerade att förstå hur personuppgifterna hanteras och gör det möjligt för 
dem att tillvarata sina rättigheter.  

Sammanfattningsvis kan sägas att temat på tillsynsbesluten generellt har bäring även på vad som 
visat sig vara aktuella utvecklingsområden för Kungsbacka. Det finns därför all anledning att 
använda tillsynsbesluten för det interna lärandet och utvecklingsarbetet för att undvika liknande i 
Kungsbackas verksamheter.  

 
13 Principerna Laglighet och transparens, Riktighet, Uppgiftsminimering, Lagringsminimering, Ändamålsbegränsning, 
Konfidentialitet och Ansvarsskyldighet 
14 Exempelvis DI-2021-5220 (Vårdguiden 1177), DI-2020-10541 (Spotify AB), DI-2020-10561 (Rebtel Networks AB), DI-2020-
2719 (Polisen), DPC Inquiry Reference: IN-18-12-2 (Whats up), holländska dataskyddsmyndighetens beslut av den 9 april 2021 
(TikTok), norska dataskyddsmyndighetens beslut 20/02136-18 (Grindr) samt 20/01727-1 (19/03277) (Ferde AS)  
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5. Kommande år  

5.1 Risk- och väsentlighetsanalys för fördjupad granskning  

Mot bakgrund av strömningarna i omvärlden, årets granskning och mina iakttagelser i övrigt när jag 
följt kommunens verksamheter under året utmärker sig tre riskområden som särskilt väsentliga för 
mig att följa under 2022. Dessa områden är: 

1) tredjelandsöverföring 
2) systematiskt kvalitetssäkringsarbete  
3) konsekvensbedömning  

Även verksamheternas arbete med öppenhet och transparens i personuppgiftsbehandlingen blir 
aktuellt att följa eftersom en klar och tydlig information till dem vars personuppgifter behandlas är 
så grundläggande.  

5.1.1 Tredjelandsöverföring  

I samband med Schrems II-domen har integritetsriskerna med att använda digitala verktyg och 
tjänster som innebär överföring till tredje land med massövervakningslagstiftning blivit tydliga. 

IMY har varit tydlig med att man, även om man inte kan strukturera om en verksamhet från en dag 
till en annan, i vart fall inte kan avvakta och se vad som händer på området. Man måste ta i frågan 
genom att kartlägga, utvärdera och göra vad man kan för att säkra upp hanteringen. 
Dataskyddsombuden i Halland rekommenderade därför sina kommuner redan i september 2020 att 
börja inventera och analysera omfattningen av tredjelandsöverföring och vidta de skyddsåtgärder 
man kan.  

Då jag kan konstatera att det under året pågått och fortsatt pågår ett aktivt arbete med detta på olika 
plan i kommunen finns dock inte anledning för mig att prioritera detta område i min fördjupade 
granskning. Frågan har bland annat aviserats som område inom kommunens internkontrollprocess 
under 2022. 

5.1.2 Systematiskt kvalitetssäkringsarbete inbegripet ledningens genomgång  

Mot bakgrund av det stöd i form av egenkontrollverktyg som sedan tidigare finns framtaget inom 
dataskyddsombudsfunktionen finner jag inte heller detta som ett ämne som skulle vara särskilt 
gynnsamt att följa upp genom vårens fördjupade granskning. Detta omhändertas i stället i samband 
med den regelbundna granskningen under hösten 2022 och i övrigt inom ramen för råd och stöd.  

5.1.3 Öppenhet och transparens  

Med utgångspunkt i principen om öppenhet och transparens samt de effekter som en tydlig 
information generellt sett ger på det faktiska dataskyddet, är detta område värdefullt att följa 
närmre.  

Mot bakgrund av det arbete som jag vet pågår inom kommunens kommunikationsområde och de 
verksamheter som omfattar de målgrupper som särskilt skulle gynnas av en konkret och tydlig 
information, bedömer jag dock att det vore mer lämpligt med råd och stöd i särskild ordning under 
2022 än granskning.  

5.1.4 Konsekvensbedömning  

Mot bakgrund av att samtliga verksamheter i någon utsträckning behöver utveckla och effektivisera 
sitt arbete med konsekvensbedömning framstår stöd utifrån en fördjupad granskningsinsats under 
våren som gynnsamt. Det kan också få positiva bieffekter som stärker de registrerades röst i 



 
 

20 
 

behandlingen eftersom det ingår som ett självklart inslag i konsekvensbedömningsarbetet. Det kan 
även få positiva effekter på transparensen eftersom en konsekvensbedömning i regel bidrar till att 
begripliggöra komplexa behandlingsflöden. IMY rekommenderar exempelvis att 
personuppgiftsansvariga publicerar hela eller relevanta delar av sina konsekvensbedömningar som 
ett led i att uppfylla öppenhetsprincipen. 

Ytterligare en anledning för mig att prioritera detta område är förstås för att det rör de mest 
riskfyllda behandlingarna, vilket innebär stora trygghetsvärden för de registrerade. 

Ett syfte för den fördjupade granskningen skulle därmed vara att undersöka framgångsfaktorer i 
verksamheternas arbete med konsekvensbedömning. Utifrån detta kan handfast stöd ges så att 
arbetet åstadkommer ett tillräckligt dataskydd och även i övrigt skapar värde och transparens i 
behandlingen för registrerade.  

Omfattningen av konsekvensbedömningar som hittills gjorts, och görs fortlöpande, bör vara 
tillräckligt som underlag för granskningen. Det betyder att respektive verksamhet därmed inte 
kommer behöva lämna in ett särskilt underlag därutöver, utan endast fokusera på sitt ordinarie 
arbete med konsekvensbedömning.  

Varje verksamhet kommer därmed inte få en ”egen” granskningsrapport utan resultatet 
sammanställs på en övergripande nivå för kommunens verksamheter i form av framgångsfaktorer 
och fallgropar kompletterat med seminarier och dylika stödinsatser. Resultatet förväntas ge varje 
verksamhet hjälp att göra konsekvensbedömningsprocessen mer effektiv, värdeinriktad och 
åstadkomma ett underlag som i förekommande fall är tillräckligt gediget för en så kort och 
kvalificerad process för förhandssamråd med IMY som möjligt. Av de samråd som hittills 
inkommit till IMY (ej ännu från Kungsbacka) framgår nämligen att underlagen alltför ofta är alltför 
ytliga. Detta är något som orsakar längre ledtider och merarbete.   

5.2 Övrig inriktning i dataskyddsombudets arbete 

Att det inom kommunen finns en fragmentering och ojämnhet i nivån på dataskyddet har dels visat 
sig i de frågor som ställts till mig som dataskyddsombud, dels i incidenter som uppstått mot bättre 
vetande. Det har också visat sig när igångsatta utvecklingsinsatser och -projekt som nödgats att 
backa eller avbrytas till följd av att dataskyddet inte beaktats tillräckligt tidigt i planeringen.  

Skillnaden på ambitionsnivån, och därmed kapaciteten, mellan de personuppgiftsansvariga 
verksamheterna i kommunen är också något som blivit synligt i min årliga granskning. Jag 
konstaterar att det finns verksamheter som aktivt anpassat resurser för att möta behovet av ett stärkt 
dataskydd men att det också finns verksamheter som arbetat mer oplanerat och där dataskyddet som 
en följd av detta är mer eftersatt. Vidare har vissa verksamheter aktivt tagit ansvar för att personalen 
regelbundet ska få tillfälle att diskutera och utbilda sig i dataskydd, medan andra mer har låtit 
personalen söka information på egen hand. Det finns också personuppgiftsansvariga nämnder och 
ledningar som rutinmässigt efterfrågat information om dataskydd för sin strategiska planering och 
de som inte gjort det.  

Min bild är att denna skillnad mellan verksamheter utgör en reell risk vad gäller likvärdigheten 
inom kommunen som helhet. Det kommer till uttryck genom att vissa verksamheter ligger långt 
framme i integritetsskyddet medan andra möter utmaningar i att åstadkomma det mest 
grundläggande. Samtidigt konstaterar jag att de starka verksamheterna utgör en resurs för övriga när 
så behövs och att man också frikostigt delar med sig och hjälper varandra. Nivån på 
samarbetsförmågan över verksamhetsgränserna är med andra ord en mycket gynnsam faktor för det 
kommunens totala dataskydd. En reflektion är dock att en ökad samordning, ledning och styrning 
inom området på övergripande nivå skulle vara hjälpsamt och troligen även mer resurseffektivt för 
att uppnå en jämnare nivå på dataskyddet inom kommunen som helhet. 
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Mot bakgrund av detta kommer jag under det kommande året därför aktivt fokusera på att anpassa 
mitt arbete för att stödja likvärdigheten inom kommunen som helhet. Ett led i det är blir att 
utvärdera och etablera effektiva informationskanaler för information, råd och stöd på de områden 
där behoven är som störst. Det ligger också nära till hands att för utbildningsinsatserna under 
kommande år fokusera på den högsta ansvarsnivån i dataskyddet, snarare än för de funktioner som 
utsetts att samordna verksamheternas dataskyddsarbete som fokus tidigare varit. Utbildning för 
politiker och för ledningsgrupper och chefer blir därmed ett prioriterat område för mig när det 
kommer till att bidra till dataskyddskapaciteten i kommunen. 

Ytterligare ett led i det arbetet är att ägna mer råd och stöd för de verksamheter som behöver det 
i högre utsträckning än andra.  
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Bilaga 1: Granskningspunkter för regelbunden 

granskning 2021-2022 

Nr Granskningspunkter Förordnings- 
eller 
policysstöd15 

Exempel på indikationer 
utöver muntlig 
informationsinhämtning  

Organisering  

1 Ansvarsfördelningen för 
dataskyddsarbetet i verksamheten  
är dokumenterad och känd. 

Art. 4.7 samt  
art. 24.1 

Information på intranät; 
Delegeringsförteckning 

2 Det finns en utsedd dataskyddskontakt 
som arbetar löpande med samordningen 
av dataskyddet i verksamheten. 

KS Riktlinjer för 
hantering av 
personuppgifter 
(2018-05-29 
§147), punkt 2.16 

Kommunens nätverk för 
dataskyddskontakter 

2 Det finns samverkande funktioner med 
bred kompetens som tillsammans driver 
och förankrar dataskyddsarbetet.  

Art. 25.1-2 Information på intranät 

Koll på personuppgiftsbehandlingen  

4 Registret över verksamhetens 
personuppgiftsbehandlingar är komplett 
och behandlingarna har försetts med 
lämpliga skyddsåtgärder. 

Art. 30.1 a–g samt  
art. 32 

Verksamhetens fastställda 
register över personuppgifts- 
behandlingen 

5 Konsekvensbedömning görs för 
riskbehandlingar. 

Art. 35.1-11 samt 
art. 36.1 

Rutiner och dokumentmall; 
Gjorda konsekvens-
bedömningar inkl. 
uppföljning av dessa 

Säker behandling 

6 Instruktioner finns tillgängliga för 
personalen om hur de ska handskas 
med personuppgifter i det dagliga 
arbetet.  

Art. 25.1-2 Publicerad information (ex. 
tillämpningsanvisningar, 
vägledningar och rutiner) 
och utbildningsmaterial på 
intranät och i samarbetsytor; 
dokumentation från 
genomförd fortbildning. 

7 Dataskyddsfrågor diskuteras 
regelbundet i verksamheten, 
exempelvis i samband med APT, 
enhets-/avdelningsmöten. 

Art. 25.1-2 Protokoll från APT eller 
liknande 

 
15 För den verksamhet som omfattas av brottsdatalagen tillämpas istället motsvarande lagrum i brottsdatalagen (2018:1177) 
16 Ny riktlinje antagen den 2021-11-dd, dnr xxxx 
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8 Det finns rutiner för hur 
personuppgiftsincidenter ska 
upptäckas, rapporteras och tas omhand. 

Art. 33-34 Rutiner för 
incidentrapportering; 
Information till personal 

Registrerades rättigheter 

9 De registrerade informeras om hur 
deras personuppgifter behandlas i 
verksamheten. 

Art. 5.1 a samt 
art. 12. 1-2 
(inbegripet art. 
13-14) 

Information på hemsida,  
e-tjänster, blanketter,  
e-postsignatur/ 
telefonsvarare 

10 De registrerade informeras om 
rättigheterna de har.  

Art. 13.2 b-d samt 
art. 14.2 c-e 

Information på hemsida,  
e-tjänster, blanketter,  
e-postsignatur/ 
telefonsvarare 

11 Det finns rutiner för att ta emot, hantera 
och besluta om de rättigheter som de 
registrerade kan åberopa.  

(Rätt till radering, återkallade av 
samtycke, rättelse, flytt av 
personuppgifter, invända mot 
behandling eller begära begränsning 
samt klaga på behandling.) 

Art. 15-21 Rutinbeskrivning, E-
tjänster, dokumentmallar, 
expedierade ärenden 

Utkontraktering och gemensamt personuppgiftsansvar 

12 Det finns rutiner för att krav som rör 
dataskydd ingår vid upphandling av 
digitala verksamhetssystem och 
tjänster.  

Art. 28 Rutinbeskrivning för 
framtagande av 
kravunderlag vid 
upphandling av leverantör 

13 Det finns aktuella avtal med de 
personuppgiftsbiträden som 
verksamheten anlitat eller är 
gemensamt ansvariga tillsammans med. 

Art. 28 samt  
art. 26 

Förteckning över 
biträdesavtal/rättsakt samt 
datadelningsavtal vid 
gemensamt ansvar 

Systematiskt kvalitetssäkringsarbete 

14 Det finns arbetssätt för egenkontroll på 
dataskyddsområdet, som följs upp av 
verksamhetens ledning och 
nämnd/styrelse. 

Art. 5.2 samt 
art. 24.1-2 

Rutiner, årshjul eller 
kvalitetsledningsprogram 
för dataskydd; 
Internkontrollrapporter och 
andra sammanställningar av 
efterlevnadskontroller och 
åtgärder 

15 Verksamheten har utnämnt och anmält 
dataskyddsombud till IMY. 

Art. 37 Anmälan om 
dataskyddsombud och/eller 
bekräftelse från IMY 
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