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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

 Val av justerare  Jan-Erik Lind (C) 

1.  Årsredovisning 2020 

 

20 min, 2 st dokument 

2021-00012  Nämnden för Kultur & Fritid godkänner 

årsredovisning 2020. 

2.  Ombudgetering & resultatfond  

 

5 min, 3 st dokument 

2021-00019  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att begära: 

 

att av nämndens överskott i driftsbudgeten om + 

8,98 miljoner kronor förs 7,36 miljoner kronor till 

nämndens resultatfond och 1,62 miljoner kronor 

återredovisas. 

 

att av nämndens överskott i investeringsbudgeten 

om +14,495 miljoner kronor begära 8,47 miljoner 

kronor ombudgeteras till år 2021 och 6,5 miljoner 

kronor till 2022. 

3.  Uppföljning internkontroll 

 

10 min, 2 st dokument 

2021-00013  Intern kontrollrapport för 2020 fastställs. 
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

4.  Begäran om yttrande - 

Samordningsuppdrag i 

kulturfrågor för 

Göteborgsregionen (KS 2020-

01169) 

 

10 min, 4 st dokument 

2020-00368  Nämnden för Kultur & Fritid föreslår 

Kommunstyrelsen att instämma i 

förbundsledningens förslag att kulturfrågor ska 

samordnas i Göteborgsregionen. Vi föreslår att 

alternativet med att flytta befintlig samordnartjänst 

uppgående till en halvtidstjänst till Regionen 

genomförs. Därtill vill vi uttrycka att även 

fritidsfrågorna bör inlemmas i GR-strukturen på 

samma sätt som kulturfrågorna men i ett nytt, nästa 

steg som kan genomföras senare. 
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5.  Priser och utmärkelser 

 

30 min, 2 st dokument 

2021-00014  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att inrätta 

följande priser med tillhörande prissumma och 

kriterium: 

 

Årets eldsjäl 

Tilldelas den person som genom sitt ideella 

engagemang har gjort ett extraordinärt betydelsefullt 

arbete inom Nämnden för Kultur- och fritids 

ansvarsområde. Prissumman förväntas användas till 

vidareutveckling inom pristagarens område. Summa 

10 000 kr och diplom. Beredning och beslut hanteras 

under sekretess. 

 

Årets förnyare 

Tilldelas lag, grupp, förening eller person verksam 

inom Nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde 

och som har utvecklat verksamheten på ett mycket 

framgångsrikt sätt. Det kan vara genom att nå ut till 

flera, etablerat oväntade samarbeten, gått i framkant 

när det gäller kreativa idéer och haft modet att prova 

nya uppslag. Prissumman förväntas användas till 

vidareutveckling inom pristagarens område. Summa 

10 000 kr och diplom. 

 

Årets förening 

Tilldelas förening verksam inom Nämnden för 

Kultur & Fritids ansvarsområde som har verkat för 

en stark gemenskap under demokratiska former samt 

skapat engagemang och mervärden för 

lokalsamhället på ett framgångsriks sätt. Det kan 

vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom 

exempelvis inkludering, integration, jämställdhet- 

och värdegrundsarbete. Prissumman förväntas 

användas till föreningens utvecklingsarbete. Summa 

15 000 kr och diplom. 

 

Beslut att justera följande stipendium: 

Idrottsstipendiet 

Justera det nuvarande idrottsstipendiets kriterier så 

att det likställs med kulturstipendiet. Stipendiet ska 

uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig 

inom sin idrott. Stipendiesumma 2x10 000 kr/år. 

Under 26 år och född och/eller bosatt i Kungsbacka 

kommun. Stipendierna riktas endast till enskilda 

personer. 
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

Beslut att avveckla följande priser: 

Kultur & Fritids isväktare 

Kultur & Fritids pokal 

Sätt Kungsbacka på kartan 

 

 

6.  Justering av priser och 

stipendium inom kultur- och 

fritidsområdet som 

Kommunfullmäktige delar ut 

 

10 min, 1 st dokument 

2021-00025  Nämnden för Kultur & Fritid godkänner Justering 

av priser och stipendium inom kultur- och 

fritidsområdet som Kommunfullmäktige delar ut, 

daterat 2021-02-08, och översänder det till 

kommunfullmäktige för antagande. 

 

Kungsbacka kommuns tenntallrik: 

Priset justeras så att gåvan utgörs av annat föremål 

än en tenntallrik, att priset därmed byter namn till 

Kungsbackas mästare, samt att kriterierna justeras så 

att även personer bosatta i Kungsbacka men tävlande 

för förening utanför Kungsbacka kan tilldelas 

utmärkelsen. Urval och beslut ska ske under 

sekretess.  

 

Kungsbacka kommuns ledarstipendium: 

Stipendiesumman höjs från 5 000 kr till 10 000 kr 

för att likställas med nivån på idrottsstipendiet och 

kulturstipendiet som delas ut av Nämnden för Kultur 

& Fritid.  
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

7.  Öppettider publik verksamhet 

 

5 min, 1 st dokument 

2020-00314  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

 

Allmänna lokaler ska hållas öppet på generösa 

öppettider under veckans alla dagar. Som besökare 

ska man känna stor valfrihet mellan att kunna 

besöka på vardag eller helg samt dagtid eller 

kvällstid. Säsongsvariation kan förekomma för att 

möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.  

 

Besöksmål ska hållas öppna med fokus på de tider 

då de allra flesta förväntas besöka platsen dvs på 

helger. Säsongsvariation kan förekomma för att 

möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.  

 

Mötesplatser kan ha varierande öppettider som kan 

förändras med kort varsel. Detta för att möjliggöra 

stor flexibilitet i verksamheten i övrigt då den 

förväntas tillhandahålla både öppna mötesplatser 

men även riktad verksamhet till specifika 

intressegrupper som kräver personalens flexibilitet 

avseende tid och plats.  

 

Vi ska sträva mot att möjliggöra ökad fysisk tillgång 

till vår verksamhet genom meröppet-funktion eller 

genom visad tillit till särskilda grupper som kan få 

nyttja obemannade lokaler främst vissa idrottshallar 

sen kvällstid och mötesplatser av olika slag.  

 

 

8.  Anmälan av delegationsbeslut 

 

4 st dokument  

 

2021-00017  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 

protokoll 2021-02-18 godkänns. 
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9.  Information feb 2021 

Information lämnas i följande: 

 

Reviderade regler och 

förutsättningar för 

sammanträden på distans 

 

KF § 193 Entledigande och 

fyllnadsval 

 

Lista över delegationsbeslut 

över öppningar och stängningar 

 

 

KF § 173 Regelverk avseende 

valmöjligheter för arbete efter 

pension 

 

Förvaltningschefens 

månadsbrev 

 

Utestående fordringar och 

kvittningar 

 

Reglemente 

 

Medborgarundersökningen 

 

Dialog yttrande kv. Ejdern 

 

Bidrag och taxor 

 

Hälsocertifiering inkl. 

presentation och frågor 

 

KF § 19 Begäran om 

sammanräkning samt 

fyllnadsval för uppdrag i KFT 

och Varbergs Tingsrätt 

 

Hembygdsmuséet 

 

15 st dokument 

 

2021-00016  Informationen noteras till protokollet. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 7(7) 

 

 

 

Kristina Karlsson 

ordförande 

Erik Norinder  

sekreterare 

 



 
  

Nämnden för Kultur & Fritid  

  
 

  

  

   

Kultur & Fritid 
Ulrika Granfors 
Direkt 0300-83 40 98 
ulrika.granfors@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
Kultur & Fritid 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Borgmästaregatan 5 B 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 04 

fritid.folkhalsa@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-02-01 
 
  

  

 

Förvaltningschefens månadsbrev. Februari 2021  

 

Långsiktig planering och större frågor 

 

Kungsbacka sporthall  

1 februari övertog Kungsbacka kommun byggnaden ”Kungsbacka sporthall” från 
byggaren som ny uppfört byggnaden mellan Aranäsgymnasiet och Kungsbacka 
badhus. Under kommande veckor arbetar vi med inredning, utrustning och 
rutinsättning för att kunna välkomna skolelever och föreningslivet som hyresgäster v 
8. Sporthallen ersätter utrymmena som fanns i Aranäs A- och B-hall samt delar av 
utrymmena i gamla simhallen. Sporthallen innehåller två fullstora idrottshallar men 
en publikkapacitet om totalt 1000 personer, två mindre motionssalar som utrustas för 
budosporterna, en mängd gemensamma utrymmen såsom omklädningsrum, 
kontorsytor och fikaplats. Vi har kommit en lång bit på vägen i synen på att skola 
och föreningsliv delar på ytorna och att föreningarna inte ska se ytorna som sina egna 
utan vara beredda att dela med andra föreningar till exempel när det gäller 
omklädningsrum, budolokalerna och kontorsytor.  
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Framdrift arenaprojektet 

I mitten av februari kommer arenautredningen läggas fram för kommunstyrelsen. 
Utredningen visar på tre storleksalternativ (small, medium och large), grovt innehåll 
för att tillgodose behovet för kultur och idrott, driftalternativ samt 
investeringskostnad och driftkostnadskonsekvens. Förvaltningen tillför kunskap om 
hur arenan ska utformas för att fungera för kulturevenemang och idrottsverksamhet. 
Vi har nära samarbete med idrottsföreningslivet. Den fråga som vi haft dialog om 
senast handlar om föreningars möjlighet att tjäna pengar på fikaförsäljning kontra en 
kommersiell aktörs möjlighet att tjäna pengar. För att få en arena där en kommersiell 
aktör bär kostnader för arenan som annars hade hamnat på kommunen, behöver de 
kommersiella aktörerna ges möjlighet att tjäna pengar. Det kan t ex röra sig om en 
upplevelserestaurang eller butiker. Ett sätt att lösa frågan är att möjliggöra för de 
kommersiella aktörerna att anlita underleverantörer, t ex föreningar, som kan 
genomföra delar av försäljningen t ex i samband med vardagsträningar eller större 
evenemang av viss sort. Ett annat sätt är att erbjuda föreningarna en viss del av 
vinsten som den kommersiella aktören får. Delar av ett försäljningstapp kanske även 
kan kompenseras av ökade reklamintäkter som föreningarna kan få i en ny arena. Det 
finns en oro hos föreningarna men samtidigt en nyfikenhet på att vara en del av det 
nya och bättre som nu kan byggas upp i Kungsbacka.  

 

 

Reglemente 

I samband med att Nämnden för Kultur & fritid bildades 1 januari 2020 antogs 
förslag till nytt reglemente. Kommunstyrelsen har nu börjat bereda ärendet och 
kommer fatta beslut om ändring. Området ”social hållbarhet” fått en tydligare 
styrning från Kommunstyrelsen jämfört med då vårt förslag om nytt reglemente 
antogs av nämnden. Då Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för samordningen av 
flera frågor som ligger inom området Social hållbarhet är det viktigt att nämndens 
ansvar i förhållande till kommunstyrelsens ansvar blir tydligt. Ett förslag till 
reglemente för Kommunstyrelsen resp. Nämnden för Kultur- och Fritid som är 
tydligt för båda parter kommer arbetas fram och antas av Kommunstyrelsen. Det 
kommer beredas på tjänstemannanivå av Kultur- och fritidsförvaltningen och 
Kommunledningskontoret i ett gemensamt arbete.  

 

Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 

Internkontrollrapport 

Sammanfattningen av rapporten är att vi bedömer att vi börjar får god ordning på 
internkontrollarbetet på förvaltningen även om det ska bli ännu bättre. De 
kontrollmoment vi genomfört kring den förvaltningsspecifika risken vi valde ut för 
året visade att vi har god ordning på den rutinen. Det handlade om att vi ville 
säkerställa att alla som arbetar gentemot barn på förvaltningen kontrolleras mot 
Polisens belastningsregister innan de rekryteras.  

När det gäller övriga kommunövergripande risker såsom hantering av betalningar, 
semesterlagen, representationsrutiner m fl så blev även där resultatet godkänt. När 
det gäller representationsrutinerna har vi infört bättre feed- back-kultur kring om 
något blir fel. Alla vill göra rätt och tar gärna emot feed back från ekonomer och 
administratörer så fort något redovisas på ett sätt som avviker från gällande rutin.  
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Årsredovisning 

Årsredovisningen viktigaste delar är det ekonomiska utfallet samt redovisningen av 
måluppfyllelsen. När det gäller målen är vi överens om att era mål är av långsiktig 
karaktär och vi kan inte under 2020 redovisa att vi uppnått dem. Samtliga mål är 
påbörjade och aktiviteter genomförs enligt plan.  

Den ekonomiska redovisningen visar på ett stort överskott. Det härrör främst till att 
kapitalkostnaderna för äldre genomförda investeringar är lägre än vad som 
bedömdes. Även personalkostnaderna har varit avsevärt mindre i år pga pandemin då 
vi inte nyttjat timvikarier lika mycket som ett vanligt år. Vi har heller inte fyllt upp 
vakanser helt och hållet. Därtill har vi fått i det närmaste 100% kompensation från 
staten för alla sjukfrånvarokostnader. 

Vi kommer föreslå att nästan hela överskottet läggs till vår resultatfond. Drygt 1 Mkr 
av överskottet på ca 9 Mkr kommer vi dock föreslå att det återbetalas till 
Kommunstyrelsen då det avser ramtilldelning för städning av simhallen som revs 
under året.  

När det gäller våra investeringar så har vi gjort den största investeringen p länge 
under året och det är två konstgräsplaner. En ny på Rydet i Onsala och en 
omläggning i Åsa. De investeringsmedel som inte förbrukats under året föreslår vi att 
de ombudgeteras då de i nästan samtliga fall handlar om projekt som planerats under 
året men som kommer genomföras 2021.  

När det gäller synpunkter och kommentarer är hanteringen av den ganska 
omfattande. Sedan länge följs just tjänsten Kommentaren upp, en tjänst där invånare 
på ett mer formellt sätt kan ställa en fråga än att bara ringa eller maila eller skriva en 
fråga på sociala medier vilket är det absolut vanligaste. Alla Kommentarer har inte 
besvarats i tid dvs inom 48 timmar från att de inkom. Det kan bero på att 
Kommentarerna kan vara lite mer omfattande än en vanlig fråga eller att 
handläggningen som är administrativt betungande gör att det upplevs som svårt att 
svara på frågorna. Eftersom vi inte har tillräckligt gott resultat där behöver vi 
intensifiera arbetet med att svara snabbare på frågorna. 

 

Medborgarundersökningen 2020 

Bildspelen är ganska omfattande och man bör studera dem i lugn och ro. När det 
gäller resultatet av hur invånarna ser på kultur- och fritidsfrågorna är resultatet gott 
om man jämför med andra kommuner och med oss själva över tid. Det finns ingen 
anledning av att vidta några omedelbara åtgärder förutom de vi redan identifierat på 
nämndsplaneringsdagarna. Det finns anledning att tro att medborgarna i år blivit 
särskilt intresserade och uppmärksammade på kommunens fritidsutbud med pga 
corona och att man sökt nya upplevelser på sin fritid. Kanske har kraven på 
fritidsutbudet höjts? Undersökningen ger också vid handen att områdena ”möjlighet 
att påverka” och ”förtroende” behöver stärkas.  

 

Beslut om öppningar/stängningar av verksamheter pga pandemin 

Lista hittas under informationspunkten. 
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Yttrandet över samordning av kulturfrågor inom Göteborgsregionen 

Det är en omfattande utredning som gjorts och som syftar till att se om 
kulturfrågorna ska inordnas på ett formellt sätt inom Göteborgsregionen på samma 
sätt som andra frågor till exempel samhällsbyggnadsfrågor, skolfrågor, 
sjukvårdsfrågor etc. Den som är extra intresserad kan läsa hela utredningen. Det som 
är viktigt och som jag vill belysa är att utredningen visade på ett brett stöd för att 
kulturfrågorna ska samordnas av GR och Kungsbackas tjänstemän liksom alla andra 
GR-kommuners tjänstemän är väldigt positiva till detta. Vi tror det ökar möjligheten 
att samarbeta tvärprofessionellt och att kulturen kan komma in i andra processer på 
ett bättre sätt än när kulturen ligger helt utanför GR-strukturen. I praktiken så 
kommer befintliga tjänstemannanätverk inom kulturområdet inlemmas i GR-
strukturen och den halvtids-samordnartjänst som finns och som idag finansieras av 
kommunerna gemensamt överförs till regionen.  

 

Operativa frågor 

Corona 

I stort följer vi nu regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 
att tidigare haft en mer restriktiv hållning i Halland. På grund av smittoläget hade vi 
samtliga kultur-, fritids- och idrottsanläggningar stängda medan flertalet regioner i 
Sverige hade öppet på idrottsanläggningar utomhus. Åsikterna bland föreningarna 
har varit väldigt blandad. Det finns stor förståelse hos många för pandemin medan 
andra vill att det ska vara som vanligt och därför uttrycker sin besvikelse över att vi 
haft stängt. Inom fritids- och kulturområdet har åsikterna inte varit så tydliga och 
följsamheten hos invånarna har varit mycket god. Vi har arbetat med medarbetarna 
kontinuerligt för att göra riskanalyser och vidta åtgärder för att minska 
smittspridningen. På senare tid har oron hos ett antal bibliotekarier tilltagit.  

Ett till förening har inkommit med begäran om uppskov av hyra. Det är 
dansföreningen som vill betala senare under året eller få en avbetalningsplan. De har 
inte fått intäkter då danskurser blivit inställda.  

 

Ny konståkningsförening bildad 

En ny förening har bildats i ishallen. Det är en konståkningsförening med ett fåtal 
medlemmar där medlemmarna även ingår i den befintliga konståkningsklubben.  

 

 

 
Ulrika Granfors 
förvaltningschef 
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Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Årsredovisning 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid godkänner årsredovisning 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har enligt uppdrag upprättat och lämnar sin årsredovisning för 2020 tillsammans med 

bifogade handlingar.  

 

Förvaltningen redovisar: 

- ett överskott på driftbudgeten om 9 miljoner kronor 

- ett överskott på investeringsbudgeten om 14,5 miljoner kronor 

Nämndens långsiktiga mål sträcker sig över hela mandatperioden och innebär att en måluppfyllnad 

ofta innebär att vi inte har nått målen men är på rätt väg – dvs markerade med gult.  

 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Nämndens årsredovisning 2020, rapport 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef Kultur & Fritid    
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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 

Viktiga händelser inom verksamheten 

Efter många års planering stod den största investeringen i Kungsbackas moderna historia, Kungsbacka badhus, 

klart och i samband med det övertogs driften av Kungsbacka badhus och Fjärås simhall av en privat aktör. Det 

innebär att en mycket stor del av vår verksamhet som av tradition alltid varit kommunal överläts till privata 

näringslivet att sköta. 

Vi har gjort en satsning på flertalet nya idrottsanläggningar. Förutom badhuset är det två nya konstgräsplaner, 

utbyggd idrottshall i Åsa, tillskapande av nya leder och stigar kring naturum samt fortsatt satsning på ridsporten 

via lyftet av Nordhallands ridklubb. 

Seniorverksamheten har visat vägen kring reellt medskapande där seniorerna själva bidragit till att sex 

träffpunkter blivit över tjugo och flertalet intressegrupper startat. Allt bygger på seniorernas egna intressen och 

engagemang. Ung-verksamheten har fortsatt i samma anda och genom en extern utredning har det visats att 

denna modell är den som skapar det bästa långsiktiga engagemanget hos unga respektive seniorer. 

Den digitala omställningen, som accelererat under coronapandemin, har inneburit att vår verksamhet gjorts än 

mer tillgänglig. Vi har numera digitala mötesplatser både för seniorer och unga. Kulturskolan har använt digital 

distansundervisning för att nå ut. 

Samarbetet kring Teknikens hus där vi samlat alla tekniska verksamheter inklusive deras fordon och utrustning 

har fortsatt utvecklats mot ökad effektivisering. 

Under sommaren tog vi emot mångdubbelt fler sommarjobbare än normalt. Konceptet Sportsommar där unga 

leder unga i gruppaktiviteter inom idrott, lek och övriga fritidsaktiviteter mottogs väldigt positivt av deltagande 

barn och deras föräldrar som kanske var hemma på sina semestrar. Sommarjobbarna gjorde även goda insatser 

gentemot de äldre på vård -och omsorgsboenden som de besökte och erbjöd sittgympapass. Konceptet ska 

fortsätta och vidareutvecklas inför kommande sommar. 

Coronapandemin har gjort att många har upptäckt Kungsbackas fantastiska natur och lättillgängliga stadsskog-

Kungsbackaskogen. Stadsskogen har sjudit av liv av idrottande ungdomar som testat alternativa 

träningsmetoder. Många invånare och besökare har sökt sig ut i naturreservaten, till baden och på våra 

vandringsleder. Naturum som fått flera nya vandringsslingor och Äskhult har slagit besöksrekord. 

Hemesterkampanjen gjorde att många strömmade till just dessa platser. 

Coronapandemin har överskuggat all normal verksamhet men det finns många positiva följdeffekter av 

situationen som uppstått. Vi undvek i möjligaste mån att ställa in verksamhet och fokuserade på att ställa om 

och på så sätt bidra till normaliteten i samhället så långt den har varit möjligt. Vi ser att utan kultur, idrott och 

mänskliga möten finner många invånare tillvaron väldigt fattig. Vi har hanterat situationen mycket bra tack vare 

mycket nytänkande och engagerade medarbetare. 

Viktiga händelser inom personalområdet 

Anpassning och förändringar till att arbeta i en pågående pandemi har präglat arbetsmiljön under större delen av 

året. Kreativa digitala lösningar för att ställa om istället för att ställa in har tagits fram och att träffa sina kollegor 

och kunder/besökare/kommuninvånare via skärm istället för fysiskt har blivit vardag för många verksamheter. 

Samtliga verksamheter har löpande arbetat aktivt med risk- och konsekvensanalyser för att möta förändringarna. 

Inom verksamheten Mötesplatser och kulturskola har cheftjänster gjorts om för att minska antalet medarbetare 

per chef inom Kulturskolans verksamhet. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 

Se viktiga händelser inom verksamheten 
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1.2 Årets resultat 

Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 49,6 47,4 32,0 

Kostnader -261,4 -266,9 -264,6 

Netto -211,8 -219,5 -232,6 

Budget, netto -216,3 -223,3 -241,6 

Avvikelse 4,5 3,8 9,0 

Nämnden för Kultur & Fritid bildades 2019. 

Jämförelsen för 2018 avser nämnderna Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism. 

Kommentarer till verksamhet och utfall 

Kultur & Fritid redovisar en positiv budgetavvikelse om +9 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,7%. Den 

positiva budgetavvikelsen beror främst på att avskrivningskostnader och personalkostnader har varit lägre än 

budgeterat. På grund av pandemin har stor del vår verksamhet fått ställas om och/eller begränsats, vilket har 

påverkat behovet av timanställda och inneburit att tjänster varit vakanta under längre tid då våra chefer har fått 

lägga mycket fokus på att anpassa verksamheten med korta varsel. Pandemin har även påverkat våra intäkter 

negativt, men det har kompenserats av statsbidrag, bland annat för ersättning för sjuklönekostnader på grund av 

pandemin. 

I jämförelse med föregående år så har både intäkter och personalkostnader minskat kraftigt på grund av att 

kommunens simhallar från 2020 bedrivs av ett externt företag sedan årsskiftet. Det nya badhuset i Kungsbacka 

har ökat hyreskostnaderna jämfört med 2019. Utöver den förändringen så har vi både lägre intäkter då uthyrning 

av både idrotts- och fritidslokaler och teatern varit begränsad jämfört med 2019. 

Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 0,3  0,3 

Utgifter -18 -32,2 14,2 

Netto -17,7 -32,2 14,5 

Kommentar till investeringar 

Årets större investeringar är ny konstgräsplan i Onsala, utbyte av konstgräsmatta i Åsa, utbyte av styrning av 

lingångar och nytt mixerbord på Kungsbacka teater samt upprustning av badplatser. 

Budgetavvikelsen beror delvis på projekt som pågår över årsskiftet och kommer att slutföras under 2021, 

exempelvis ny utställning på naturum, konst till nya lokaler samt fortsatt upprustning av kommunens badplatser. 

Budget för nyanläggning av motionsspår har inte använts utan avvaktar detaljplaner. 

En del av årets budget har delfinansierat skateparken i den nya Idrottsparken vid Kungsbackas nya badhus. 
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2    Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 

Coronapandemin har visat att invånare värderar tillgång till det utbud vi normalt sett står för mycket högt. 

Tillgång till kultur, fritidsaktiviteter, idrott, evenemang av olika slag, särskilda stödinsatser för utsatta och att 

överhuvudtaget kunna mötas genom sina gemensamma intressen har visat sig vara mycket viktiga för trivsel och 

välmående både hos individer men även för samhället som sådant. 

Vi ska stimulera och ta tillvara invånarnas engagemang som verkligen är lokalt och där det finns en förväntan 

om att få delta och påverka omgående. Vi ser det allt tydligare från föreningslivet som vill sköta mycket själva 

och från ungdomar, aktiva seniorer och från andra intressegrupper som skapar opinion och ställer krav på 

utökad service t ex idrottsanläggningar men samtidigt bidrar till att utveckla sitt närområde då de får och tar den 

möjligheten. 

Det är väl känt att Kultur& Fritid arbetar främjande och att tidiga sociala investeringar alltid är lönsamma på 

sikt. Det finns därför en press att vi, i en tid då ekonomiska medel är begränsade, ska få ännu större effekt av de 

medel vi har. Det kan vara att vi ska nå fler, nå nya målgrupper etc. 

Kultur & Fritid har stora möjligheter att stärka tilliten om vi fortsätter att bygga goda relationer med 

civilsamhället och enskilda individer. Betydelsen av att skapa mötesplatser och överhuvudtaget en stad där 

människor möts över gränserna framstår som allt viktigare i en tid där en del känner sig otrygga i vår kommun. 

Hållbarhetsfrågan särskilt med fokus på social hållbarhet har blivit mer aktuell. Det kan handla om hur vi 

arbetar med integration, hur vi låter alla i samhället vara delaktiga och synas samt kopplingen till 

samhällsbyggnadsprocessen där vi ska bygga en stad för alla. Integrationsarbetet har övergått mer och mer till 

normalt linjearbete då mottagningsfasen från 2015 är över och de invånare som bor här ska ges lika möjligheter 

att delta i t ex fritidsaktiviteter. 

Pandemin har givit digitaliseringen en skjuts både för intern effektivisering men även genom att öppna nya 

tankar kring hur vi kan tillgängliggöra vårt utbud ännu mer digitalt. Samarbete inom Halland kring just 

digitalisering av kulturutbud kan få en skjuts framåt. 

Folkhälsoarbetet och den ojämlika hälsan har haft fokus på psykisk ohälsa och hur vi gemensamt i kommunen 

arbetar mer med välmående gentemot barn och unga. 

Barnkonventionen blev lag och fokus på utbildning har därför varit stort. Vi ser ännu inte att invånare hänvisar 

till lagen. Vi tror att efterfrågan från invånare men även vår egen drivkraft gör att medskapande från barn och 

unga kommer bli betydligt större inom kort. 

Trenden mot individualisering och kommersialisering av idrott fortsätter och flera anläggningar som ingår i 

detta segment planeras eller har etablerats t ex inom fotboll, padel, tennis och gym. Under coronpandemin har 

svenska folket fått nya friluftsvanor och vistas mer utomhus och besöker våra besöksmål, friluftsområden och 

idrotts- och fritidsanläggningar mer än tidigare. Vi tror att trenden kommer hålla i sig och friluftsåret 2021 kan 

locka ut flera ännu ovana besökare. 
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3    Uppföljning mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 

utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 

är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 

och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 

målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 

de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 

förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 

hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 

omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 

utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 

följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 

checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 

uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och och därför behöver vi vara uthålliga 

eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 

innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 

analys. 

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. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har ett brett utbud och ger stor möjlighet till medskapande som bidrar till en 

attraktiv kommun. Under pandemin kan man tänka sig att invånarna hade ännu större förväntan om att ta del av 

detta men då var stora delar stängt eller omgjort till digitala möjligheter. Besökstrycket var stort vilket kan ha 

bidragit till att vissa upplevde utbudet som begränsat. 

Det största tillskottet i år blev Kungsbacka nya badhus som slog upp portarna till Västsveriges mest moderna 

friskvårdsanläggning. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

63 64 60 59 65 

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

28 24 15 5 30 

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

72 72 68 69 72 

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

66 66 66 65 67 

Antal påbörjade bostäder   501  575 

Antal färdigställda bostäder   418  575 

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. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Ambassadörer: Vi har haft en inriktning att vi ska vara fler som hjälps åt att sprida kännedom om vår 

verksamhet. Vi har satsat mycket på att informera varandra internt och på det sättet kan var och en kan agera 

som ambassadörer och lotsar gentemot invånarna. Detta görs kontinuerligt och systematiskt genom möten, 

kallade "kompasset", som är öppna för alla på förvaltningen. 

Digital teknik tillgängliggör: Pga pandemin har flera av våra mötesplatser för unga och seniorer blivit digitala. 

De kan på detta sätt bli kända för fler och för en annan målgrupp än hittills. 

Ung-Appen lanserades som vår primära informationskanal för vår ungdomsverksamhet. Appen har 2800 

nedladdningar och då även många vuxna laddat ner den kan de också bli våra ambassadörer gentemot 

ungdomar. 

Vi har anslutit kommunen till den sk "Naturkartan.se" på nätet som tillgängliggör och visar det enorma 

friluftslivsutbud som finns i kommunen med  t ex vandringsleder, naturreservat och besöksmål. Även appen "A 

day in Halland" red på pandemisituationen och fungerade som en guide till vår stora satsning på hemester i år. 

Vi synliggör och kompletterar vårt utbud: Vi genomförde en stor hemesterkampanj och mycket av vår 
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kommunikation under året har syftat till att marknadsföra vår hemkommun och allt man kan göra här. Vi tror att 

många för första gången besökt platser som de kommer återkomma till flera gånger t ex våra besöksmål och 

naturområden. 

Vi genomförde "Fritidskampanjen" bland ungdomar för att dels marknadsföra det som redan finns dels ta reda 

på vad de saknar i olika kommundelar. På så sätt kan vi stimulera och understödja de intressen som spirar. 

Under corona när kulturutbudet varit kraftigt begränsat har teatern istället kommit till invånarna, utomhus. Vi 

har samverkat med vård- och omsorgsboendena här och även annan seniorverksamhet. Vi har kraftsamlat för 

framtiden och utvecklat nya marknadsföringssätt av teatern. 

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. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Fokus för Kultur & Fritid har varit att långsiktigt säkra barn och ungas välmående. De främsta insatserna av mer 

systematisk och långsiktig karaktär har varit: 

• Utbildningar i barnrättslagen 

• Utvecklat arbetssätt inom Tillsammans för varje barn och Leverera välmående 

• Stödjande insatser för föräldrar inom ramen för Språkstart  

• Digitala föreläsningar för föräldrar inom ramen för Föräldrar emellan. Vi nådde många nya och fler 

föräldrar, just för att föreläsningarna blivit digitala och lättillgängliga för skriftliga frågor. 

• Bred främjande ungdomsproducerad verksamhet som synliggjorts via Ung-appen som lanserades under 

året, samt även ökade insatser för särskilt utsatta barn och ungdomar inom ramen för friskvårds- och 

aktivitetsgrupper. 

• Satsning på fritidslots för att knyta nyanlända unga till föreningslivet eller annan fritidsverksamhet 

  

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

2,3    2 

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

65 73 74  75 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

79% 79% 71%  99% 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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) 

505 427 354  350 

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

0,1 0,17 0,14  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%  92% 

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%  92% 

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%  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%  90% 

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 

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 fokuserat på att fler ska kunna ta del av kulturskolans utbud. Arbete pågår kontinuerligt för att justera 

verksamheten så att nå fler. Under 2020 har vi haft digitala pianokurser som inte kräver lika mycket lärartid och 
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där man snabbt kommer till en nivå där man upptäcker glädjen i att kunna spela. Vi har erbjudit en tredags 

prova-på-kurs för de som inte fick plats i skolan. Vi har ändrat antagningsregler så att de som ännu inte går på 

skolan har förtur. Vi har även infört en del begränsningar t ex att man inte kan gå på de mest populära kurserna 

samtidigt. Alla elever ombeds också rangordna sina val inför antagningen. Att vi pga corona provat digital 

kulturskola möjliggör för framtida utveckling än mer. 

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 

Arbetsmodellen "Tillsammans för varje barn" syftar ytterst till välmående hos barn och förvaltningen har 

deltagit både i arbete gentemot enskilda individer och för att hitta ett bättre främjande arbetssätt i pilotområdena. 

Även det större kommunövergripande arbetet "Leverera välmående", som har stort fokus på ungas psykiska 

välmående, har vi deltagit i för att få fram en långsiktig hållbar arbetsmodell på området. 

Vi har spridit konceptet "Idrott hela livet" till fler orter än enbart Kungsbacka stad. Det är ett led i att det ska 

finnas möjlighet till spontanidrott och att man kan komma till en idrottshall utan att vara föreningsanknuten och 

prova på och delta i olika aktiviteter som oftast ordnas av någon förening vi samarbetar med. 

Även våra sommaraktiviteter, som i år drev av en ovanligt stor grupp sommarjobbande ungdomar, var utspridd i 

kommunen för att nå fler yngre på hemmaplan och för att fånga upp äldre ungdomar som kan hitta en roll som 

föreningsledare. 

Vi har ett bredare utbud för de utsatta ungdomar som deltar i friskvårds- och aktivitetsgruppens aktiviteter och 

liten tendens lite större omsättning av deltagare något vi aktivt strävar efter för att kunna nå än fler. 

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 
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Kommentar på nämndmål 

Vi har förberedd flera stora byggprojekt såsom Kungsbacka sporthall och arenabygget. I det sammanhanget har 

vi fått acceptans för att föreningar kommer få samutnyttja lokaler och arbeta mer ihop i gemensamma faciliteter. 

Våra mötesplatser har blivit mer gemensamma i förvaltningen t ex mellan Ung och Senior och de används också 

av allmänheten som mötesplatser i privata sammanhang då de är uthyrningsbara. 

Arbetet med att få fler föreningar att se nyttan med att nyttja skollokaler etc för sina sammankomster fortsätter. 

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. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Vi har tyvärr inte kunnat erbjuda kultursektorn särskilt stora möjligheter pga stängda scener. 

Vårt samarbete med Medley har fortsatt och de har kunnat fatta egna beslut om sin verksamhet i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens råd. I och med Varbergs avtal med Medley som tillkom under året och vårt tidigare 

beslut att lägga ut driften av våra simhallar har vi möjliggjort för den privata friskvårdssektorn att utvecklas i 

Västsverige. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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. 

67 63 62  70 

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

3 3,2 3,4  3,5 

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. 
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Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

De främsta systematiska insatserna som vi gjort och kommer fortsätta med har varit: 

Vi har genom vår främjande verksamhet inom Ung som synliggjorts via Ung-appen och den nya digitala 

mötesplatsen kunnat nå ut till fler med vårt budskap. 

Vi har gjort särskilda satsningar på nyanlända familjer via språkcaféet, samarbete med civilsamhället t ex 

Gemenskapsföreningar och fritidslotsen som ska guida till olika fritidsaktiviteter. 

Etablerat Språkstart som är en uppsökande stödverksamhet från biblioteket till familjer med spädbarn i 

Hålabäcks- och Gullregnsområdet. 

Vi har utökat programmet "En frisk generation" som handlar om rörelse, kost och välmående till Anneberg i 

syfte att nå fler nyanlända och möjliggöra att fler band knyts mellan olika familjer i Anneberg. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

229 240 238 245,7 245 

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

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

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

13,9 13,9 13,8 14 14 

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

    90% 

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 

Under året har vi inte kunnat utveckla samarbetet med föreningarna så mycket då corona starkt påverkat 



Nämnden för Kultur & Fritid  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 13 

föreningslivet. Vi har genom sociala medier spridit information mellan föreningar, något som varit viktigt då 

corona krävt nytänk av föreningarna. Hälsocertifiering, som idag engagerar de flesta stora och flera små 

föreningarna, är en god möjlighet till erfarenhetsspridning mellan föreningar och den har kunnat fortgå digitalt. 

  

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. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Den främsta insatsen handlar om att vi med stor framgång använt arbetsmodellen som finns inom 

Ungdomsverksamheten även på seniorverksamheten. Det handlar om att invånarna själva skapar den 

verksamhet de är intresserade av att delta i. På så vis har seniorverksamheten kunnat tredubblas med befintliga 

resurser då deltagarna själva agerar ledare, utvecklare och deltagare. 

Vi har också fått större acceptans från föreningarna att de kan vara med och skapa sina framtida lokaler under 

förutsättning att de samverkar sinsemellan och samutnyttjar resurser. Synsättet känns inte lika kontroversiellt 

längre. 

Vi har satsat stort under året på att bygga bilden av Kungsbacka och allt fint som finns här att besöka och göra. 

På grund av corona valde många hemester och att utforska allt vi paketerat lättillgängligt och bra. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

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

46 47 43  48 

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

77 76   79 

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

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar 
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3.5.1 Vi har nya former för att engagera och ta till vara ideella krafter 

Beslutats av 

Nämnd 

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 

Seniorverksamheten har blivit tre gånger så stor med samma resurser då seniorerna själva organiskt bygger 

verksamheten större genom att de agerar ambassadörer och ledare och deltagare för den verksamhet de själva är 

intresserad av att delta i. De känner en drivkraft i att göra något för sig själva och sina medmänniskor. Samma 

arbetssätt har använts i Ung under många år och fördelen är att kommunen inte lägger resurser på sådant som 

det kanske inte finns en efterfrågan eller bestående intresse av. 

Vi har haft stor möjlighet för föreningar att vara delaktiga i utformningen av sina kommande anläggningar. Det 

gäller t ex Kungsbacka sporthall, Nordhallands ridklubb, skejtparken och arenan som är på planeringsstadiet. 

En annan förening vi haft gott samarbete med är Gemenskapsföreningen som arbetar för ökad integration i 

Kungsbacka. 

Under corona har vi samarbetat med många ideella organisationer och vi öppnade en hjälptelefon och blev en-

väg- in för många hjälpsökande. 
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4    Uppföljning direktiv 

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 

ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 

ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 

till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 

direktivet. 

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 

Arbete har pågått under 2020 och avstämningar har gjort med nämnden i olika omgångar inför och under 

arbetet. Vi kommer vara inne i en längre beslutsfas av de olika delarna (olika bidragstyper och taxor) under 

början av 2021. 

Indikatorer Utfall 2020 

Status på direktiv Pågående enligt plan 

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 

Under första halvåret 2020 fortsatte arbetet i de två tvärprofessionella team som utgår från Gullregnsskolan och 

Hålabäcksskolan med att identifiera barn det finns viss oro kring och som med hjälp av tidiga samordnade 

insatser kan få stöd så att det inte behöver göras orosanmälan eller utvecklas till hemmasittare och så att fler 

elever går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Yngre teamet arbetade med ett par familjer under våren, 

men covid-19 bromsade upp arbetet under hösten bland annat på grund av att öppna förskolan stängde. Arbetet i 

teamet på Hålabäcksskolan genererade i ett flertal olika förebyggande insatser tillsammans med KFT, bl.a. 

genom after school och sommarlovsaktiviteter. Samordnade insatser mot några enskilda elever genomfördes 

också. 

Under hösten startade ett team upp för Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs Gymnasium. Insatser diskuterades 

och påbörjades med ett par elever. Vi startade också upp ett team som utgår från Varlaskolan, men liksom i alla 

team har arbetet i de två nystartade teamen bromsats upp på grund av omständigheterna runt covid-19 med 

begränsade möjligheter att ha fysisk kontakt med eleverna. 
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Samverkan är igång med Region Halland. BVC ingår i yngre teamet och i de övriga tre teamen ingår en 

representant från ungdomsmottagningen. Med start från januari 2021 kommer även en kurator från Kungsbacka 

vårdcentral att vara med i gymnasieteamet. Vi har etablerad kontaktväg där inblandade känner till arbetet med 

Tillsammans för varje barn, tll exempelvis Team barn och unga på Region Halland, etableringen och 

studiecoacher. 
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5   Kvalitetsdeklarationer 

Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna 

är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. 

Område  Status Beskrivning Kommentar 

Friluftsbad  Uppnått 

Under perioden 1 juni-31 augusti 
tömmer vi sopsäckarna en gång 
per vecka. Vecka 27-31 tömmer 
vi sopsäckarna två gånger per 
vecka. Övrig tid under året har vi 
ingen soptömning. 

 

Ungdoms-
verksamhet 

 
Delvis 
uppnått 

Alla ungdomar ska ha lika 
möjligheter att påverka Ung i 
Kungsbackas verksamhet. 

Ungdomarnas möjlighet att 
påverka har begränsats på grund 
av pandemin. 

 
Delvis 
uppnått 

Personalen på Ung i Kungsbacka 
ska lyssna på och hjälpa 
ungdomar att genomföra sina 
idéer. 

På grund av pandemin har vi inte 
kunnat hjälpa ungdomar att 
genomföra idéerna, trots att vi i 
början av året hade en kampanj, 
som hade ett stort gensvar, i 
syfte att lyssna in ungdomar. 

Bidrag och stöd till 
föreningar 

 Uppnått 

Vi ska årligen träffa minst 15 
föreningar och deras ledare för 
att ha en dialog och för att 
diskutera förbättringsområden 
och utvecklingen av föreningens 
verksamhet. 

 

 Uppnått 

Vi betalar ut bidraget för Lokalt 
aktivitetsstöd senast tio dagar 
efter att föreningen godkänt sina 
sammankomster i Aktivitetskort 
på nätet 

 

 Uppnått 
Vi hanterar din ansökan inom fem 
arbetsdagar efter att den kommit 
till oss. 

 

 Uppnått 
Vi kontaktar styrelsen efter 
registrering för en personlig 
kontakt. 

 

Idrottsplatser 

 Uppnått 

Stängsel runt konstgräsplanerna 
kontrolleras i september och april 
och belysningen kontrolleras i 
september. 

 

 Uppnått 

Vi skottar en konstgräsplan i 
centrum, en i söder och en i norr 
senast två arbetsdagar efter 
avslutat snöfall. 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

 Uppnått 

Vi informerar om avvikelser på 
gräs- och konstgräsplaner på vår 
webbplats. Ledare som 
prenumerar på vår sms-tjänst får 
information om avvikelser i 
mobilen. 

 

 Uppnått 

Inrapporterat fel på teknik och 
utrustning ska åtgärdas inom två 
veckor med återkoppling till 
anmälaren. Dröjer det längre 
anger vi när vi kan åtgärda 
problemet. 

 

Inomhushallar 

 Uppnått 

Vi kontrollerar utrustningen i 
idrottshallar och gymnastiksalar 
varannan vecka. Kontrollen gäller 
den utrustning som Kultur & 
fritids abonnenter använder i 
lokalen. Det vill säga våra kvälls- 
och helgabonnenter. 

Service Fastighet utför detta på 
uppdrag av Kultur & Fritid 

 
Delvis 
uppnått 

Inrapporterat fel på teknik och 
utrustning ska åtgärdas inom två 
veckor med återkoppling till 
anmälaren. Dröjer det längre 
anger vi när vi kan åtgärda 
problemet. 

Service Fastighet utför detta på 
uppdrag av Kultur & Fritid 

Motionsspår 

 Uppnått 

Vi kontrollerar belysning senast 1 
november och gör 
underhållskontroller i december 
och februari. 

 

 
Delvis 
uppnått 

Inrapporterade fel på belysningen 
ska åtgärdas inom två 
arbetsdagar med återkoppling till 
anmälaren. Dröjer det längre 
anger vi när vi kan åtgärda 
problemet. 

 

 Uppnått 

Vi kontrollerar ytbeläggning 
senast 1 november och gör 
underhållskontroller i december 
och februari. 

 

Simhallar 

  

All personal som bevakar i 
simhallen har utbildning i 
livräddning och hjärt- och 
lungräddning. De har även 
grundläggande kunskaper i 
sjukvård. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 

  
Vattentemperaturen i Fjärås 
simhall är 28 grader. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

  

I Kungsbacka simhall är det 28 
grader i stora bassängen,  31 
grader undervisningsbassängen. 
På onsdagar är det 34 grader i 
undervisningsbassängen. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 

  
Vi kontrollerar vattenkvaliteten i 
Fjärås simhall två gånger per 
dag. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 

  
Vi kontrollerar vattenkvaliteten i 
Kungsbacka simhall två gånger 
per dag. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 

Större 
arrangemang 

  

När det är verksamhet i våra 
anläggningar ska det finnas 
personal från Fritid & Folkhälsa i 
tjänst. 

Vi har inte haft större 
arrangemang under 2020 på 
grund av pandemin. 

  

  

Vi bjuder in till en förberedande 
träff sex månader innan 
arrangemanget. Vi genomför ett 
avstämningsmöte senast en 
månad innan arrangemanget ska 
genomföras. 

Vi har inte haft större 
arrangemang under 2020 på 
grund av pandemin. 

 Uppnått 

Flaggor, flaggstänger och 
fundament ingår vid SM, NM, 
EM, VM eller tävling med annat 
nationellt intresse. 

 

 Uppnått 

Vi kan lämna ett 
arrangemangsbidrag om det är 
ett VM, EM, NM, SM eller annan 
nationell status. Bidraget regleras 
av vilken status arrangemanget 
har. 

 

Bibliotek 

 Uppnått 

På bibliotekens webbplats, 
http://bibliotek.kungsbacka.se, 
kan du ta del av bibliotekens 
nättjänster 24 timmar per dygn. 

 

 Uppnått 

Du som har någon form av 
funktionsvariation ska, i 
möjligaste mån, ha tillgång till 
anpassade medier. 

 

 Uppnått 

Du har möjlighet att påverka 
utbudet av böcker och andra 
medier genom att lämna 
inköpsförslag. 

 

 
Delvis 
uppnått 

Biblioteken i Kungsbacka ska 
stimulera barn och unga till 
läsning. 

På grund av pandemin har vi 
endast delvis kunnat nå dessa 
grupper 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

Turism 
Kungsbacka 

 Uppnått 

Turism Kungsbacka ska 
tillhandahålla muntlig, skriftlig och 
digital turistinformation på 
svenska och engelska om 
Kungsbacka och närområdet 
samt muntlig övergripande 
turistinformation om övriga 
Sverige. 

 

 Uppnått 

Turism Kungsbacka ska erbjuda 
möjlighet att kunna boka 
evenemangsbiljetter, logi och 
arrangerade upplevelser. 

 

 
Delvis 
uppnått 

Äskhults by ska vara öppen maj 
- oktober och erbjuda ett 
skiftande programutbud. 
Kulturlandskapet ska kunna 
besökas även när Äskhults by 
inte är öppen. 

På grund av pandemin har 
säsongen avslutats tidigare och 
programutbudet har varit 
begränsat, även om besökande i 
naturreservatet ökat. 

 
Delvis 
uppnått 

Naturum Fjärås Bräcka ska 
erbjuda ett skiftande 
programutbud året runt och 
verksamheten ska präglas av ett 
ekologiskt tankesätt. 

På grund av pandemin har 
naturum Fjärås Bräcka haft 
begränsat öppethållande, även 
om besökande i naturreservatet 
ökat. 

Scen & Konst 

 
Delvis 
uppnått 

Det generella utbudet i Filmhuset 
Facklan ska under året 
kompletteras med filmer för 
skolbio, Bio Kontrast-
föreställningar och 
dagbiovisningar. 

Begränsat på grund av 
pandemin. 

 Uppnått 

Kungsbacka Konsthall ska 
erbjuda minst sex utställningar 
per år, med tyngdpunkt på 
samtidskonst. Minst en visning 
ska genomföras i anslutning till 
varje utställning. 

 

 Uppnått 

Utvecklare konst ska 
tillhandahålla fackkunskaper vid 
upphandling av konstnärlig 
utsmyckning till kommunala 
byggnader. 

 

 
Delvis 
uppnått 

Vi ska under året presentera 
minst en uppsättning av vardera 
genrerna musik, musikdramatik, 
drama, dans och ett verk med 
amatörteater. 

Från och med april har 
Kungsbacka teater haft sin 
ordinarie verksamhet stängd. 
Under vår och sommaren har 
teatern gjort arrangemang 
utomhus och tillsammans med 
andra förvaltningar. 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

Kulturmiljövård  Uppnått 

Kommunantikvarien 
tillhandahåller kostnadsfri 
antikvarisk rådgivning för 
byggnadsvård i samband med 
renovering och ombyggnad av 
äldre hus i kommunen. 
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6    Personal 

6.1 Kompetensförsörjning 

6.1.1 Attrahera/rekrytera 

På grund av covid-19 har inga praoelever tagits emot under året. Antalet feriearbetare har däremot 

mångdubblats under sommaren, för att kompensera för de förvaltningar som inte kunde ta emot på grund av 

pandemin. Detta har resulterat i nya arbetsmetoder och samarbeten, större utnyttjande av sociala media för 

spridning av arbetet internt och externt. Erfarenheter och samarbeten kommer att behållas och utvecklas. 

Ett av förvaltningens mål är att göra verksamheterna välkända. Under året har förändrat arbetssätt där fysiska 

möten och mötesplatser ersatts med digitala alternativ bland annat fått följden att nya målgrupper deltagit i och 

fått upp ögonen för verksamheterna. En ungdomsgrupp har under året projektanställts för att skapa en digital 

plattform för ungdomsdialog (digital mötesplats). 

  

6.1.2 Utveckla/behålla 

Fokus under året har legat på att skapa en trygg och säker arbetsmiljö under pandemin. Kontinuerlig dialog om 

arbetsmiljö, risk- och konsekvensanalyser kopplat till både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö har 

genomförts på APT. 

Som en konsekvens har arbetet med risk- och konsekvensanalys utvecklats. En intern förenklad mall har tagits 

fram i samverkan med fackliga representanter. 

Gemensamt APT material har tagits fram. Syftet är att säkra en god arbetsmiljö, enligt lagstiftning och 

framkomna behov. 

"Barometern", som är förvaltningens pulsmätning av arbetsmiljöns frisk- och riskfaktorer , genomförs löpande i 

varje verksamhet. Utvärdering planeras våren 2021. Medarbetarundersökning med representativt urval 

genomfördes under hösten. Resultatet kommer att diskuteras och hanteras på APT under våren.2021. 

Från hösten har förvaltningen gått över till digital hantering av incidenter i arbetsmiljön. Det underlättar  för 

medarbetarna att snabbt registrera incidenter när de uppstår, via app eller dator, och för cheferna att följa upp 

dem löpande. 

I verksamheterna har arbetssättet förändrats då fler medarbetare har arbetat på distans/hemifrån. Teamsmöten 

och digitala möten har ersatt de fysiska träffarna i allt större utsträckning. Detta har både inneburit 

kompetensutveckling för medarbetarna, nya samarbeten internt och externt och utvecklingssprång för 

verksamheterna, samtidigt som det inneburit krav på flexibilitet och nytänkande. 

Ambition att arbeta med bred delaktighet i ett tidigt skede när genomförandeplanen formas har fortsatt 2020. 

Nya former för delaktighet har provats och arbetssättet utvärderas inför kommande år. 

Som ett led i ledarskapsutveckling har en uppdatering av UL (FULL) erbjudits förvaltningens chefer. Dialog om 

resultat genomförs med respektive chef. Förvaltningen har också anmält en medarbetare till satsningen "Jag vill 

bli chef". 

6.1.3 Avsluta 

Samtliga medarbetare som slutar sin anställning på förvaltningen blir erbjudna ett avslutningssamtal med sin 

chef. Syftet med samtalen är att ta till vara på de erfarenheter som medarbetaren vill dela med sig av, 

utvecklingsområden såväl som vad som är viktigt att bevara. Ambitionen är att samtalet ger medarbetaren ett 
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gott avslut på sin anställning samtidigt som det ger arbetsgivaren ökade möjligheter att utveckla verksamheten. 

Medarbetaren har också möjlighet att besvara en exitenkät. På grund av låg svarsfrekvens har det varit svårt att 

dra några tydliga slutsatser av underlaget, rutinen för utskick av enkäten är under utveckling. 

6.2 Analys personalmått 

Andelen deltider i förvaltningen har ökat med 1,8% från föregående år och den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden har minskat 0,6% till 90,6%. Både nyckeltalen varierar mellan olika enheter och 

verksamheter i förvaltningen, beroende på verksamhetens förutsättningar. 

Ett av nämndens nyckeltal innebär att förvaltningen följer upp önskad sysselsättningsgrad. Resultat av enkät 

med frågor om medarbetare har den sysselsättningsgrad (ssg) de önskar visar att dryg 18 procent av de svarande 

önskar en högre ssg, medan 4% önskar lägre ssg. Förvaltningen kommer under 2021 arbeta vidare med att 

undersöka anledning till deltidsarbete samt möjligheter till ökat heltidsarbete. 

Enligt statistiken ser personalomsättningen ut att ha ökat markant från föregående år. I statistik över 

personalomsättning ingår avslutade anställningar i samband med badhusens övergång till privat verksamhet. 

Kommunen har också förändrat sätt att registrera förflyttningar inom förvaltningen, vilket påverkar statistiken. 

Om personalomsättning istället beräknas på hur många som slutat i förvaltningen eller i kommunen (borträknat 

badhusens övergång) hamnar personalomsättningen istället på 8,8%. 

Under pandemiåret har medarbetarna varit mindre sjuka än tidigare år och anledningen till detta beror sannolikt 

på många olika faktorer, bland annat distansarbete och förändrade arbetssätt. 

Statistiken visar att förvaltningens långtidssjukfrånvaro har minskat, korttidssjukfrånvaron har ökat något, och 

frisknärvaron har minskat. Antalet sjukdagar i snitt per anställd har minskat från 19,2 till 13,5 dagar. Slutsatsen 

blir att något fler medarbetare har varit sjuka, fast mycket kortare tid än tidigare. 

  

  

6.3 Resursmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel deltid 21% 20,2% 26,5% 28,3% 

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

 Andel kvinnor som har deltid 24% 22,8% 26,6% 28,4% 

 Andel kvinnor som har heltid 76% 77,2% 73,4% 71,4% 

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

 Andel män som har heltid 84% 83,5% 73,7% 71,7% 

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

 Anställda andel män 39% 38,8% 29,6% 31,1% 

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

 Anställda totalt 240 237 223 196 

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

 Medarbetare 40 - 49 år 25% 24,1% 25,1% 28,1% 
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  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Medarbetare 50 - 59 år 34% 32,1% 27,8% 28,6% 

 Medarbetare 60 år och äldre 15% 16,9% 14,4% 16,3% 

 Medarbetare yngre än 30 år 8% 8,4% 12,6% 5,6% 

 Medelålder 48 48 46 47 

 Pensionsavgångar 4  6 3 

6.4 Effektmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Frisknärvaro 62% 59,7% 62,6% 60,2% 

 Frisknärvaro Kvinnor 57,4% 52,5% 60,1% 59% 

 Frisknärvaro Män 68,8% 70,5% 66,7% 63,1% 

 Korttidssjukfrånvaro  2% 2% 2,6% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor  2,3% 2,2% 2,4% 

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

 Långtidssjukfrånvaro 2,5% 2,2% 2,8% 1,6% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 3,4% 2,6% 3,7% 1,8% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,3% 1,2% 1% 1% 

 Personalomsättning 7,4% 10,5% 9,9% 19,1% 

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

 Sjukfrånvaro Män 3% 2,8% 2,7% 3,9% 

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

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 

 29,7% 37,4% 20,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor 

 30,1% 41,3% 25,7% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män 

 28,4% 19,6% 7% 

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

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

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

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd  15,2 19,2 13,5 
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7    Ekonomi 

7.1 Uppföljning driftbudget 

Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Avvikelse 

2020 

Nämnd -1 167 -1 051 -1 068 -17 

Förvaltningsledning -9 100 -10 323 -8 990 1333 

Utveckling & social hållbarhet -7 979 -9 205 -8 384 821 

Förenings- & förvaltningsstöd -18 001 -22 976 -23 783 -807 

Bad, idrott & motion -68 887 -81 636 -81 395 241 

Mötesplatser & kulturskola -49 308 -50 516 -49 126 1 390 

Bibliotek, kulturliv & turism -47 502 -46 802 -45 334 1 468 

Avskrivningar & internränta -17 515 -19 112 -14 558 4 554 

Summa -219 459 -241 621 -232 638 8 983 

Kommentarer 

Kultur & Fritid redovisar en positiv budgetavvikelse om +9 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,7%. Den 

positiva budgetavvikalen beror främst på att avskrivningskostnader och personalkostnader har varit lägre än 

budgeterat. 

Under senaste året har ett flera inventarier, fordon och anläggningar skrivits av helt  och återinvestering har inte 

skett i samma takt. 

Många verksamheter har överskott på personalkostnader, dels på grund av ett minskat behov av vikarier, dels på 

grund av att det, främst under våren, tagit längre tid att tillsätta vakanta tjänster. 

Under året har staten kompenserat för ökade sjuklönekostnader under pandemin, totalt har förvaltningen fått 

ersättning med närmare 800 tkr. 

De största förändringarna jämfört med 2019 är främst att verksamheten vid simhallarna övergått till privat 

företag, ökad hyra med nya badhuset, rivning av båda Aranäs-hallarna, samt begränsad verksamhet på teatern på 

grund av pandemin. 

Budgetavvikelse per enhet beror på följande: 

Utveckling & social hållbarhet- ej tillsatt vikarier till 100% vid ledighet, utan anpassat uppdragen istället. 

Förenings- & förvaltningsstöd- avvikelsen beror på mindre intäkter än budgeterat, främst intäkter för 

arrangemang. För de föreningar som har fått anstånd under året syns inte avvikelsen här utan centralt i 

kommunen. Nämnden får en löpande informationsrapport om skulder till förvaltningen vid varje nämndsmöte. 

Bad, idrott & motion- här finns en positiv avvikelse trots att det finns engångskostnader på grund av 

avvecklingen av vår egen simhallsverksamhet och för temporära lösningar tills aranäshallarna ersätts av de nya 

sporthallarna. Engångskostnaderna balanseras av temporära överskott i övergången mellan gamla simhallen och 

innan den nya badhuset togs i drift. 

Mötesplatser & kulturskola- avvikelsen beror på  lägre personalkostnader då vikarier använts i mindre 

omfattning, intäkter för ersättning för sjuklöner  och mindre materialkostnader. Verksamheten har under året fått 
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bedrivas digitalt under delar av året, haft begränsade öppettider och fått ställa in arrangemang under året, till 

exempel Schools out och LANBIT. 

Bibliotek, kulturliv & turism- avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader inom biblioteksverksamheten 

då man haft färre vikarier och längre vakanser på grund av rådande pandemi. Våra besöksmål har haft fler 

besökande i år, men inte haft möjlighet att ha arrangemang i samma utsträckning och kaféverksamheten har fått 

anpassas enligt restriktioner. Kungsbacka teater har varit stängd större delen av året, men kunnat balansera 

intäktsförlusterna med minskade kostnader. Intäkter för ersättning av sjuklöner har även här påverkat resultatet. 

  

  

  

7.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

7.2 Uppföljning investeringsbudget 

Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Avvikelse 

2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -4 698 -11 210 -8 194 3 016 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter -5 240 -21 004 -9 525 11 479 

Netto -9 938 -32 214 -17 719 14 495 

Kommentarer 

De större investeringarna som genomförs i år är ny konstgräsplan på Rydets idrottsplats (belysning återstår), 

utbyte av konstgräsmatta i Åsa, utbyte av styrning av lingångar och nytt mixerbord på Kungsbacka teater samt 

fortsatt upprustning av badplatser. 

Utöver det sker ett löpande utbyte av inventarier, maskiner, teknisk utrustning och musikinstrument. 

Budgetavvikelsen beror delvis på projekt som pågår över årsskiftet och kommer att slutföras under 2021, 

exempelvis ny utställning på naturum, konst till Sandlyckans äldreboende och Fjärås Bräckaskolan samt fortsatt 

upprustning och utveckling av kommunens badplatser. 

Budget för nyanläggning av motionsspår har inte använts utan avvaktar detaljplaner. 

Den budget som i början av året var avsatt för skatepark har flyttats över till nämnden för Teknik då det är en 

del idrottsparken vid det nya badhuset. 
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7.2.1 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Projnr Text 
Utfall tom 

2019 
Budget 

2020 
Bokslut  

2020 
Avvikelse 

2020 

3349 Konstgräsplan Onsala inkl belysning  -6 900 -4 373 2 527 

3377 Utbyte växtbäddar -339 -2 661 -2 628 33 

Summa projekt >5 Mkr -339 -9 561 -7 001 2 560 

Kommentarer 

En ny konstgräsplan har anlagts i Onsala genom att man gjort om gräsplanen på Rydets IP till en konstgräsplan. 

För att få bästa resultat har en ordentlig dränering av planen gjorts i samband med bytet. Den återstående 

budgeten kommer att begäras att flyttas över till 2021 då vi avvaktar bygglov för belysningen. 
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8    Hållbarhetsbokslut 

Förvaltningen fokuserar mest på det sociala hållbarhetsperspektivet. Vi verkar på olika sätt för en stad och 

kommun där man känner sig trygg och välkommen och kan verka utifrån jämlika relationer. Här har vår 

mötesplatsverksamhet viktig liksom vårt brottsförebyggande arbete om bedrivs genom Brå. Hela stimulansen av 

föreningslivet syftar också till att stärka en av de viktigaste pelarna i civilsamhället och den enskilda personens 

delaktighet i samhället. 

Under 2020 har vi satsat extra på att etablera vår mötesplats för unga, Protonen, i Hålabäck. I detta område har 

vi även etablerat arbetsmodellen Tillsammans för varje barn som nu utökas till flera skolor i kommunen. Vi har 

rekryterat en fritidslots med huvudfokus att lotsa nyanlända in i föreningslivet eller till andra fritidsaktiviteter 

och sociala sammanhang. Biblioteket har erbjudit språkcafé och att stödja invånare att bli en del av vårt digitala 

samhälle. Corona har kraftigt begränsat dessa aktiviteter under senare delen av året. Kommunens breda insats, 

Leverera välmående, syftande till att förbättra ungas psykiska hälsa, har resulterat bla i en utbildningsmodell 

och verktygslåda för alla som kommer i kontakt med unga kan ta del av för att kunna stödja ungas egna 

förmågor på bästa sätt. Vi har under året testat en modell föra att kraftigt höja förvaltningsledningars insikter om 

jämställdhet. Beslut har fattats om att fortsätta genomföra kunskapshöjande insatser 2021 så att 

jämställhetsperspektivet förs upp på strategisk ledningsnivå. 

När det gäller ekonomisk hållbarhet har vi ett pilotprojekt kring lokalsamordning igång och det gäller att 

samlokalisera vår verksamhet när ungdomshuset Elektronen rivs. Vår kommunikation gentemot föreningslivet 

utgår numera alltid från att föreningarna behöver tänka mer på att dela lokaler med andra föreningar och 

verksamheter. Det minskar lokalkostnaderna både för föreningarna själva och för kommunen. 

Under året har vi arbetat aktivt med att medvetandegöra alla medarbetare om konsumtionstrappan. Vi har också 

haft ett flertal utställningar på Fyren om t ex återbruk och konsumtion för att stimulera invånarna till förändrat 

konsumtionsbeteende. 
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9   Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 

Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 

under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Vårt fokus under de senaste åren har förflyttats från de små verksamheterna, såsom kaféer, till den betydligt mer 

omfattande badhusverksamheten. Från årsskiftet bedrivs därför badhusverksamheten av ett externt företag enligt 

ett koncessionsavtal. Gymverksamheten vid simhallarna har även tidigare år bedrivits av extern aktör. En 

betydande del av vår verksamhet, 9 % av våra medarbetare och med en omslutning på cirka 11 miljoner 

(exklusive hyra), har därmed lagts ut på extern utförare. 

Den näst största delen som utförs av externa aktörer är Kungsbacka teater, där externa producenter står för den 

största delen av teaterns föreställningar. I år, sedan mars, har uthyrningen i princip varit obefintlig på grund av 

pandemin. 

Vi håller även på identifiera vilken typ av uppdrag som ideell sektor kan utföra mot given ersättning. I somras 

testade vi föreningar som trygghetsvandrade i Kungsbacka innerstad mot en mindre ersättning. 
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Ombudget drift och resultatfond, 2021-02-02 

Ombudget investeringar, 2021-02-+2 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Ulrika Granfors       Malin Fjellström 

Förvaltningschef Kultur & Fritid      Controller Kultur & Fritid 



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 (blankett gul del)        Steg 2 

omfattar att orsakerna till avvikelser ska klassificeras som underskott eller överskott enligt 

ekonomistyrprinciperna (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. 

Skapad av controller/redovisning Mariann Gustavsson



Kungsbacka Kommun

Se anvisningar på fliken Anvisning

Nämnd: Kultur & Fritid

Driftsredovisning - begäran om resultatdisponering 2020
Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

Summering - nämndens förslag till beslut

Årsbudget Utfall Avvikelse Ombudgeteras Förs till 

resultatfond

Typ 1 - ej 

utförverksamhet   

återredovisas

Typ 2 - versamhet 

till annan nämnd 

återredovisas

Typ 3 - egna 

effektiviseringar 

till resultatfond

Typ 4 - Pågående 

ej avslutade 

projekt  

Ombudgeteras

Summa till 

resultatfond

Summa att 

ombudgetera

Summa att 

återredovisa

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse. BÖR 

SLUTA MED "0" I 

SUMMAN

A B C D E=D-C F G H I J K L=G+J M=F+K N=H+I O=F+G+H+I+J+K-E

Kultur & Fritid -237 802 -230 439 7 363 7363 7 363 0 0 0

Lokalvård gamla simhallsbyggnaden -1773 -592 1 181 1181 0 0 1 181 0

Internränta -2046 -1607 439 439 0 0 439 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-241 621 -232 638 8 983 0 0 1 620 0 7 363 0 7 363 0 1 620 0

Bokslut 2020 Orsak samt nämndens begäran om resultatdisponering till bokslut o budgetavvikelse 2020

Underskott Överskott

Totalt nämnden



Kungsbacka Kommun

Nämnd: Kultur & Fritid

Kostnad med (-) intäkter med (+), belopp i tkr

Spec Ansv/vks/proj Driftredovisning/ 

Projektnamn

A B

Kultur & Fritid

Lokalvård gamla simhallsbyggnaden

Internränta

Totalt nämnden

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.

Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att avskrivningskostnader och personalkostnader har varit lägre än budgeterat. På grund av pandemin har stor del vår verksamhet fått ställas om 

och/eller begränsats, vilket har påverkat behovet av timanställda och inneburit att tjänster varit vakanta under längre tid då våra chefer har fått lägga mycket fokus på att anpassa verksamheten 

med korta varsel. 

Lokalvårdskostnader för gamla simhallen, aranäs a-hall och entren. I samband med att Medley övertog driften vid simhallen vid årsskiftet har de stått för lokalvård i simhalls delen, KFT hade kvar 

lokalvård för övriga utrymmen fram till mars då lokalerna revs.



Anvisningar

Utgifter i (-) och inkomster i (+) belopp i tkr

Investeringsprojekt – begäran om ombudgetering

Medel för investeringsprojekt som pågår över årsskiftet kan ombudgeteras (förutom löpande 

investeringar). Ombudgetering av överskott kan göras antingen till 2021 eller till 2022. 

Bedömning görs om avsatta budgetmedel täcker beräknade utgifter under året eller inte. Om 

svaret är Ja begär ombudgetering till 2021, om svaret är Nej begär ombudgetering till 2022. 



Kungsbacka Kommun

Se anvisningar på anvisningsfliken.
Nämnd: Kultur & Fritid

Investeringsprojekt - begäran om ombudgetering 2020
Utgifter i (-) och inkomster i (+) belopp i tkr

TKR
Projekt nr Projektnamn

Årsbudget Utfall Avvikelse Avslutade projekt    

Ja/Nej

Resultat avslutade 

projekt

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 2021

Typ 4 - Pågående ej 

avslutade projekt 

Ombudgeteras till 2022

Kontrollsumma mot 

bokslutsavvikelse

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

Löpande investeringar -11 210 -8 194 3 016 Ja & Nej 516 0 2 500 0

0

3321
Badplatser 2017  (Hanhalsholme)

-1 363 -178 1 185

Nej 1 185

0

3323

Badplatser 2019 -605 -258 

347

347

0

3324
Badplatser 2020

-2 000 -139 1 861
1 861

0

0

3349 Konstgräsplan Onsala -6 900 -4 373 2 527 Nej 2 527 -0 

3377 Utbyte växtbäddar -2 661 -2 628 33 Ja 33 -0 

0

3375 Nyanläggning motionsspår 2018-2019 -3 500 0 3 500 3 500 0

0

3713 Utställning naturum Fjärås Bräcka -800 -200 600 Nej 600 0

0 0

3771 Lingångar, Kba teater -1 100 -1 649 -549 Ja -549 0

0

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

3774
Konst, Fjärås Bräckaskolan

-1 000 0 1 000
Nej 1 000

0

3772
Konst, Kungsbacka badhus 375 -100 

-475 
Ja -475 

0

0

3770
Konst, skydd Kba ån -Söderån -500 0

500
500

0

0

-32 214 -17 719 14 495 -475 8 470 6 500 0

Investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten behandlas i princip på samma sätt som driftbudgeten. 

Över- och underskott skott avseende pågående men ej avslutade investeringar överföres till det nya budgetåret till dess investeringen är genomförd och slutredovisad.

Bokslut 2020 Orsak till bokslut och budgetavvikelse 2020 samt Nämndens begäran om ombudgetering m m

Totalt nämnden



Projekt nr Projektnamn

A B

Löpande investeringar

3321

Badplatser 2017  (Hanhalsholme)

3323

Badplatser 2019

3324

Badplatser 2020

3349 Konstgräsplan Onsala

3377 Utbyte växtbäddar

3375 Nyanläggning motionsspår 2018-2019

3713 Utställning naturum Fjärås Bräcka

3771 Lingångar, Kba teater

3757 Konst, Sandlyckans vårdboende

3774
Konst, Fjärås Bräckaskolan

3772
Konst, Kungsbacka badhus

3770

Konst, skydd Kba ån -Söderån

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

P

Tillsammans med SEFA pågår en planering att byta pisten i en av ishallarna och i samband med det är det lämpligt att även byta sarg, vilket vi avsatt 

budget för. Förstudie/utredning visar att byte av pist är ett komplext uppdrag, därav har fastighet beslutat att utföra det 2022 då det inte möjligt att 

genomföra det under 2021 utan en stor påvarkan för kommunens invånare som använder ishallen. Då arbetet genomförs 2022 kommer det i huvudsak 

genomföras under den period som ishallen normalt brukar vara stängd.

Åtgärder krävs efter Länstyrselens beslut. Behov av parkeringsmöjligheter för kommunens invånare kvarstår, och vi arbetar vidare med att försöka hitta 

en yta då badplatsen vid Hanhalsholme är en av de som ligger närmast Kungsbacka stad. 

Åtgärder för att främja miljön vid renhållning och sophanteing pågår, vilket även kommer att minska den tid som personalen lägger på dessa uppgifter.

Åtgärder för att främja miljön vid renhållning och sophanteing pågår, vilket även kommer att minska den tid som personalen lägger på dessa uppgifter. 

Uppdatering av skyltar, handikappanpassningar, utegym m.m

Belysning återstår. Bygglovet överklagat till Länsstyrelsen.

Ombudgeteras till 2022-2023. Behov av motionsspår kvarstår, men ännu har ingen mark funnits tillgänglig.

Pågår, färdigställs under 2021

Pågår, färdigställs under 2021

Pågår, färdigställs under 2021

Negativ avvikelse här på grund av att hela budgeten lades hos SEFA, bör finnas motsvarande positiv avvikelse på deras projekt 

Tekniks projekt omprioriterat/ fram flyttat. Önskar ombudgeterat till " Konst - projekt tillsammans med TE" för att kunna genomföra med lämpligt projekt 

under året.													
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Uppföljning internkontroll 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Intern kontrollrapport för 2020 fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll avseende 2020 har bedrivits i enlighet med fastställt internkontrollplan för 2020. 
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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 

Nämnden antar årligen en internkontrollplan. Identifiering av risker görs i förvaltningens 

ledningsgrupp. Vissa kontrollmoment genomföras löpande under året, främst de som har bäring på 

ekonomiska transaktioner medan övriga görs i slutet av året eller i samband med delårsbokslut. 

Förvaltningen har avdelat relativt lite resurser för arbetet och fokuserar mer på att bygga upp rutiner 

som ska förhindra fel och brister. 
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2    Sammanfattning 

Årets kontroll domineras av de granskningar och åtgärder som föranletts av de kommuncentralt 

identifierade riskerna. Insatser under året, bl a utbildning, har resulterat i ett bättre resultat än förra 

året t ex när det gäller kontanthantering och hantering av representationskostnader. Granskningen 

av vår egen förvaltningsspecifika risk, att vi rekryterar personer som ska arbeta nära barn och i 

samband med det kontrollerar mot polisregistret, visade att vi har en säker rekryteringsprocess. 

Överlag är resultaten av våra granskningar goda. Det är dock önskvärt att vi ägnar mer tid åt 

verksamhetsspecifika risker kommande år än de kommunövergripande riskerna där vi fått 

godtagbart resultat på senare år. Nästa år kommer vi därför ägna mer tid åt att granska de rutiner vi 

under året upparbetat när det gäller de beställningar vi gör gentemot Medley AB samt gentemot 

Teknikförvaltningen och Serviceförvaltningen. Under nästa år har vi ett återstående arbete att göra 

när det gäller implementeringen av systemförvaltarmodellen för våra datasystem. Vi har säkrat upp 

goda rutiner för de större systemen men inte för de mindre systemen och de digitala verktygen.  

Arbetet behöver därför fortsätta. 



Nämnden för Kultur & Fritid    Kungsbacka kommun 
 

 

   

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 6 

3    Årets arbete med intern kontroll 2020 

Fastställande av internkontrollplanen har föregåtts av ett arbete i ledningsgrupp där fokus varit att ta 

fram verksamhetsrisker. Där har det ibland varit svårt att särskilja risker från problem och många 

risker som kommer upp tas om hand i andra processer som till exempel det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

I arbetet med att genomföra och följa upp granskningsaktiviteter under året har det gått bäst där 

tydligt ansvar har funnits, exempelvis inom ekonomiområdet och personalområdet där en vana av 

systematiska granskningar finns. Inom personalområdet har vissa problem med granskningar 

uppstått när en stor process granskas och går genom många olika stödprocesser, där vissa delar är 

svåra för förvaltningen att granska. Där har även förtydliganden skett från KLK under året. 
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4 Årets riskanalys 

4.1 Risker - Till plan 
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Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 10 

 

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 

7 6 4 2 1 

9 8 5 10 

4 6 
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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 Kommunövergripande risk: Manuella betalningar Ja 

 4 Kommunövergripande risk: Redovisning av 

representation 

Ja 

 5 Kontanthantering Ja 

Informationssäkerh

et och 

administration  

 6 Brister i hanteringen av personuppgifter Ja 

 7 Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning 

av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte 

systemförvaltarmodellen. 

Ja 

 8 Kommunövergripande risk: Bristande kännedom om 

och efterlevnad av krav* på tillgänglighet och service 

Ja 

 9 Kommunövergripande risk: Bristande styrning av 

förändring av verksamhetsprocesser och system 

Ja 

Verksamhet   10 Barn- ansvar. Rutiner vid rekrytering av personal Ja 

4.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Anledning till att risk ej tas till plan 

Verksamhet 

 
 Leverantörssamar

bete- Brister 

uppföljning av 

leverans från 

extern 

badhusoperatör 

samt från Service 

resp. Teknik. 

Extern utförare som på nämndens uppdrag bedriver verksamhet i våra 

simhallar startar från 1/1 2020 och behöver tid för att utarbeta rutiner 

under 2020. 

Utförande av driftuppdrag, verksamhetsvaktmästeri/stöd samt 

verksamhet i ishallarna på nämndens uppdrag sker sedan halvårsskiftet 

2019 av Teknik- & Serviceförvaltningarna och behöver tid för att 

utarbeta rutiner under 2020. 
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5    Resultat av genomförd granskning 

5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten 

Under året är det fjorton granskningsaktiviteter som genomförts för att granska de tio 

kontrollmomenten/risker som utsetts i planen. 

Hälften av året granskningsaktiviteter är avslutade utan åtgärd eftersom granskningen visat på ett 

gott resultat. Det gäller t ex efterlevnad av semesterlagen, hantering av manuella betalningar, 

redovisning av representation, kontroll av kassarutiner. 

De verksamhetsspecifika kontrollmomenten som nämnden utsett, kontanthantering och kontroll av 

att utdrag ur belastningsregister skett vid nyanställningar är avslutade utan åtgärd eftersom 

resultatet av granskningen visar på gott resultat. 

De områden som inte är avslutade under 2020 som planerat och där ytterligare åtgärder krävs är 

främst relaterade till Implementeringen av systemförvaltningsmodellen, där arbetet inte kommit i 

mål i hela förvaltningen i år. Endast våra större system är färdiga. Arbetet med att implementera 

systemförvaltarmodellen för övriga mindre system och digitala verktyg kommer att fortsätta under 

2021. 

Att systemförvaltarmodellen inte är helt implementerad har även inneburit att det inte gått att 

genomföra hela granskningen av rutiner för avslut av anställning. 

  

   

5.2 Åtgärder 

Genomförda åtgärder som låg i vår plan för 2020 har varit att kontinuerligt höja chefers och 

administratörers kompetens kring representationskostnader. Detta har skett genom direktfeedback 

omgående i lärande syfte så att alla har möjlighet att göra rätt. Åtgärderna har resulterat i förbättrad 

hantering av representationskostnader. Åtgärden anses vara avslutad men metoden med kontinuerlig 

direktfeedback i lärande syfte fortsätter ändå. 

Samtliga åtgärderna som syftar till att implementera systemförvaltarmodellen kommer att föras 

vidare till nästa år, då arbetet med implementeringen inte är klar i sin helhet. 

  

5.3 Resultat av granskning av externa utförare 

Från årsskiftet har verksamheten i kommunens simhallar/badhus övergått till privat regi. 

Verksamheten följs upp enligt avtal och under nästa år kommer granskning av den rutinen att ske. 
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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 2020-01-01 -- 2020-12-31 

Klagomål 11 

Beröm 14 

Förslag till förbättring 37 

Totalt antal inkomna synpunkter 62 

Varav anonyma 25 

Varav politiska  

  

Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 14 

 

Inkommit via kungsbacka.se 2017 2018 2019 2020 

Ställ en fråga    2662 

Felanmälningar    201 

 

Ställ din fråga 
Kungsbacka direkt har tagit emot 2 662 frågor som rör förvaltningens verksamheter. Frågorna har 

kommit via: 

 2 222 telefonsamtal 

 376 mejl 

 38 e-tjänst 

 19 på Facebook 

 2 webb-formulär 

 1 brev 

 4 besök 

Fördelat på verksamhet: 

 Kulturskolan 325 

 simhallar 166 

 ishall 19 

 badplatser 113 

 bibliotek 765 

 evenemang 212 

 föreningsservice 328 

 övrigt 734 (ej specificerade i Artvise) 



Nämnden för Kultur & Fritid    Kungsbacka kommun 
 

 

   

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2020 11 

  

6.2 Övrig synpunktshantering 

Analys 

För förvaltningens del är det förlegat att göra en djupare analys av inkomna kommentarer då de 

utgör en försvinnande liten del av den interaktion vi har med våra invånare och samarbetspartners 

gällande hur de t ex upplever vår leverans.  

Den största delen sker genom direktrespons via personliga möten, telefon, mail och sociala medier. 

Övervägande delen av den direktrespons vi får från våra invånare och våra samarbetspartners 

handlar om enkla frågor där man efterfrågar information alternativt att det finns ett gap mellan 

förväntad leverans och den leveransnivå som är beslutat enligt budget. Ofta handlar det om att man 

vill ha tillgång till mer, större och snabbt. Lösningen är oftast att skapa förståelse för varför det 

finns ett gap och att inspirera till nytänkande och egna initiativ från synpunktslämnarna. 
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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 2020 

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 2020 

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 

2021-01-31 
Diarienummer 

KFT 2020-00368 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande- Samordningsuppdrag för kulturfrågor i Göteborgsregionen  

 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur och Fritid föreslår Kommunstyrelsen att instämma i förbundsledningens förslag 

att kulturfrågor ska samordnas i Göteborgsregionen. Vi föreslår att alternativet med att flytta befintlig 

samordnartjänst uppgående till en halvtidstjänst till Regionen genomförs. Därtill vill vi uttrycka att 

även fritidsfrågorna bör inlemmas i GR-strukturen på samma sätt som kulturfrågorna men i ett nytt, 

nästa steg som kan genomföras senare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En mycket grundlig utredning har gjorts av Göteborgsregionen, GR, som berör kulturområdet. 

Utredningens syfte var att utreda om kulturfrågorna bör samordnas av Göteborgsregionen på samma 

sätt som andra samhällsviktiga frågor såsom samhällsbyggnadsfrågor, skolfrågor etc. Utredningen har 

också tittat på mängden resurser som finns och behövs för själva samordningsuppdraget.  

Förbundsdirektören för GR fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR), i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra 

Götalandsregionen (VGR) samt - om medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan 

samverkan skulle innebära. En extern utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer 

har genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också för de andra 

kommunalförbunden i länet samt med VGR och ett antal andra intressenter med koppling till 

kulturområdet. 

Utredarens bedömning är  

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller att GR ska anförtros ett 

uppdrag att samordna kulturfrågorna,  

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för medlemskommunerna om 

kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. Utredningen utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på 

många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar samt i ett 

förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger, med uppdrag att driva ett strategiskt 
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utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka med de övriga 

kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de 

frågor där ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant uppdrag 

skulle även medföra ökade möjligheter att söka finansiering också hos olika nationella och 

internationella aktörer. 

Förbundsledningens bedömning är att det är fel tidpunkt att arbeta för att bygga ny verksamhet i den 

omfattning som utredningen föreslår. Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom 

kulturområdet genom ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. 

VGR finansierar denna samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i GR 

medfinansierar på motsvarande nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett värdskap för samordningen 

av detta nätverk. Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga nätverk införlivas i GR:s 

organisation och att den samordning som idag hanteras av Stenungsunds kommun istället hanteras av 

GR. 

Utredningens uppdrag var att analysera just kulturfrågorna. Nätverket av kultur- och fritidschefer i 

GR:s medlemskommuner anser dock samstämmigt att även fritidsfrågorna, särskilt i de delar de är 

nära sammanflätade med kulturfrågorna, också bör samordnas inom GR-strukturen. I Kungsbacka är 

vår uppfattning att så bör ske men att beslutet nu om kulturfrågorna inte ska göras avhängigt om att 

även fritidsfrågorna samordnas. De kan komma i ett senare skede då även den frågan utretts särskilt.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 

 

 

Ulrika Granfors    

Förvaltningschef     
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Förbundsstyrelsen - ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör 

Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2019-00465.90 

 

Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till GR rörande 
kulturfrågor 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande utredning och härmed 

konstatera att utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt förbundsdirektören att införliva det redan 

befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer i GR enlighet med förslaget i 

tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om 

medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. 

 

En extern utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har 

genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också för de andra 

kommunalförbunden i länet samt med VGR. Även företrädare för Business Region 

Göteborg och Göteborg & Co, som i sina samverkansuppdrag med GR hanterar 

frågor som har beröringspunkter med kultur, har intervjuats. Granskning av olika 

dokument ligger också till grund för utredningen (se bilaga 1– 3). 

 

Utredarens bedömning är  

 

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller 

att GR ska anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna, 

 

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 

medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag.   

 

Utredningen utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på många sätt är 

sammanvävda med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar samt i 

ett förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger, med uppdrag att driva ett 

strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka 

med de övriga kommunalförbunden och VGR. 

 

Uppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där 

ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant 
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uppdrag skulle även medföra ökade möjligheter att söka finansiering också hos 

olika nationella och internationella aktörer. 

Processen under 2020 

Kulturutredningen var ämnad att tas upp för behandling under våren 2020 och en 

inledande presentation gjordes för förbundsstyrelsens presidium 25 maj. Med 

anledning av coronapandemins agendapåverkan i kommunerna och i förbundet 

gjordes bedömningen att ärendet istället skulle tas upp igen i samband med 

styrelsekonferensen den 24 september. Förutsättningarna för att genomföra 

uppdraget på det sätt som föreslås i utredningen har dock ändrats under året. 

Årsavgiften till förbundet är under diskussion och coronapandemins eventuella 

långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

 

Förbundsledningens bedömning är därför att det är fel tidpunkt att arbeta för att 

bygga ny verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår. Istället föreslås en 

annan arbetsmodell, liknande det arbete som pågår i övriga kommunalförbund i 

Västra Götaland.  

 

I Västra Götalands övriga tre kommunalförbund arbetar man framgångsrikt med 

kulturen som en integrerad del av tillväxtarbetet. Detta arbete är även kopplat till 

arbetet inom Beredningen för hållbar utveckling (BHU) och berör såväl kultur som 

regional utveckling och miljö. Arbetet stöds, som framgår av utredningen, 

ekonomiskt av VGR. Kommunerna står för medfinansiering i motsvarande grad.  

 

Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom kulturområdet genom 

ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. VGR 

finansierar denna samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i 

GR medfinansierar på motsvarande nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett 

värdskap för samordningen av detta nätverk. Göteborgs Stad deltar inte finansiellt i 

nätverksarbetet men medverkar genom en adjungerad representant. Kungsbacka 

som ingår i GR, men också tillhör Region Halland, deltar i nätverket men tar inte 

del av de medel som VGR tillskjuter för kultursatsningar i länet.  

 

Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga nätverk införlivas i 

GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av Stenungsunds 

kommun istället hanteras av GR. 

Beslutsunderlag 

• Utredning rörande eventuellt samordningsuppdrag till GR:s 

kommunalförbund rörande kulturfrågor. 

• Bilaga 1: Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom 

regionala tillväxtmedel mellan VGR och Stenungsunds kommun. 
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionen, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med VGR, 

samt - om medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan 

samverkan skulle innebära. 

 

En särskild utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har 

genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också med företrädare 

för de andra kommunalförbunden i länet och med VGR. Även företrädare för 

Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som i sina samverkansuppdrag med 

GR hanterar frågor som har beröringspunkter med kultur, har intervjuats. 

Granskning av olika dokument ligger också till grund för utredningen (se bilaga 1 – 

3). 

 

Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan 

ett tiotal år kulturfrågorna åt sina medlemskommuner. Samverkansuppdraget 

bygger på en överenskommelse om finansiering med VGR, som årligen bidrar med 

en miljon kronor per kommunalförbund och delfinansierar en tjänst för att driva 

kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det regionala tillväxt- och 

utvecklingsarbetet. Inför budget 2021 diskuteras justeringar i nivån av 

utvecklingsmedel från kulturnämnden i Västra Götaland samt eventuell 

samordning med medel från Miljönämnden och Regionala Utvecklingsnämnden  

(RUN). 

 

Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför GR idag inte 

har ett uppdrag rörande kulturområdet. I avsaknad av ett uppdrag för GR finns ett 

informellt nätverk som kultur- och fritidscheferna i GR-kommunerna tagit initiativ 

till. Under det tiotal år som nätverket funnits har olika medlemskommuner agerat 

värdkommun och ingått överenskommelser med VGR om samverkan och 

finansiering, bland annat av en samordnande tjänst. För närvarande är det 

Stenungsunds kommun som är formell part i överenskommelsen och arbetsgivare 

för nätverkets samordnare. Göteborgs Stad deltar inte finansiellt i nätverksarbetet 

men medverkar genom en adjungerad representant. Kungsbacka som ingår i GR, 

men också tillhör region Halland, deltar i nätverket men tar inte del av de medel 

som VGR tillskjuter för kultursatsningar i länet.  

 

Ett flertal nätverk är kopplade till kultur- och fritidscheferna, däribland ett 

Idrottsråd som Göteborgs stads idrotts- och fritidsförvaltning samordnar och där 

politiker från alla medlemskommuner ingår.  
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Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, regioner och 

kommuner. Den så kallade kultursamverkansmodellen innebär att statliga medel 

utbetalas i samlad form till regionerna, som ansvarar för fördelningen till regionala 

och lokala kulturverksamheter. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering 

av kulturpolitiken och ett villkor är att varje region utarbetar en regional 

kulturplan. I Västra Götalands län samverkar regionen med de tre övriga 

kommunalförbunden runt framtagning och implementering, men i 

Göteborgsregionen har det informella kultur- och fritidsnätverket denna roll. Detta 

innebär att det inte finns någon politisk förankring i Göteborgsregionen, som 

samlar det största kommunalförbundet, rörande Kulturstrategin för Västra 

Götalands län. Genom kulturstrategin fördelas betydande summor till 

kultursatsningar i länets kommuner. 

Resultat av utredningen 

Utredningen, som genomfördes huvudsakligen under 2019, utgår från en bred 

definition av kultur. Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett 

egenvärde för den enskilda individens livskvalitet men har även betydelse för hälsa, 

lärande, demokrati, integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers 

utveckling (inte minst uppmärksammat i samband med coronapandemins 

effekter).  

 

En slutsats av utredningen är att kulturfrågorna på många sätt är sammanvävda 

med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar.  

 

Samtliga företrädare för GR:s medlemskommuner uttrycker en positiv inställning 

till att ge GR i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Uppfattningen varierar från 

”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”. Alla kultur- och fritidschefer i GR-

kommunerna har intervjuats och därutöver fem politiker med ansvar för 

kulturpolitik i var sin kommun. 

 

I utredningen har även företrädare för Business Region Göteborg, Göteborg & Co 

och Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg intervjuats. Även de uttrycker 

ett intresse för att GR får ett samordningsuppdrag.  

 

De tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen skulle 

välkomna om GR hade likadana uppdrag som de och bedömer att det skulle 

underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även i 

andra tillväxtfrågor.  

 

Under utredningens gång har det vidare stått allt mer klart att flertalet 

intervjupersoner ser fördelar med om även fritidsfrågorna skulle ingå i GR:s 

uppdrag. Att utreda detta har inte ingått i utredningsuppdraget, som enbart gällt 

kulturfrågor. Utredarens bedömning är dock att det redan nu bör övervägas om 

samordningsuppdraget ska gälla både kultur och fritid, då kopplingarna mellan 
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dessa två områden är uppenbara både ur ett invånarperspektiv och ur ett 

strategiskt utvecklingsperspektiv.   

 

Intervjupersonerna lyfter upp  för kommunerna förväntade mervärden i flera olika 

perspektiv om GR skulle få i uppdrag att samordna kulturfrågorna: 

 

• Invånarperspektiv 

• Kunskap- och kompetensutveckling 

• Utveckling och synergieffekter 

• Ekonomiskt perspektiv 

• Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv 

 

Utredarens bedömning är  

 

• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller att 

GR ska anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna, 

 

• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 

medlemskommunerna om samordning av kulturfrågorna i de delar som har 

regional bäring ingår i förbundets uppdrag.   

 

Utredningen utmynnar i ett förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger med 

uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna 

och samverka med de övriga kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle inte 

innebära att GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna. 

Samordningsuppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de 

frågor där ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. 

 

Den överenskommelse som VGR idag har med Stenungsunds kommun om 

finansiering och samverkan runt kulturfrågor ska omförhandlas inför 

2021.  Utredaren gör bedömningen att VGR gärna ser att en ny överenskommelse 

ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund, i likhet med de övriga 

kommunalförbunden, i stället för med en enskild kommun. En medfinansiering 

från medlemskommunerna förutsätts i överenskommelsen med VGR, på samma 

sätt som redan sker idag. 

Process  

Kulturutredningen var ämnad att tas upp för behandling under våren 2020 och en 

inledande presentation gjordes för förbundsstyrelsens presidium 25 maj. Med 

anledning av coronapandemins agendapåverkan i kommunerna och i förbundet 

gjordes bedömningen att ärendet skulle tas upp igen i samband med 

styrelsekonferensen den 24 september. Förutsättningarna för att genomföra 

uppdraget på det sätt som föreslås i utredningen har dock ändrats under året. 

Årsavgiften till förbundet är under diskussion och coronapandemins eventuella 
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långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

Förbundsledningens bedömning är att det är fel tidpunkt att arbeta för att bygga ny 

verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår.  

 

Istället föreslås en annan arbetsmodell, i likhet med det arbete som pågår i övriga  

kommunalförbund i Västra Götaland. Där arbetar man framgångsrikt med 

kulturen som en integrerad del av tillväxtarbetet. Detta arbete stöds, som framgår 

av utredningen, av VGR. Kommunerna står för medfinansiering i motsvarande 

grad. Inom GR:s medlemskommuner pågår redan idag samverkan inom 

kulturområdet. VGR finansierar denna samverkan med 1 350 tkr och kommunerna 

i GR medfinansierar på motsvarande nivå.  

 

Förslag 

 

Införliva existerande nätverk i GR 

Förbundsdirektörens förslag innebär att det redan existerande nätverket för kultur-

och fritidschefer som finns i GR-området, och som drivs av medlemskommunerna 

med stöd av Västra Götaland, införlivas och hanteras som ett nätverk inom ramen 

för GR:s verksamhet. Finansieringen sker förslagsvis på samma sätt som idag, dvs 

med medel från VGR och från kommunerna. En dialog mellan VGR och GR 

behöver initieras för att säkerställa omfattning och förutsättningar.  Med denna 

utgångspunkt kan sedan arbetet med kulturfrågorna, som en integrerad del av 

tillväxtarbetet i kommunalförbundet, utvecklas i den takt och på det sätt som 

kommunerna finner lämpligt och som resurser/finansiering medger. 

 

Det är vidare förbundsdirektörens uppfattning att en önskvärd utveckling är att 

Göteborgs Stad, som största kommun i förbundet och en motor i den regionala 

utvecklingen, deltar i nätverkets arbete på samma premisser och med samma 

mandat som övriga medlemskommuner i GR, och inte som idag utifrån en 

adjungering. Vid beslut om att införliva nätverket i GR:s organisation bör en 

förfrågan ställas till Göteborgs Stad kring en formaliserad medverkan i nätverket. 

 

Syfte 

Syftet med att införliva nätverket i kommunalförbundet är att uppnå mervärden 

och synergieffekter i gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande, välfärd, 

arbetsmarknad och samhällsbyggnad. Nätverkets arbete fokuseras på kulturfrågor 

och blir en integrerad del av det arbete som är kopplat till regional tillväxt. En 

möjlighet som skapas i det gemensamma arbetet är att växla upp extern 

finansiering inom kulturområdet. Exempel på offentliga finansiärer är EU 

(Kreativa Europa), Statens kulturråd, Vinnova, med flera. 

Uppdrag och organisation  

Förbundsledningens bedömning är att ingen justering behöver göras i 

förbundsordningen, då ett kulturuppdrag ligger i linje med GR:s övriga uppdrag 
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enligt § 3 - att vara till nytta för medlemskommunerna och skapa en attraktiv 

region inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling.  

 

Utifrån dess roll för övergripande samhällsplanering är det förbundsdirektörens 

bedömning att nätverket organisatoriskt bör placeras på avdelningen för miljö och 

samhällsbyggnad. Nätverkets uppdrag har emellertid beröring med alla de 

samverkansområden som är aktuella i förbundet och nätverket förväntas därmed 

arbeta tvärande i organisationen, utifrån vilket sakområde som berörs. 

  

Sedan hösten 2019 sammankallar nätverket kulturpolitiker från alla 

medlemskommunerna 2 ggr/år till ett kulturråd som tar beslut om aktiviteter inom 

den så kallade kulturmiljonen (gemensam finansiering mellan VGR och 

kommunerna) utifrån en tjänstepersonsberedning i nätverket. Förslaget är att den 

hanteringen fortsätter till dess det finns annat förslag på hantering. En möjlig 

utveckling är att kulturrådet skulle kunna fungera som ett beredande organ till 

förbundsstyrelsen. 

  

I de fall tillkommande frågor skulle kräva politiskt ställningstagande föreslås att 

dessa frågor bereds antingen i lämplig styrgrupp utifrån frågans art och att beslut 

fattas i förbundsstyrelsen, alternativt att ärendet går till förbundsstyrelsen direkt 

efter tjänstepersonsberedning. Övriga arbets- och beslutsformer får utvecklas över 

tid.  

 

 

 

 

Helena Söderbäck         Lena Holmlund      Margareta Forsberg   

Förbundsdirektör         Avdelningschef      FoU-chef    

      

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna. 

 

 



 

 

1 (55) 

Förbundsledningen 

 

Utredning om eventuellt 
samordningsuppdrag till  
GR rörande kulturfrågor  
 

Marianne Forslund 
2020-03-03 



   

2 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

   

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

Göteborgsregionen 2020 
Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 
www.goteborgsregionen.se 
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1. Sammanfattning 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020-2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Därutöver har utredaren deltagit i olika 
nätverksmöten och tagit del av en stor mängd skriftligt material som beskriver 
kulturpolitiken utifrån både den statliga, regionala och lokala nivån. 

Nuläge  
Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, region och kommuner.  
I runda tal svarar kommunerna i Västra Götalands län för 50 procent av kostnaderna 
för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent av kostnaderna. 

Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan ett 
tiotal år kulturfrågorna för sina medlemskommuner. Västra Götalandsregionen 
bidrar med 1 miljon kronor per kommunalförbund till kultursatsningar samt 
delfinansierar en tjänst för att driva kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. 

I Göteborgsregionens kommuner finns ett informellt nätverk som kultur- och 
fritidschefer själva tagit initiativ till. Regionen har ingått en överenskommelse med 
Stenungsunds kommun om delfinansiering av en tjänst och bidrar med 1 miljon 
kronor till kultursatsningar. Ett antal nätverk är kopplade till kultur- och 
fritidscheferna, däribland ett Idrottsråd som Göteborgs stad tagit initiativ till. 

Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför 
Göteborgsregionen inte arbetar med kultur. Utredaren har efterfrågat utredningar, 
skrivelser eller beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens 
diarier. 

Utredningen utgår från den breda definition av kultur som används i den gemensamt 
framtagna kulturstrategin för Västra Götalands län. I strategin beskrivs att kulturella 
upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde för den enskilda individens 
livskvalitet men att kulturen även har betydelse för hälsa, lärande, demokrati, 
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integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers utveckling. Detta är 
verksamhetsområden som ingår i Göteborgsregionens uppdrag. 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning  
Samtliga intervjupersoner från medlemskommunerna uttrycker en positiv inställning 
till att GR får i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från 
”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”.  

Företrädarna för Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag, men har länge förespråkat att kulturen skulle ingå i förbundets 
ansvarsområde.   

De tre kommunalförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Boråsregionen skulle välkomna 
om Göteborgsregionen fick samma uppdrag som dem och bedömer att det skulle 
underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även med 
andra tillväxtfrågor.  

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Intervjupersonerna ställer sig positiva till ett 
uppdrag till GR i kulturfrågor då det skulle innebära en tydligare plattform för 
samverkan med medlemskommunerna i kulturfrågor. 

Mervärden och nytta för medlemskommunerna  
I intervjuerna ges en rad exempel på delregionala samverkansområden när det 
handlar om kulturfrågor. Utredaren bedömer att dessa är de viktigaste: 

• Samverkan rörande kunskaps- och kompetensutveckling, exempelvis 
fortbildningar, forskning och utveckling, konferenser med mera. 

• Konst- och kultursatsningar som koordineras och samfinansieras. 

• Samverkan rörande strategiska utvecklingsfrågor med övriga sakområden inom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Utredaren delar intervjupersonernas bedömning att samverkan kan ge ekonomiska 
effekter, säkra invånarnas tillgång till kultur i en tid av ekonomiska utmaningar och 
stärka de kulturella och kreativa näringarna i medlemskommunerna. Interkommunal 
samverkan förordas också starkt i den nyligen presenterade kommunutredningen. 
(SOU 2020:8) 

Utredningsuppdraget gäller kultur, men merparten av intervjupersonerna från 
medlemskommunerna har framfört ett starkt önskemål om att även fritidsfrågorna 
ska ingå. I de flesta medlemskommuner organiseras kultur och fritid i en och samma 
avdelning eller förvaltning. 
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Vad innebär förslaget rent konkret? 
Utredningen utmynnar i ett förslag att Göteborgsregionen anställer två 
kulturstrateger med uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med 
medlemskommunerna och samverka med de övriga kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionen.  

Utredaren tar inte ställning till inom vilken avdelning på GR som kulturfunktionen 
skulle ligga eller vilket politiskt forum som skulle ansvara för kulturfrågorna. 

Om GR får ett uppdrag inom kulturområdet är det angeläget att man utvecklar ett 
gränsöverskridande och tvärsektoriellt arbetssätt, då kulturfrågorna har en social 
dimension och koppling till både hälsa, lärande och samhällsbyggnad. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna bör beräknas på två heltidstjänster samt kringkostnader för lokaler, 
utrustning med mera. Utredaren bedömer att det finns möjlighet att, i likhet med 
övriga kommunalförbund, ingå en överenskommelse med Västra Götalandsregionen 
om delfinansiering av tjänst samt medel till kultursatsningar. En sådan 
överenskommelse förutsätter dock medfinansiering från medlemskommunerna. 
 

Utredarens sammanfattande bedömning  

– Det finns en bred uppslutning från medlemskommunerna kring att ge 
Göteborgsregionens kommunalförbund ett uppdrag att samordna strategiska 
delregionala kulturfrågor. 

– Det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för 
medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag. 

I kapitel 10 utvecklas utredarens bedömningar rörande de frågor som formulerades i 
utredningsdirektivet. 
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2. Uppdrag och genomförande 
2.1 Hur utredningen initierades 
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020–2023 samt 
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att 
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag 
till förbundsdirektören:   

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle 
innebära. 

2.2 Kommunalförbundets uppdrag 
Göteborgsregionens kommunalförbund består av kommunerna Ale, Alingsås, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Göteborgsregionens kommunalförbund har, till skillnad från kommunalförbunden i 
Boråsregionen/Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal, inget uppdrag gällande 
kulturfrågor.  

Enligt förbundsordningen har kommunalförbundet som ändamål att verka för 
samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom 
förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal 
nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet 
är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom 
ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt. Förbundet har till uppgift att:  

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser 
kring kompetensförsörjning. 
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, 
remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och 
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
• Verka för regionala verksamheters finansiering. 
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 
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kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma 
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.  

 
Förbundet har två funktioner:  

1. Förbundet är myndighetsutövande inom delar av utbildningsområdet: 
• Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och 
gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende 
gymnasieskolan medlemskommunerna emellan. 
• Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
• Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och 
gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:  
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv  

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra 
områden.  

2.3 Syfte med utredningen 
Utredningen ska ge svar på hur medlemskommunerna ställer sig till att ge GR i 
uppdrag att driva samverkan mellan kommunerna, GR och Västra Götalandsregionen 
i kulturfrågor, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra 
Götalandsregionen på kulturområdet.  

Om medlemskommunerna ställer sig positiva, ska i utredningen konkretiseras vad en 
sådan samverkan i så fall skulle innebära. 

Rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt politiskt 
beslut i medlemskommunerna om en förändring i förbundsordningen där GR får ett 
uttalat uppdrag att samordna delregionala kulturfrågor. 

2.4 Utredningens genomförande 
Utredningen har bedrivits på halvtid under perioden 2019-09-15 till 2020-03-15 av 
en utomstående utredare. Den har finansierats av Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdragsgivare är förbundsstyrelsen via förbundsdirektör 
Helena Söderbäck och ansvarig för projektet inom GR är FoU-chef Margareta 
Forsberg.   



   

9 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

Projektledaren har ingen tidigare yrkeserfarenhet inom kulturområdet men har haft 
chefspositioner i såväl Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden som 
Göteborgs stad, och har genomfört ett antal större utredningar. 

Genomförandet har inneburit inläsning av en rad olika dokument som berör 
frågeställningen. Dessa redovisas i bilaga 1. 

Huvudfokus i utredningen ligger på de intervjuer som har genomförts med ett 
femtiotal personer, framför allt företrädare för medlemskommunerna, Västra 
Götalandsregionen och de tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Boråsregionen. I bilaga 2 redovisas vilka personer som intervjuats. I redovisningen av 
intervjuerna anges inga namn, men de olika parternas svar redovisas för sig i de fall 
detta är relevant. 

Medlemskommunernas inställning till ett eventuellt framtida samarbete är 
utredningens huvudfråga och alla kultur-och fritidschefer/motsvarande i de tretton 
medlemskommunerna har intervjuats. I flertalet fall har detta skett genom 
gruppintervjuer, men individuella intervjuer har genomförts med 
förvaltningscheferna för kulturförvaltningen respektive idrotts- och 
föreningsförvaltningen i Göteborg, förvaltningschefen för kultur och fritid i 
Kungsbacka, samt motsvarande chef i Alingsås.  

Intervjuer har dessutom skett med tjänstepersoner från Göteborg & Co och Business 
Region Göteborg. Vidare har projektledaren träffat företrädare för 
stadsledningskontoret i Göteborgs stad. 

Företrädare för de tre kommunalförbunden har gett beskrivningar av sitt konkreta 
arbete med kulturfrågor och värderat de mervärden och synergieffekter som detta 
resulterat i. De som intervjuats är ordförande i kommunalförbundens direktioner, 
kulturstrateger och förbundsdirektörer, samt någon företrädare för 
medlemskommuner i varje delregion. 

Västra Götalandsregionen är en viktig aktör och samarbetspartner när det gäller 
kulturfrågor. Sex olika företrädare har intervjuats, varav två är politiker (nuvarande 
och tidigare ordförande i regionens kulturnämnd), två arbetar inom det centrala 
kulturkansliet och två representerar den nya förvaltningen för kulturutveckling. 

Tio olika företrädare för den politiska nivån har intervjuats, merparten genom 
telefonintervjuer men i två fall vid möten: dels ansvarigt regionråd i Västra 
Götalandsregionen, dels ordföranden i Kulturnämnden i Göteborg. Fem av de 
intervjuade politikerna företräder medlemskommuner i Göteborgsregionen och tre är 
ansvariga för kulturfrågorna i kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och 
Sjuhärad. 

Slutligen har intervjuer skett med tre avdelningschefer på Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Alla intervjupersoner har getts möjlighet att godkänna och i förekommande fall 
revidera minnesanteckningar från intervjuerna. 



   

10 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

Uppdraget har förankrats och avrapporterats i olika forum så som: 
• nätverk för kultur- och fritidschefer i Göteborgsregionens kommuner 
• nätverk för kulturstrateger i kommunalförbunden 
• nätverk för sektorchefer kultur och fritid; stadsledningskontoret, idrotts- och 
föreningsförvaltningen samt kulturförvaltningen i Göteborg. 

En preliminär avrapportering av utredningens förslag lämnades vid 
förbundsstyrelsens presidium 2020-02-04 samt vid det s.k. Idrottsrådet i 
Göteborgsregionens kommuner 2020-03-20. 

2.5 Utredningens frågeställningar 
I uppdragshandlingen formulerades nedanstående frågeställningar. Dispositionen av 
denna rapport följer i stort sett men inte till hundra procent denna uppställning. 

Bakgrund och nuläge 
• Hur ser nuvarande roll- och ansvarsfördelning inom kulturområdet ut mellan 
kommuner, kommunalförbund, regioner och statliga organ? 
• Vad är bakgrunden till att GR, till skillnad från övriga kommunalförbund i Västra 
Götalandsregionen, inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
• Hur formuleras uppdraget inom kulturområdet i förbundsordningarna för övriga 
kommunalförbund i Västra Götaland? 

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning till ett utökat uppdrag för 
GR 
• Hur ser medlemskommunernas förväntningar ut gällande mervärden, 
synergieffekter, resultat och eventuella risker? 
• Hur ser Västra Götalandsregionen på frågan? Vilka fördelar/nackdelar samt 
gränsdragningsfrågor ser man? 

Vad skulle uppdraget till GR innebära? 
• Vilka delar av kulturområdet skulle kunna ingå i uppdraget till GR? 
• Vilka sektorer och samhällsområden berörs indirekt av kulturfrågor? 
• Arbetsformer, befogenheter och mandat – hur skulle ett samverkansuppdrag 
formuleras och genomföras? 
• Finns det något som skiljer kulturområdet från övriga områden där GR idag har ett 
samverkansuppdrag? 
• GR-perspektivet: Vad innebär det för GR att inte ha ett uppdrag på kulturområdet 
idag? Vad skulle ett utökat uppdrag innebära för mervärden och risker?  
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3. Definition av kulturbegreppet 
3.1 Definition av kulturbegreppet 
I denna utredning ska konkretiseras vad ett uppdrag till Göteborgsregionen på 
kulturområdet skulle kunna innebära. Därför blir det viktigt att försöka ringa in 
begreppet kultur.  

En av intervjupersonerna uttryckte det såsom att ”Kultur är allt, men lägger du in allt 
i kulturen blir det inget”. Utredaren kan konstatera att det finns många uttömmande 
beskrivningar av kulturpolitikens syfte, kulturens värde, kulturens innehåll etc och 
att kulturen kan betraktas ur en rad olika ingångar och perspektiv. 

Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde och är viktigt för den 
enskilda individens välbefinnande och livskvalitet. Men kulturen har även ett värde 
för samhällsutvecklingen när den kopplas till demokratifrågor, folkhälsa, lärande, 
hållbar utveckling, stadsutveckling med mera. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för utvecklingen av näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers 
attraktionskraft. 

Den offentliga kulturpolitiken ska medverka till en infrastruktur för kulturen. Med 
detta menas att offentliga institutioner, akademi, föreningsliv, produktionsplatser, 
professionella utövare, arrangörer, lokaler m.fl. bildar ett sammanhållande nät av 
kulturverksamheter som samspelar för att kunna erbjuda kultur till alla invånare.  

På medlemskommunernas webbplatser presenteras ofta kultur tillsammans med 
fritid under rubriken ”Uppleva och göra” alternativt ”Fritid och kultur”. Detta speglar 
att kultur kopplas till upplevelser och aktiviteter. Den statliga myndigheten för 
kulturanalys, som har i uppgift att följa upp effekter av kulturpolitiken, räknar i sin 
beskrivning av kulturvanor upp ett tjugotal olika aktiviteter relaterade till kultur. Här 
ingår allt ifrån att läsa, sjunga, spela teater, gå på bio och gå på museum till att spela 
datorspel, fotografera och syssla med handarbete. 

3.2 Kulturområden som stöds med offentlig finansiering 
Genom den s.k. kultursamverkansmodellen, som beskrivs närmare i kapitel 4, utgår 
statsbidrag till regionerna, som i sin tur fördelar dessa medel till kulturinsatser av 
olika slag. I förordningen räknas sju kulturområden upp: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. hemslöjd. 
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I kulturstrategin för Västra Götaland kompletteras ovanstående områden med 
ytterligare åtta konst- och kulturområden. Det är sådana som kulturorganisationer 
och kommuner pekat ut som prioriterade områden eller sådana som enligt 
reglementet ingår i uppdraget för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Dessa 
områden är enligt rubrikerna i kulturplanen:  

• Medie- och informationskunskap 
• Folkbildning 
• Kulturskola  
• Kreativa och kulturella näringar  
• Nationella minoriteter och teckenspråkiga  
• Yttrandefrihet  
• Internationalisering 
• Idrott. 

3.3 Kulturens koppling till några andra samhällsfrågor 
och politikområden 
I kulturplanerna för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Boråsregionen, med 
flera, framhålls det horisontella perspektivet. Med detta menas att kultur ska 
integreras i all kommunal verksamhet och vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Genom att kulturen vävs in i olika samhällsområden ska ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i skapas. Nedan konkretiseras några av de 
samhällsområden som lyfts fram i olika strategier och planer. 

Kultur och hälsa: Att skapa eller ta del av konst, musik, dans m.m. har en 
dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande, vilket främjar en hållbar livsstil. 
Flera forskningsprojekt pågår om kopplingar mellan kultur och hjärnans utveckling. 
Detta gäller både för barn, vuxna och vid åldrande. 

Kultur och demokrati: Kultur kan stärka den sociala sammanhållningen, bidra till 
förståelse för olikheter och stärka förmågan att kommunicera. Läsförståelse är ett 
fundament för det demokratiska samhället. 

Kultur och integration: Vi lever i ett samhälle som präglas av kulturell mångfald där 
olika språk, uttrycksformer och kulturarv ska ses som en tillgång och kan främja 
integration. 

Kultur och platsers utveckling: Att medvetandegöra och vidareutveckla platsers 
karaktär, historia och kulturarv kan främja näringsliv och besöksnäring, men också 
öka attraktiviteten för de boende, stärka relationen till bygden och skapa en stark 
identitet och profil för orten. 

Kultur och gestaltad livsmiljö: Sverige har antagit en ny, samlad politik för det som 
kallas gestaltade livsmiljöer: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga 
rummet med parker, gator och torg. Målet är att arkitektur, form, design, offentlig 
konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. 
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Kultur och barns utveckling: Barns rättigheter i kulturen har stärkts genom att 
Sverige antagit barnkonventionen som lag. Några prioriterade områden är att främja 
kulturskolor, utveckla bibliotekens roll, använda digitaliseringen för eget skapande, 
stimulera ungas filmintresse med mera.  
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4. Roll och ansvarsfördelning 
mellan viktiga aktörer 
4.1 Utgångspunkt 
Samverkan mellan olika administrativa nivåer och politikområden är av avgörande 
betydelse för att möta människors behov och olika samhällsförändringar. Detta gäller 
inte minst inom kulturområdet. I detta kapitel redovisas i korthet roll- och 
ansvarsfördelning mellan stat, region, kommunalförbund och kommuner när det 
gäller den offentligt drivna kulturen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den offentliga finansieringen av kulturen, och 
avslutas med ett avsnitt rörande bakgrunden till att Göteborgsregionen, till skillnad 
från de tre övriga kommunalförbunden i länet, inte haft ett uppdrag att driva 
samverkan rörande kulturfrågor. 

De aktörer som framför allt är berörda av denna utredning är Göteborgsregionens 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden i länet och Västra 
Götalandsregionen. Indirekt berörs även statliga institutioner samt det fria och det 
ideella kulturlivet. I förlängningen finns även vissa internationella kopplingar bland 
annat till EU. 

4.2 Den offentliga finansieringen av kulturen 
För att förstå rollfördelningen är det viktigt att känna till hur kulturen finansieras. I 
november 2019 publicerade Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de 
offentliga utgifterna för kultur. Tidigare år har även uppskattningar av den privata 
konsumtionen av kultur presenterats, men sådana uppgifter sammanställs inte 
längre. 

Statistiken visar bland annat att de sammanlagda kulturutgifterna hos stat, regioner 
och kommuner år 2018 uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarade 
2 935 kronor per invånare.  

Statens samlade kulturbudget uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en ökning 
med 8,2 procent jämfört med 2017. Hälften av de ökade utgifterna stod 
folkbildningen för och resterande ökning bestod bland annat av ökade anslag till 
allmän kulturverksamhet, samt bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. En stor 
ökning syntes också inom området bildkonst, arkitektur, form och design där 
anslagen ökade med 42 procent.  

Regionernas utgifter för kultur var sammanlagt 4,5 miljarder kronor, vilket var en 
minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Regionernas utgifter indelas i 
fyra huvudområden: scenkonst, museer, folkhögskolor och övrigt. 

Kommunernas utgifter för kultur 2018 uppgick till sammanlagt 11,9 miljarder 
kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent. Kulturutgifternas andel av 
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kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. Kostnaderna fördelas på fyra 
huvudområden: bibliotek, allmän kulturverksamhet, kulturskola/musikskola och 
stöd till studieorganisationer. 

Kulturens andel av statsbudgeten utgör 2,16 procent, av regionernas medel utgör 
kulturen 1,46 procent och av de kommunala medlen 1,38 procent.  
 

Tabell 1. Offentliga kostnader för kultur 

 
 

  
Sverige 2018 Västra Götalands län 2018 
Stat 13 599 tkr Statligt bidrag i 

kultursamverkansmodellen 
318 tkr  

Regioner 4 500 tkr Västra Götalandsregionen, 
nettokostnad 

1 197 tkr  

Kommuner 11 928 tkr  Kommunerna, nettokostnad  1 927 tkr  
 

I de statliga kostnaderna för Västra Götalands län redovisas här endast de medel som 
tillförs genom den statliga kultursamverkansmodellen. Merparten av den statliga 
finansieringen går till andra ändamål. 

På Västra Götalandsregionens webbplats finns en kort film om 
kultursamverkansmodellen där det anges att kommunerna i runda tal svarar för 50 
procent av kostnaderna för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent 
av kostnaderna i vårt län. Staten, regionen och kommunerna lägger tillsammans ca 
3,9 miljarder kronor på kultur i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen satsar i snitt 685 kronor per invånare på kultur medan 
kommunerna i Västra Götaland tillsammans satsar i snitt 1 115 kronor per invånare 
på kultur.  

4.3 Statens roll i kulturen 
Ytterst är det kulturdepartementet som svarar för den statliga kulturpolitiken. Till 
Kulturdepartementets ansvarsområden hör närmare 50 olika myndigheter, varav fler 
än 30 utgör museer med statlig finansiering. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 
är viktiga myndigheter inom kulturarvsområdet, liksom Svenska filminstitutet på 
filmområdet. Statliga institutioner fördelar även medel direkt till konstnärer, fria 
aktörer och kulturtidskrifter. 

Den för denna utredning viktigaste aspekten på statens roll är 
kultursamverkansmodellen, som presenteras nedan.  

Statens roll i kultursamverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen bygger på ett statligt beslut 2010-12-22 i ”Förordning 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet”. 
Kultursamverkansmodellen har successivt införts i alla landets regioner och innebär 
att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional 
kulturverksamhet. 
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Det är Statens kulturråd om ansvarar för kultursamverkansmodellen. De statliga 
medlen betalas ut i samlad form till regionerna som ansvarar för fördelningen till 
regionala och lokala kulturverksamheter. Tidigare avgjorde regeringen vilka 
regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd och dessa fick var och en 
söka stöd från Kulturrådet. Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar 
och variationer. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering av kulturpolitiken. 

Som nämnts tidigare anges i den förordning som reglerar kultursamverkansmodellen 
vilka områden som ska ingå: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
4. professionell bild- och formverksamhet 
5. regional enskild arkivverksamhet 
6. filmkulturell verksamhet 
7. främjande av hemslöjd. 

Ett villkor för att få tillgång till medlen är att varje region utarbetar en regional 
kulturplan i samverkan med länets kommuner. Regionerna för en dialog med 
kommuner, samt samråder med institutioner, det fria kulturlivet och civilsamhället 
för att identifiera gemensamma ambitioner i ett regionalt helhetsperspektiv.  

4.4 Västra Götalandsregionens roll inom kulturen 
Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom en sammanslagning av landstingen i 
Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohus län samt delar av Göteborgs stad.  
Regionen fick förutom ansvaret för hälso- och sjukvården med mera även ett 
utvecklingsuppdrag för kultur, miljö och regionutveckling. 

Regionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för 
hela Västra Götaland. Uppdraget innebär bland annat att svara för strategiskt 
utvecklingsarbete inom kulturområdet och besluta om uppdrag och ekonomiska 
bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland.  

Västra Götalandsregionen är också ägare till eller finansierar flera kulturinstitutioner. 
De helägda bolag som är knutna till kulturnämnden utgörs av Göteborgsoperan AB, 
Göteborgs symfoniker AB, Film i Väst AB samt Regionteater Väst AB. I 
kulturnämnden ingår även en förvaltning och sex helägda folkhögskolor.  

Det övergripande styrdokumentet är Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023. I 
kulturstrategin ingår en regional kulturplan, en regional biblioteksplan och en bilaga 
avseende kulturnämndens stöd och uppdrag, med en förteckning över de 
verksamheter som vid publiceringsdatumet uppbär stöd från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. 
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Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har en budget 2020 på 1 537 miljoner 
kronor. Av dessa finansieras 1 201 miljoner genom regionbidrag och resterande 336 
miljoner kommer från statsbidrag genom kultursamverkansmodellen. 

Beredningen för hållbar utveckling, BHU, är det politiska samverkansorganet för 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i frågor kring hållbar utveckling, där 
kulturfrågorna ingår. BHU initierar och bereder övergripande, strategiska frågor för 
kulturen i Västra Götaland inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Överenskommelser med kommunalförbunden 

Västra Götalandsregionen, som till invånarantalet är landets största region, 
samverkar med kommunerna genom kommunalförbunden i Boråsregionen, 
Skaraborg, Fyrbodal och Göteborgsregionen. Västra Götalandsregionens 
miljönämnd, kulturnämnd och regionsutvecklingsnämnd har skriftliga 
överenskommelser med de fyra kommunalförbunden, men i Göteborgsregionens fall 
omfattar överenskommelsen inte kulturfrågorna. Se punkt 4.6. 

Det är viktigt att betona att regionala och statliga medel fördelas till verksamheter 
som är geografiskt spridda i hela regionen oavsett om kommunalförbunden har 
kultur som verksamhetsområde i sitt uppdrag från medlemskommunerna. Medel till 
kommunalt ägda verksamheter fördelas ofta genom enskilda överläggningar med 
respektive part. 

4.5 Kommunalförbunden i Västra Götalands län 
De fyra delregionala kommunalförbunden har en nyckelroll i frågor som rör 
samverkan mellan de ingående medlemskommunerna och med Västra 
Götalandsregionen. Kommunalförbunden har funnits ett tjugotal år. Skapandet av 
förbunden hade ett visst samband med Västra Götalandsregionens bildande, då det 
gav en formell struktur för den gemensamma uppgiften att tillvarata 
medlemskommunernas intressen.  

• Göteborgsregionens kommunalförbund bildades i sin nuvarande form 1995 
• Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 
• Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 
• Skaraborgs kommunalförbund bildades 2006/2007  

I samtliga fall byggde de nybildade kommunalförbunden vidare på tidigare 
kommunförbund, som slogs samman, eller på olika ideella föreningar och 
intresseorganisationer som tidigare bedrivit interkommunal samverkan.  

På uppdrag av de fyra kommunalförbunden bildades 2000 organisationen VästKom. 
Verksamhetens ändamål beskrivs i stadgarna. VästKom ska på regional nivå 
företräda och samordna kommunernas intressen. Uppgifterna är:  

• Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra 
Götalandsregionen, andra länsorgan och statliga organ. 
• Att biträda medlemmarna i förhandlingar med samma organ. 
• Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som 
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berör kommunerna. 
• Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk 
för kommunal samverkan.    

 
Tabell 2. Befolkningstal 2019  

Befolkningstal 2019  
Skaraborgs kommunalförbund 268 501 

Boråsregionens kommunalförbund 226 332 

Fyrbodals kommunalförbund 274 656 

Göteborgsregionens kommunalförbund 1 040 680 

–  varav Göteborgs stad 578 350 
 

En stor andel av befolkningen bor i kommunerna i Göteborgsregionen, där Göteborgs 
stad är den i särklass största kommunen. Även om Göteborgs stad räknas bort är 
Göteborgsregionen befolkningsmässigt betydligt större än de andra tre 
kommunalförbunden. 

Kommunalförbunden och kulturen 

Alla kommunalförbund har en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om 
samverkan, finansiering och genomförande av det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. Den innebär att Västra Götalandsregionen avsätter medel från 
Regionutvecklingsnämnden, Miljönämnden och Kulturnämnden till 
kommunalförbunden för insatser inom respektive område. Här skiljer sig 
Göteborgsregionens kommunalförbund i den meningen att överenskommelsen inte 
omfattar kulturområdet.  

4.6 Kommunernas roll och ansvar för kulturverksamhet 
Kommunerna i Västra Götaland satsade 2018 tillsammans 1,9 miljarder kronor på 
kulturverksamheter. I likhet med landet i övrigt avser de stora posterna i 
kommunernas kulturkostnader bibliotek, allmän kulturverksamhet och 
kulturskola/musikskola. Även stöd till studieorganisationer ingår i kommunernas 
kostnader.  

Varje kommun ska enligt lag ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och 
främja läsning och tillgång till litteratur. I övrigt är kommunernas kulturverksamhet 
inte lagstadgad. 

Kultur- och fritidschefsnätverket  

Då Göteborgsregionen inte samordnar kulturfrågorna finns sedan ett tiotal år en 
särskild överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och ett nätverk för 
kultur- och fritidschefer i kommunerna i Göteborgsregionen: Överenskommelse om 
samverkan och finansiering genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av 
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Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 samt Regional kulturstrategi för 
Västra Götaland 2020–2023. 

Formellt gäller överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 
Stenungsunds kommun. Tidigare år har det varit Partille, Mölndals och Tjörns 
kommuner som varit part i överenskommelsen och haft arbetsgivaransvaret för den 
deltidstjänst som ska delfinansieras av regionens tillväxtmedel. Den nu gällande 
överenskommelsen avser perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31. 

Till sitt innehåll motsvarar överenskommelsen med Stenungsund i stort sett de som 
gäller för de övriga kommunalförbunden. Samma formulering finns när det gäller 
målet med samverkan, respektive parts åtagande, principer för medfinansiering med 
50 procent samt krav på återrapportering av genomförda insatser. 

En skillnad är att Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter totalt 1,55 
miljoner kronor för insatser inom kulturutveckling till kommunalförbunden i 
Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen, men endast 1,35 miljoner till kultur- och 
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. I båda fallen ska 1 miljon kronor gå till 
kulturinsatser (”kulturmiljonen”) och resterande medel användas till delfinansiering 
av en tjänst.  

En annan skillnad är att det inte finns något politiskt forum som har det yttersta 
ansvaret för de beslut som fattas. Vidare att den största medlemskommunen, 
Göteborgs stad, i perioder inte har haft någon representant i kultur- och 
fritidschefsnätverket.  

Överenskommelsen finns i sin helhet i Bilaga 3. I kapitel 5 redovisas hur 
medlemskommunerna och i kapitel 8 hur Västra Götalandsregionen ser på 
nuvarande överenskommelse. 

Övriga nätverk för samverkan mellan kommunerna i 
Göteborgsregionen 

På uppdrag av kultur- och fritidschefsnätverket finns i Göteborgsregionen följande 
nätverk:  
• Nätverk för bibliotekschefer 
• Nätverk för kulturskolechefer 
• Nätverk för föreningssamordnare 
• Nätverk för kultursamordnare. 

Vidare finns Idrottsrådet där det, till skillnad från andra nätverk, ingår politiker. 
Idrottsrådets uppdrag beskrivs i avsitt 6.8. 
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4.7 Vad är bakgrunden till att GR inte haft ett uppdrag 
inom kulturområdet? 
Det har inte gått att finna någon formell dokumentation som handlar om när 
Göteborgsregionen, till skillnad från de andra förbunden, valde att inte ingå en 
överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samverkan runt 
kultursamverkansmodellen. Utredaren har efterfrågat utredningar, skrivelser eller 
beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens diarier.  

En förklaring kan vara att den statliga förordningen om kultursamverkan förutsätter 
att regionerna ska samverka med kommunerna, men det finns inget krav att 
kulturfrågor därmed ska ingå i kommunalförbundens verksamhet. 
Medlemskommunerna i Göteborgsregionen kunde fritt välja att stå utanför, utan 
någon särskild utredning, medan de andra kommunalförbunden byggde vidare på de 
samverkansformer som utvecklats genom regional utveckling mellan Västra 
Götalandsregionen och de kommunalförbunden utan att de gjorde någon förändring i 
sina förbundsordningar. 

Många intervjupersoner har reflekterat över varför GR inte haft ett 
samordningsuppdrag runt kultur, i liket med de övriga kommunalförbunden. I 
intervjuerna framförs olika typer av spekulationer runt detta och det framgår att 
kulturen länge varit en fråga som ”funnits i kulisserna”. Några menar att det uppstod 
frågeteckens runt kulturen redan vid regionbildningen. Andra framför att det inte 
funnits ett stöd från medlemskommunerna för att GR skulle samordna 
kulturfrågorna och att tveksamheten särskilt skulle ha kommit från Göteborgs stad. 
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5. Intervjuresultat: Varför 
samverka? 
5.1 Medlemskommunernas syn på att ge GR ett uppdrag 
att samordna kulturfrågor 
Kapitlen 5–9 bygger på intervjuresultat.  

Göteborgsregionens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov. Detta 
innebär att medlemskommunerna är de främsta intressenterna i denna utredning.   

Inledningsvis kan sägas att samtliga intervjupersoner i medlemskommunerna ställer 
sig positiva till att GR får ett uppdrag. Uppfattningen varierar från ”angelägen” till 
”försiktigt positiv”. Några uttrycker att ”vi har tidigare sagt ’varför ska GR jobba med 
kulturfrågor?’ men nu säger vi ’varför ska GR inte göra det?’ ”. 

Den samfällda uppfattningen är något oväntad med tanke på att Göteborgsregionen 
stått utanför samarbetet rörande kultur under lång tid. Det sammantagna intrycket 
är att svängningen beror på att kommunerna i Göteborgsregionen fått allt fler 
beröringspunkter, att kulturpolitiken inbegriper allt fler frågor samt att kommunerna 
står inför komplexa utmaningar inte minst inom det ekonomiska området.  

De motiv för samverkan som framförs i intervjuerna handlar i grunden om 
ekonomisk effektivitet, ökad kvalitet och mervärden för kommuninvånarna. I nästa 
kapitel konkretiseras inom vilka områden det anses finnas en potential för att 
realisera dessa mervärden. 

Många kommuner framhåller värdet med att formalisera den samverkan som redan 
finns genom kultur- och fritidschefernas nätverk. Överenskommelsen mellan Västra 
Götalandsregionen och kultur- och fritidschefsnätverket uppfattas som en 
speciallösning eller en kompromiss. Att lyfta denna samverkan till GR och skapa en 
politisk förankring av kulturfrågorna förväntas ge ett högre reellt utbyte av de 
samverkansmöten som redan sker. 

Genom koordinerade insatser och långsiktigt hållbara strukturer, menar man, skulle 
kulturarbetet och implementeringen av kulturpolitiken få en gemensam plattform. 
Dagens nätverk, som flyttar runt mellan olika värdkommuner, ger inte samma 
kontinuitet. De koordinerade insatserna skulle kunna tydliggöra den kommunala 
positionen. Att det inte finns något forum på politisk nivå för att lyfta gemensamma 
utvecklingsfrågor inom kulturen upplevs som en brist.  

Vidare framförs att det skulle skapa en likhet med de övriga kommunalförbunden. 
Att GR just inom kulturområdet står utanför samverkan bedöms vara en nackdel. 
Kommunalförbundet skulle kunna bli den länk mellan den lokala och den regionala 
nivån, som nu saknas. Kulturstrategi Västra Götaland är ett dokument som utarbetats 
av regionen i samverkan med kommunerna. Ett kulturuppdrag till GR skulle stärka 
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möjligheterna att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat genomförande av 
kulturstrategin. 

Kultur- och fritidscheferna ser även ett behov av att lyfta kulturfrågorna i de 
sammanhang där beslut fattas. Ett återkommande motiv för samverkan är att skapa 
nya gränsöverskridande nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet 
med övriga politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Slutligen finns en önskan att i högre grad kunna påverka processen när det gäller 
kultursamverkansmodellen. Här handlar det bland annat om att föra en dialog med 
Västra Götalandsregion om upplevda brister och oönskade konsekvenser i modellen. 
I vissa fall är det de mindre kommunernas behov som behöver lyftas fram och i vissa 
fall storstadsområdets speciella förutsättningar. 

Påverkansfrågorna har kommit upp i många intervjuer. Sättet att påverka handlar 
dels om att kunna lyfta frågor politiskt, dels om att kraftsamla runt riktigt 
välgrundade remissvar i fler frågor än idag. Det gäller remisser om kultur, men också 
remisser om för kulturen närliggande frågor, som turism, platsutveckling, demokrati, 
lärande med mera. 

5.2 Kungsbackas syn på att ge GR ett uppdrag rörande 
kultur 
Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men är även en del av 
Hallands län. Det innebär att kommunens företrädare deltar i samverkan i två olika 
sammanhang. Kungsbacka tar inte del av den miljon som Västra Götalandsregionen 
tillskjuter för kultursatsningar till kommunerna i länet. 

Från Kungsbacka har dels en tjänsteperson, dels en politiker intervjuats. Båda ser 
positivt på att GR skulle åta sig kulturfrågorna. Kungsbacka kommun arbetar redan 
idag med att integrera olika politikområden och formulera gemensamma mål för 
stadens förvaltningar. Man anser det viktigt och naturligt att Göteborgsregionen, som 
har så många andra viktiga samhällsuppdrag, integrerar kulturfrågorna i det 
övergripande arbetet med hållbarhet och regionutveckling. 

5.3 Göteborgs stads syn på att ge GR ett uppdrag 
rörande kultur 
Remissvaret från Göteborgs stad, rörande GR:s strategiska inriktning, ligger till 
grund för att denna utredning initierades. I intervjuerna framkommer en utbredd 
uppfattning om att Göteborg tidigare inte velat att GR ska ha ett uppdrag rörande 
kultur medan övriga medlemskommuner varit splittrade och inte valt att driva 
frågan.  

Intervjuer har genomförts med sju personer med olika uppdrag inom Göteborgs stad. 
Från kulturnämnden har ordföranden, direktören och avdelningschefen för 
strategifrågor intervjuats. Med anledning av att många intervjupersoner lyfte värdet 
av kommunernas Idrottsråd intervjuades även förvaltningschefen och 
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verksamhetsstrategen i Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning, som svarar för 
samordning av detsamma. Strategerna från både kulturförvaltningen och idrotts- och 
föreningsförvaltningen är adjungerade till kultur- och fritidschefsnätverket i 
Göteborgsregionen. 

Vidare har två personer från Göteborgs Stadsledningskontor intervjuats. Slutligen 
har utredaren medverkat i ett möte med alla sektorchefer inom kultur och fritid i 
Göteborgs stad där även andra förvaltningar som berörs av frågan var 
representerade. 

Det är viktigt att slå fast att Göteborg har en särställning i kommunalförbundet och i 
kraft av sin storlek andra behov, resurser och förutsättningar än övriga kommuner. 
Stadens befolkning utgör 56 procent av Göteborgsregionens befolkningsunderlag. 
Göteborg har en mer komplex organisation än mindre kommuner, och intern 
samverkan mellan kulturförvaltningen, stadsdelarna och andra förvaltningar behöver 
ofta prioriteras. Stadsledningskontoret har tjänstepersoner inom kulturområdet som 
främst arbetar med de centralt placerade politikerna i staden. 

Synen på vad Göteborg har att vinna på samverkan har naturligtvis varit avgörande. 
Göteborg har stora egna resurser och har tidigare gjort bedömningen att de mindre 
kommunerna skulle ha mer fördelar av samverkan än Göteborg. Vidare skapade 
Göteborg i samband med regionbildningen andra organisationer med uppdrag inom 
områden som tangerar kulturområdet. Business Region Göteborg, BRG, arbetar med 
näringslivsutveckling för Göteborgs stad men också i ett regionalt perspektiv och 
Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Båda dessa 
organisationer har samverkansavtal med, och sedan många år ett nära samarbete 
med, Göteborgsregionens kommunalförbund. 

Anledningen till att Göteborg i maj 2019 lyfte in kulturen i ovan nämnda remissvar 
till GR är inte fullständigt klarlagd, men indikerar att diskussionen i Göteborg nu 
öppnats för nya överväganden i relation till frågan.   

De motiv för samverkan som framförs från Göteborg i intervjuerna är att 
kranskommunerna och Göteborg allt mer växer ihop, att kommuninvånarna inte ser 
några geografiska och administrativa gränser samt att samordnade satsningar inom 
kulturområdet skulle kunna ge ekonomiska vinster. 

Vidare framförs att både kulturförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen 
i Göteborg kommer att få förändrade uppdrag när nuvarande organisation med 
stadsdelsnämnder upphör. Den biblioteksverksamhet som stadsdelsnämnderna 
tidigare ansvarade för har överförts till kulturnämnden, medan idrotts- och 
föreningsförvaltningen föreslås få ett samordnande ansvar för stadens stöd till 
föreningsliv och civilsamhällets aktörer, inklusive kulturaktörer. Vidare får de fyra 
föreslagna förvaltningarna för individ- och familjeomsorg ansvar för viss 
fritidsverksamhet. Behovet av samverkan både inom staden och med andra 
kommuner kommer att kvarstå efter dessa organisationsförändringar. 

De två tjänstepersoner inom kulturförvaltningen som intervjuats uttrycker en 
försiktigt positiv inställning till att GR får ett samordningsuppdrag. De förmedlar att 
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den avvaktande inställningen i grunden handlat om vem som ska företräda Göteborg 
i förhandlingar med Västra Götalandsregionen, inte om samverkan mellan 
kommunerna i Göteborgsregionen i sig. 

De två tjänstepersonerna inom idrotts- och föreningsförvaltningen som intervjuats är 
medvetna om att detta utredningsuppdrag initialt endast handlade om kulturfrågor. 
De vill ändå uppmärksamma att det finns uppenbara beröringspunkter mellan kultur 
och fritid. Vidare betonar de att det s.k. Idrottsrådet, som består av politiker och 
tjänstepersoner från kommunerna i Göteborgsregionen och administreras av idrotts- 
och föreningsförvaltningen i Göteborg, skulle få en mer lämplig tillhörighet om det 
knyts till GR än administreras av Göteborg. 

De tio sektorcheferna inom kultur och fritid, som arbetar inom stadsdelarna, har inte 
intervjuats var för sig, utan dialogen har förts i grupp. Vid ett möte i december 
förmedlade de ett stort intresse för samverkan med GR. Ett medskick var att även 
fritidsfrågorna borde ingå i uppdraget till GR. 

5.4 Business Region Göteborg och Göteborg & Co 
Business Region Göteborg är ett av Göteborgs stad helägt bolag. Det har funnits ett 
etablerat samarbete med GR under många år. Det senaste samverkansavtalet mellan 
BRG och GR, som är en uppdatering av tidigare avtal, ingicks 2018. Enligt detta ska 
BRG stödja Göteborgsregionens medlemskommuner i deras lokala arbete med 
näringslivsutveckling. I utredningen har en företrädare för Business Region Göteborg 
intervjuats. Han har ett särskilt ansvar för företag inom kultursektorn, däribland 
både renodlade kulturutövare och reklamföretag, arkitekter, filmskapare, 
dataspelsutvecklare med mera.  

I samtalet framförs flera olika motiv för att GR skulle åta sig att samordna 
kulturfrågorna. Göteborgsregionen skulle till exempel kunna profilera sig ännu mer 
på kulturområdet och kulturutövarna skulle kunna få bättre stöd. Ett gemensamt 
utvecklingsområde som nämns är kommunala upphandlingar. ”För kulturutövare är 
det kommunala regelsystemet ibland hämmande, till exempel LOU. De som skriver 
bäst anbud är inte alltid de bästa kulturutövarna. Genom att vi som offentliga aktörer 
tar ett ansvar kan fler talanger komma fram. Det blir vitaliserande och berikande för 
kulturlivet.”  

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs stad. Uppdraget är att utgöra en 
plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i 
arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft.  

Även mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co har länge funnits ett etablerat 
samarbete. År 2019 uppdaterades samverkansavtalet mellan GR och Göteborg & Co.  
I detta anges att GR, Business Region Göteborg och Göteborg & Co, alla tre, med 
kompletterande uppdrag, är involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att 
kopplingen dessa aktörer emellan stärks, tydliggörs besöksnäringen som en del av 
näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.  
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Företrädaren för Göteborg & Co, som framför allt arbetar med evenemang, uttrycker 
ett intresse för att samverka med medlemskommunerna genom ett nätverk knutet till 
GR. Bolagets uppdrag gäller redan nu hela Göteborgsregionen, men det finns 
ytterligare potentialer genom att utnyttja organisationernas kontaktnät och resurser 
mer systematiskt. Exempelvis saknar Göteborg arenor och lokaler för vissa 
evenemang och ser gärna ett samutnyttjande av anläggningar i kranskommunerna. 
Så sker idag när det exempelvis gäller Partille arena vilket bedöms vara till ömsesidig 
nytta för kommunerna. Vidare nämns idéer om att initiera olika gemensamma 
kultur- och musikarrangemang i till exempel kustområdena, vilket skulle stärka 
besöksnäringen. 

5.5 Har stora, medelstora och små kommuner samma 
syn på mervärdet med kultursamverkan inom GR? 
Göteborgsregionen består av storstaden Göteborg, kranskommunerna som i ett 
nationellt perspektiv kan anses vara medelstora och ett antal mindre kommuner. Det 
finns vissa skillnader mellan vad stora och små kommuner förmedlar i den här 
utredningen, men inte så stora som kunde förväntas med tanke på att kommunerna 
har olika förutsättningar och behov.  

Att hjälpas åt att hantera ekonomiska utmaningar har påtalats av nästan alla 
kommunföreträdare. Några av de minsta kommunerna vittnar om att planerade 
kultursatsningar ifrågasätts, men även i stora kommuner som Göteborg sker 
ekonomiska åtstramningar inom kulturområdet. Några företrädare för 
kranskommunerna närmast Göteborg säger att de hittills nog varit gynnande, men att 
även de nu står inför ekonomiska utmaningar.  

En liten skillnad kan noteras mellan stora och små kommuner i var man lägger fokus 
för samverkan. De mindre kommunerna efterfrågar i större utsträckning 
kunskapsutbyte mellan kommunerna samt möjligheten att göra gemensamma 
satsningar. De befarar att kommunerna helt enkelt inte kommer att ha råd att 
upprätthålla kulturarbete av hög kvalitet på egen hand. De större kommunerna runt 
Göteborg, som befinner sig i expansiva faser, efterfrågar i högre grad möjligheter att 
samverka strategiskt med andra politikområden, till exempel när det gäller 
stadsutveckling. 

Flera intervjupersoner från både medelstora och små kommuner förmedlar att ”vi vill 
inte åka snålskjuts på Göteborg”. Uppfattningen är att det kommer att bli en win-
win-situation, där även Göteborg med sina stora kulturinstitutioner kan nå fördelar 
av ett samarbete.  
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5.6 Det politiska perspektivet 
I utredningen har sammanlagt tio politiker intervjuats. Fem av dem företräder 
medlemskommunerna. Övriga representerar Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregionen och Fyrbodal. 

De politiker i medlemskommunerna som har intervjuats är ordförande i sin 
kommuns kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande. Det politiska uppdraget 
kräver ett helhetsperspektiv och rollen som politiker innebär att verka på många olika 
nivåer och i skilda sammanhang. Ibland företräder man sitt parti, ibland en 
kommunal förvaltning, ibland kommunen som helhet och ibland verkar man i ett 
regionalt sammanhang. I intervjuerna med politikerna framkommer att det i rollen 
som politiker blir en vana att kunna skifta fokus. 

De fem intervjuade politikerna i medlemskommunerna är överlag positiva till att 
Göteborgsregionen skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågorna. Någon säger 
att det blir win-win för alla kommuner, även om stora och små kommuner kan ha 
olika förutsättningar.  

Det upplevs som en nackdel att kultur- och fritidschefsnätverket inte haft en politisk 
koppling. Ett exempel är att när beslut om ”kulturmiljonen” ska fattas så finns det 
inget interkommunalt forum som kan ta politiskt ansvar för frågan. I december 2019 
samlades kulturpolitiker från Göteborgsregionens kommuner i Stenungsund till ett 
särskilt inkallat möte för att besluta om den så kallade kulturmiljonen, men formalia 
kring beslutsprocessen upplevdes inte som fullständigt klar. 

Även den intervjuade politikern från Göteborg är positiv till samverkan, men med 
reservation för att Göteborg även i fortsättningen behöver ha ett eget forum för 
överläggningar med Västra Götalandsregionen. Göteborg är huvudman för flera stora 
institutioner som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och de presidiemöten 
som hålls två gånger om året bör fortsätta att finnas. 

Flera intervjupersoner har väckt frågor om hur den politiska styrningen skulle gå till 
inom GR. Skulle det bildas en egen politisk styrgrupp eller skulle kulturen ligga under 
någon av de befintliga styrgrupperna i GR?  

Det har inte framkommit att partipolitiska skillnader i synen på kulturpolitiken i 
någon nämnvärd utsträckning har påverkat det politiska arbetet. Däremot berörs mer 
principiella frågor i flera av intervjuerna. Många har lyft värdet av att politikerna 
håller sig på ”armlängds avstånd” och har tillit till utförarnas konstnärliga innehåll, 
produktion och utformning. Andra har uttryckt att politiker ibland tenderar att bli 
alltför försiktiga och skulle välkomna sakliga och fördjupade diskussioner om 
kulturens innehåll och konstnärliga kvalitet, som inte hotar kulturens integritet. 

Flera har antytt att den polarisering som i ökande grad kommit att känneteckna 
samhällsdebatten kommer att påverka politiken i allt större utsträckning framöver. 
Kulturpolitiken ska främja demokratisk öppenhet, konstnärlig frihet och regional 
profilering. Skillnader mellan land och stad och mellan olika socioekonomiska 
grupper väcker frågor om hur kulturpolitiken kan ge förutsättningar för ett levande 
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kulturliv för alla. Flera betonar att det politiska samtalet mellan kommunerna runt 
kultur blir allt viktigare och att det därför behövs en politisk arena i 
Göteborgsregionen. 

5.7 Risker och farhågor inför samverkansuppdraget 
Det har överlag inte framkommit några särskilda, uttalade risker och farhågor, utöver 
de fallgropar som alltid finns när kommuner och administrativa nivåer ska 
organisera sig för samverkan.  

Om GR skulle anförtros ett samordnande uppdrag i kulturfrågor av 
medlemskommunerna så skulle det innebära en komplettering av den delregionala 
samverkansstrukturen. I samverkan finns alltid en risk för oklarheter rörande 
mandat, inflytande och beslutsfrågor. Flera påtalar att tjänstepersoner och politiker 
inledningsvis måste lägga tid på att diskutera inom vilka områden som samverkan 
kan ge mervärden i just denna delregion. Det måste finnas ett tydligt mål för vad man 
ska åstadkomma. 

En risk som framförs är förväntningar på omedelbara resultat. I de övriga 
kommunalförbunden har arbetsformer och prioriteringar växt fram successivt under 
lång tid och de konkreta effekterna av arbetet har blivit tydligare efter hand. Vissa 
menar att tid behöver läggas på att noga diskutera delregionens prioriteringar och 
kommunernas ambitionsnivåer i samverkan, medan andra förväntar sig ett arbetssätt 
som snabbt ger tydliga resultat.  

Det finns en inneboende konflikt mellan det kommunala självstyret och möjligheten 
att realisera samverkansvinster. Flera kulturchefer betonar att ”vi måste ge GR 
mandat att driva frågorna och då måste vi själva se till att prioritera närvaron vid 
samverkans- och projektmöten”. Kommunernas representanter måste ha ett mandat 
från sin kommun och ett ansvar för att förankra principiellt viktiga frågor i 
hemkommunen.  

Det finns en insikt om att tillskapandet av ett nytt samverkansområde kan kosta 
pengar, samtidigt som man tänker sig att det kan ha långsiktigt positiva 
konsekvenser. ”Det måste löna sig att lägga detta på GR. Genom en kraftsamling kan 
det ge ekonomiska effekter på sikt”.  

Många har påmint om att det finns en erfarenhet av att driva samverkansfrågor i GR, 
som kan bli till stöd om och i så fall när kulturfunktionen ska finna sin roll. Inom GR 
finns en vana vid att balansera behov från stora och små kommuner. Att bygga vidare 
på erfarenheter från kultur- och fritidschefernas nätverk skulle sannolikt kunna 
förkorta startsträckan.  

Det finns en stor förväntan från övriga medlemskommuner inför att få med 
Göteborgs stad i samverkan, men det kan också märkas en viss oro för att Göteborg 
skulle få en alltför tongivande roll. 

En risk som påtalas är om GR inte förmår att utveckla ett arbetssätt om fungerar 
gränsöverskridande mellan välfärdsfrågor, utbildning och samhällsfrågor. ”Det är 
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viktigt att GR inte cementerar ett stuprörstänkande, att man tar sig an kulturfrågorna 
på ett sätt som ger måluppfyllelse. Den högsta nivån får inte jobba på ett sätt som vi 
har lämnat.” 
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6. Samverkan kring Vad? 
6.1 Inledning 
I detta kapitel ligger fokus på vad medlemskommunerna skulle kunna samverka 
kring, alltså inom vilka kulturområden medlemskommunerna ser en potential och ett 
förväntat mervärde. Vilka frågor vinner på att hanteras i en delregional kontext? 
Vilka förflyttningar skulle en formaliserad samverkan kunna bidra till? 

För uppdragsgivaren GR har det varit viktigt att utredningen tydliggör vad GR 
förväntas åstadkomma. ”Samverkan är en metod för att åstadkomma resultat”. 

I kapitel 9 redovisas vad de övriga kommunalförbunden ser för mervärden med 
kultursamverkan. Eftersom de redan bedriver samverkan inom området, ligger 
tyngdpunkten i redogörelsen på deras erfarenheter, effekter och resultat. 

Utredaren har uppmanat intervjupersonerna att särskilt fokusera på vilken skillnad 
ett formellt samverkansuppdrag skulle innebära i förhållande till nuläget, eftersom 
det redan finns ett nätverk för kultur- och fritidschefer som arbetar med dessa frågor. 
Utredningen redovisar förväntade mervärden, synergieffekter och resultat utifrån 
följande dimensioner/perspektiv: 

• Invånarperspektiv 
• Kunskaps- och kompetensperspektiv 
• Utvecklingsperspektiv 
• Ekonomiskt perspektiv 
• Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv 
• Koppling mellan kultur, fritid och idrott.  

Redovisningen bygger på förväntningar från medlemskommunerna kring potentiella 
samarbetsområden inom kulturen. Det bör redan nu understrykas att det krävs en 
dialog mellan kommunerna, bland både tjänstepersoner och politiker, om 
prioriteringar rörande vilka delregionala samverkansbehov som kännetecknar just 
Göteborgsregionens kommuner. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de utmaningar som kommunerna står inför.  

6.2 Kommunernas utmaningar 
Kommunernas förväntningar på hur samverkan ska leda till en förflyttning, måste ses 
mot bakgrund av de utmaningar som kommunsektorn står inför. Interkommunal 
samverkan lyfts även i den så kallade kommunutredningen (SOU 2020:8) som en 
önskvärd väg framåt för kommunsektorn. 

Kommunerna påverkas av en rad megatrender, som ökade socioekonomiska 
skillnader, integrationsfrågor, ett förändrat klimat och en digitaliserad värld. 
Kulturpolitiken måste bli mer träffsäker för att kunna utgöra ett bidrag i 
samhällsutvecklingen. 
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I princip har alla kultur- och fritidschefer och kulturpolitiker tagit upp de 
ekonomiska utmaningarna i intervjuerna. Några beskriver en spänning mellan 
lagstadgade och icke lagstadgade uppgifter där det kan vara svårt att få gehör för 
kulturfrågorna. De flesta menar att de ekonomiska åtstramningarna gäller alla 
samhällsområden och menar att man måste tänka nytt för att använda resurserna 
optimalt. Historiskt sett har det alltid varit en kamp om resurser, men nu försöker 
man i kommunerna tänka mer strategiskt, vilket både kan innebära samverkan 
mellan ”stuprören” och med andra kommuner. 

En annan utmaning är att komma in tidigare i de processer som lägger grunden för 
beslut om kultursatsningar. Avgörande beslut tas ofta inom de tekniska 
förvaltningarna och många kultur- och fritidschefer menar att kulturfrågorna lyfts in 
för sent i processerna. ”Det är viktigt att vi är med i arbetet med strukturplaner och 
detaljplaner redan från början, inte som remissinstans när det redan är klart”.  

Några intervjupersoner säger att kulturområdet fortfarande kan vara och/eller 
uppfattas som konservativt, inåtriktat och exkluderande. Att bli bättre på att 
förmedla vad kulturen kan bidra med uppfattas som en viktig utmaning. Svårigheter 
att formulera resultatindikationer och redovisa konkreta effekter gör att många 
tjänstepersoner inom kulturområdet ibland upplever det svårt att nå fram. ”Vi måste 
bli bättre på att visa hur satsningar på kultur kan leda till bättre måluppfyllelse inom 
andra samhällsområden”.  

Återkommande organisationsförändringar beskrivs som en utmaning i flera 
kommuner. Påfallande många chefer berättar att de under de senaste åren har fått ett 
förändrat uppdrag. Flertalet förefaller vara nöjda med förändringarna i sig men det är 
ändå tydligt att det tar kraft och tid från t.ex. utvecklingsarbete. 

6.3 Mervärde ur ett invånarperspektiv 
Tillgången till kultur är ojämnt fördelad beroende på socioekonomiska och kulturella 
faktorer, geografisk tillgänglighet med mera. Ett vidgat deltagande är ett av de 
viktigaste kulturpolitiska målen. Skulle samverkan över kommungränserna på 
kulturområdet innebära någon skillnad för kommuninvånarna?  

De flesta intervjupersoner betonar att invånarna inte bryr sig om de administrativa 
kommungränserna eller vem som finansierar det offentliga kultur- och fritidsutbudet. 
”Invånarna kan bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa fritiden i en tredje 
kommun”. ”För medborgarna har det nog ingen betydelse vem som gör vad, så länge 
man får utväxling på sina skattemedel”. Många ungdomar går i gymnasiet eller 
högskola i en annan kommun”. Medborgarnas rörelsefält berör både boende, arbete, 
studier, konsumtion och fritid. Kommunerna blir allt mer sammanlänkande och en 
allt tydligare västsvensk identitet kan ses.  

Ett mervärde vore att underlätta för medborgarna att ta del av kulturutbudet i 
regionen som helhet. En förskjutning mot ett mer hållbart samhälle – och att 
semestra hemma – gör att intresset ökar för kulturutbud, kulturarv och 
vandringsleder i närliggande kommuner.  
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En samverkan som skulle gagna invånarna är att främja utlåning av böcker, 
skulpturer och konstverk mellan kommunerna. Här föreslås till exempel att GR skulle 
kunna bidra med att organisera den praktiska hanteringen. 

Samverkan rörande festivaler, evenemang, kulturveckor, biblioteksveckor, 
konstvandringar med mera är andra exempel som nämns på koordinerade 
satsningar. Ibland bör satsningarna ske samtidigt för att få genomslagskraft, ibland 
bör man samordna kalendern så att satsningarna inte krockar tidsmässigt. 

Flera har tagit upp att strömmarna vid kulturdeltagande inte bara går från 
kranskommunerna in till Göteborgs centrum utan även i motsatt riktning, till 
exempel att ungdomar från Göteborgs nordöstra stadsdelar åker till Partille arena 
eller kulturhusen i grannkommunerna.  

Många kommuner runt Göteborg befinner sig i ett expansivt skede och vill locka nya 
invånare. Kulturcheferna har generellt uppfattningen att kulturen ökar 
kommunernas och regionens attraktionskraft. ”Kulturen är en magnet för nya 
invånare”. 

De allra flesta framhåller att det viktigaste för invånarna är de långsiktiga effekterna. 
Både intervjuade chefer och politiker lyfter de ekonomiska utmaningarna, som gör 
samverkan nödvändig för att utveckla, förstärka eller bibehålla ett kulturutbud av hög 
kvalitet. 

6.4 Kunskap och kompetensutveckling 
Dagens befintliga nätverk för kultur- och fritidschefer, bibliotekschefer, 
kulturskolechefer med flera erbjuder mötesplatser som bidrar till erfarenhetsutbyte, 
omvärldsbevakning och att kunskap sprids mellan kommunerna. Det råder dock en 
samfälld uppfattning om att ett formaliserat arbete genom GR skulle innebära en 
uppväxling jämfört med nuvarande nätverk. Inte minst gäller detta möjligheten att få 
tillgång till de kompetenser som finns inom andra politikområden inom GR. 

De intervjuade förmedlar att samverkan skulle kunna leda till att kompetenser 
synliggörs, att styrkeområden inom respektive kommuner identifieras och utnyttjas, 
att det blir ett horisontellt kunskapsutbyte och ett ömsesidigt lärande. Att stärka 
utbytet med Göteborgs stad upplevs som ett värde i sig. Göteborg har mycket att 
tillföra till de andra kommunerna och det finns ett stort intresse för vad som pågår i 
Göteborg.  

Flera intervjupersoner framför önskemål om gemensamma kartläggningar, 
inventeringar, utvärderingsmodeller och medborgarundersökningar. Detta är tids- 
och resurskrävande uppgifter, som skulle kunna utföras mer effektivt genom 
samverkan. Gemensamma metoder skulle också öka tillförlitligheten och 
jämförbarheten. Här skulle den mötesplats för forskning och praktik som GR 
erbjuder genom FoU i Väst kunna vara en tillgång. 
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Inom flera kulturområden saknas personal med adekvat utbildning. Områden som 
nämnts är bibliotekarier och vissa roller inom filmproduktion. Här skulle GR:s 
kontakter med skola och universitet kunna vara värdefulla. 

Några uttrycker att kommunerna behöver vidareutveckla kompetens inom både 
”mjuka” och ”hårda frågor”. Till de ”mjuka frågorna” räknas evidensbaserad kunskap 
om hur kulturen faktiskt kan bidra till demokrati, integration och ett jämlikt 
samhälle, vilket är ett av målen för kulturpolitiken. Bland de mer ”hårda” 
kompetensfrågorna nämns digitalisering, upphandling av böcker, lagstiftning om 
upphovsrätt med mera.  

Omvärldsbevakning är ett stort område, då kulturfrågor berör så många 
samhällsområden. Att kommunerna skulle få stöd att hålla sig uppdaterade anges 
ofta som ett mervärde i sig. 

Genom att tydliggöra kulturens värde i delregionen och stärka samverkan med 
näringslivsutvecklare och Business Region Göteborg, skulle Göteborgsregionen 
kunna locka talanger och kompetens inom det fria kulturlivet. Precis som inom andra 
politikområden är talang och kompetens en bristvara.  

6.5 Utvecklingsperspektiv och synergieffekter  
Som ovan redovisats finns förväntningar på att kompetensen inom själva 
kulturområdet ska vidareutvecklas, men minst lika viktigt är att ny kompetens ska 
genereras i mötet med andra politikområden. ”Inom GR finns ett utbud av 
kvalificerad personal och forskare inom de olika avdelningarna, och om vi arbetar 
innovativt och gränsöverskridande kan det bli synergieffekter”.  

Påfallande många har angett att det viktigaste är att uppnå synergieffekter i 
gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande och samhällsbyggnad. Flera betonar att 
tonvikten i GR:s uppdrag ska ligga på det strategiska utvecklingsområdet, alltså i 
gränslandet till andra politikområden, och inte på operativa frågor som bäst hanteras 
i respektive kommun. 

Kulturen har en given plats i den regionala utvecklingen och det hållbara samhället. 
Eftersom GR bedriver samverkan inom dessa områden, menar många att det varit en 
nackdel att inte kulturen ingår. I det forum där olika strukturplaner och 
inriktningsdokument behandlas, bör också kommunernas planer rörande teatrar, 
bibliotek, dansscener, museer, kulturhus, idrottsanläggningar, vandringsleder med 
mera komma in i ett tidigt skede. En risk är att kommunerna gör samma typ av 
satsningar eller i tider av åtstramningar avvecklar likartade institutioner.  

Många har framfört att tillgång till kultur är en friskfaktor, inte minst för barn och 
unga samt för äldre, och att den bidrar till det demokratiska samhället. Att bygga in 
kultur i bred bemärkelse bidrar till högre livskvalitet och ökad måluppfyllelse inom 
andra områden. 
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6.6 Mervärden ur ett ekonomiskt perspektiv 
Som framgått i avsnittet om finansiering så bekostas kulturen av både stat, regioner 
och kommuner. Enligt kulturstrategin för Västra Götalandsregionen står 
kommunerna för 50 procent av kulturkostnaderna, regionen för 30 procent och 
staten för 20 procent. Sammantaget uppgår de offentliga kostnaderna för kultur till 
3,9 miljarder i länet. 

Kultur- och fritidschefsnätverket i kommunerna i Göteborgsregionen får idag 1 
miljon kronor i stöd från Västra Götalandsregionen samt 350 000 kronor för 
delfinansiering av en tjänst som kultursamordnare. Detta är ett i sammanhanget litet 
belopp och inte ett motiv i sig för samverkan. Det ekonomiska mervärdet ligger enligt 
cheferna dels i att använda kommunala resurser effektivt genom till exempel 
samfinansiering, dels att kunna påverka hur de regionala medlen i 
kultursamverkansmodellen ska användas. Några menar att 
kultursamverkansmodellen inte är tillräckligt gränsöverskridande och inte bidrar till 
måluppfyllelse inom andra politikområden i den utsträckning som är önskvärd. 

Några intervjupersoner har tagit upp den tidigare nämnda kommunutredningen och 
den nya lag som ger kommunerna större möjligheter till avtalssamverkan. 
Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté, vars uppdrag är 
att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina 
uppgifter.  

Mot bakgrund av möjligheterna till avtalssamverkan vill många intervjupersoner 
lägga kraft på att hitta samverkansvinster och stordriftsfördelar. ”I dessa tider måste 
vi jobba jättehårt med effektivitet. Dela på tjänster. Nu gör alla kommuner allt. Alla 
behöver inte ha en kommunantikvarie, inköpare till bibliotek, konstintendent. Små 
kommuner skulle kunna dela på tjänster.”  

Många kultur- och fritidschefer berättar om de gemensamma satsningarna på 
Artscape som fick ett stort genomslag. Under sommaren 2019 skapade 
internationella gatukonstnärer bestående väggmålningar runt om i 
Göteborgsregionen med utgångspunkt i klassiska folksagor. Satsningen möjliggjordes 
genom finansiering från Västra Götalandsregionens miljon för kulturinsatser, 
kommunerna och stöd från bland annat Postkodlotteriet. 

Att det finns pengar att söka för kommunerna påtalas av många. Om kommunerna 
går samman underlättas det administrativa arbetet och det är också lättare att få en 
ansökan beviljad om den görs i samverkan mellan flera organisationer/kommuner. 
Exempel på offentliga finansiärer är EU, Statens kulturråd, Vinnova med flera. 
Dessutom nämns bidrag från exempelvis Allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet 
liksom sponsring genom näringslivet. 

Att främja turism, besöksnäring och platsutveckling är ett område där ekonomiska 
resultat kan bli mätbara. Resultat kan mätas genom ökat antal invånare, ökat antal 
besökare, ökad sysselsättning, ökad omsättning inom turistnäring med mera. 
Utvecklingsprocesserna inom besöksnäringen förutsätter ofta samverkan över 
kommungränser. 
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Några har påtalat att det inom området idrott och anläggningar finns ekonomiska 
stordriftsfördelar. Mötena inom det s.k. Idrottsrådet, som tillkommit på initiativ från 
Göteborg, visar att kommunerna behöver samverka kring simhallar, arenor och 
andra kostsamma investeringar. Vidare nämns ridsport och motorsport. Slutligen 
framförs att de olika idrotts- och handikapporganisationerna driver krav på 
specialiserade anläggningar för olika elitsatsningar eller förhållandevis smala 
målgrupper, där kommuner måste samverka.  

6.7 Mervärden för kulturutövare och det fria kulturlivet 
Ett av fem fokusområden i Västra Götalandsregionens kulturstrategi är att stärka 
konstnärers villkor och att erkänna ideella krafter. Det är i samarbetet mellan det 
ideella kulturlivet, det professionella kulturlivet och offentliga aktörer som 
utvecklingskraften ligger.  

De kulturella och kreativa näringarna är av stor betydelse för att stärka platser, 
kommuner och regionen som helhet. Hit räknas bland annat turism, mode, film, foto, 
litteratur, musik, arkitektur, design, scenkonst och konst. Att attrahera kulturutövare 
och att ge dem adekvat stöd i deras affärsutveckling är därför ett mål.  

Till det fria kulturlivet hör bland annat föreningslivet. En av intervjupersonerna 
berättade att det i hans kommun fanns över 400 föreningar, varav en stor del verkade 
inom kultur, fritid och idrott. 

Skulle en samverkan inom GR stärka kulturutövares villkor? Var finns den 
delregionala potentialen i denna fråga?  

De andra kommunalförbunden tar i viss utsträckning emot ansökningar och beviljar 
stöd till föreningar och studieförbund som verkar över flera kommuner. I 
intervjuerna med medlemskommunerna i GR har det inte framkommit någon tydligt 
uttalad önskan att GR ska handlägga sådana frågor. Tonvikten  bör ligga på 
strategiska utvecklingsfrågor. 

Däremot skulle ett fördjupat samarbete mellan BRG, kommunernas kulturchefer, 
kommunernas näringslivsutvecklare och Göteborgsregionens ansvariga för 
näringslivsutveckling utgöra ett viktigt stöd för kulturutövare som behöver komma 
vidare. I Göteborgsregionen har Business Region Göteborg ansvaret för 
näringslivsutveckling och där ingår de kulturella och kreativa näringarna.  

6.8 Ska Göteborgsregionen även driva samverkan kring 
fritid och idrott? 
Utredningsuppdraget gäller kultur men redan i de inledande kontakterna med 
kultur- och fritidschefsnätverket stod det klart att flertalet önskade att uppdraget 
även skulle gälla samverkan kring fritidsfrågor. Även fortsatt har flertalet 
intervjupersoner opåkallat lyft frågan om att fritidsfrågorna borde finnas med i ett 
eventuellt utökat uppdrag för GR. 
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Ett starkt resultat av denna utredningen är således att det finns en mycket utbredd 
uppfattning om att ett utökat uppdrag för GR inom kulturområdet även borde 
omfatta fritidsfrågor. Av denna anledning berörs även fritidsfrågor här. Det är dock 
viktigt att poängtera att utredningen inte haft någon fördjupande ambition när det 
gäller fritidsfrågorna. Detta avsnitt utgör alltså mer översiktliga reflektioner utifrån 
att frågan väckts av så många av intervjupersonerna. 

I merparten av medlemskommunerna ligger kultur- och fritidsfrågorna i samma 
förvaltning. På nästan alla kommuners webbplatser presenteras kultur, fritid och 
idrott under samma sökrubrik, såsom Uppleva och göra eller Fritid och kultur. När 
det gäller att nå ut till medborgare kopplas alltså dessa frågor ihop. 

Göteborgs stad står inför en stor organisationsförändring. Tidigare har de tio 
stadsdelsförvaltningarna svarat för bland annat kulturskola, bibliotek och lokal 
fritidsverksamhet. Biblioteken överfördes under 2019 till kulturnämnden. Den 
aktuella inriktningen är att kulturskolan ska övergå till grundskolenämnden medan 
ansvaret för fritidsverksamheten ska överföras till de fyra regionala nämnder som 
föreslås för individ- och familjeomsorgen, eller annan nämnd om så är lämpligt. 
Göteborgs kommunala idrotts- och motionsanläggningar kommer att kvarstå i 
idrotts- och föreningsförvaltningen som kommer att få ett vidgat uppdrag för 
föreningsbidrag och hyreskontrakt, vilket även berör kulturområdet. 

I Västra Götalandsregionens kulturstrategi, som tagits fram tillsammans med 
kommunerna, ingår idrottsfrågorna. Prioriterade områden inom idrott är att öka 
andelen barn och unga som är aktiva i idrotts- och friluftsliv, att verka för en jämlik, 
jämställd och demokratisk idrottsrörelse och att stärka samverkan mellan den ideella 
idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom kultur och hälsa. 

Idrottsrådet 

En omständighet som talar för att det finns ett behov av interkommunal samverkan 
runt fritids- och idrottsfrågor är att Göteborgs stad är initiativtagare till det s.k. 
Idrottsrådet, som funnits ett tiotal år. Ordföranden i idrotts- och 
föreningsförvaltningen är sammankallande och i övrigt består rådet av politiker från 
alla medlemskommuner i Göteborgsregionen samt ansvariga chefer inom kultur och 
fritid. Rådet träffas ett par gånger om året.  

Kultur- och fritidschefsnätverket har på uppdrag av Idrottsrådet tagit fram förslag på 
tre huvudområden för fördjupad samverkan mellan kommunerna under denna 
mandatperiod: 
• Hur stimulera till fysisk aktivitet? 
• Vad händer med föreningslivet? 
• Hur utvecklar vi samverkan kring anläggningsförsörjning? 

Som exempel på samverkansförslag, som redan diskuteras, kan nämnas en arena för 
motorsport, bättre förutsättningar för ridsport, regler kring lokalbokning, regler 
rörande taxor och bidrag, anläggningsförsörjning avseende ishallar och badhus, 
inrättandet av en fritidsbank samt samarbete om utbildning. 



   

36 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

Intervjupersonerna från Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning, IOFF, 
menar att det finns uppenbara fördelar om fritids- och idrottsfrågorna knyts till GR 
på samma sätt som kulturfrågorna. Om Idrottsrådet skulle verka inom ramen för 
GR:s samordningsuppdrag menar man att dess uppdrag skulle formaliseras och 
beslutfattandet underlättas. Om fritidsfrågorna däremot inte skulle ingå i GR:s 
uppdrag skulle Idrottsrådets funktion riskera att urholkas. Det är i stort sett samma 
politiker och tjänstepersoner i kommunerna som berörs av kultur- och fritidsfrågorna 
och i framtiden skulle de kallas till två olika möten, ett på GR och ett utanför GR. 

Ett stort antal intervjupersoner från medlemskommunerna har betonat den 
ekonomiska potentialen när det gäller samverkan inom idrottsområdet. Inte minst är 
det lokaliseringen av anläggningar som åsyftas. Dessa investeringar har betydande 
konsekvenser för kommunernas budget och samverkan över kommungränserna har 
stor potential att optimera ekonomiska satsningar. 

De tre övriga kommunalförbunden samordnar inte frågor rörande 
anläggningsförsörjning. Kommunerna i Göteborgsregionen är dock mer geografiskt 
samlade vilket underlättar samutnyttjande av anläggningar. Även om 
befolkningsunderlaget är större kan önskemål om anläggningar för ”smala 
specialiteter” vara svåra för en enskild kommun att tillgodose. Som exempel nämns 
badhus med möjligheter för dykträning, simhopp och vattenpolo.  

Det fåtal argument som framförts emot att idrottsfrågor skulle ingå i 
Göteborgsregionens uppdrag handlar om att idrotten redan har starka 
lobbyorganisationer och tenderar att ”prioritera sig själv” och att frågor som rör 
kostsamma investeringar är ett särskilt kompetensområde.  

Ett par intervjupersoner är angelägna om att frågan om fritid inte blir ett hinder för 
att GR ska åta sig kulturfrågorna. ”I så fall är det bättre att börja med kulturfrågorna 
och eventuellt låta fritidsfrågorna integreras efter hand”. 
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7. Hur ska samverkan gå till? 
7.1 Inledning 
I detta kapitel ges en konkret beskrivning av hur medlemskommunerna tänker sig att 
samverkan skulle kunna gå till. En erfarenhet värd att beakta när nya funktioner 
byggs upp är att olika personer kan ha skilda bilder och föreställningar av det som ska 
komma.  

I kapitel 9 finns en beskrivning av hur de andra kommunalförbunden faktiskt arbetar 
med kulturfrågan. Där finns medskick till Göteborgsregionen och en beskrivning av 
viktiga framgångsfaktorer. 

7.2 Hur stor skulle kulturfunktionen i GR vara? 
Nästan alla intervjupersoner har betonat att GR inte bör bygga upp en ny stor 
avdelning för kulturfrågor. En alltför stor funktion skulle inte bara vara kostsam, den 
skulle också kunna leda till dubbelarbete och i värsta fall upplevas som ett hot. Det 
viktiga är att kroka arm med de krafter som redan finns inom kulturområdet inom 
kommunerna och inom Västra Götalandsregionen.  

I vart och ett av de andra kommunalförbunden finns en heltidstjänst som 
kulturstrateg/processledare för kulturen. Bedömningen görs att det i 
Göteborgsregionen skulle behövas två personer/tjänster. Motiv som framförs är det 
betydligt större befolkningsunderlaget samt att samverkansytorna är fler inom 
Göteborgsregionen, framför allt med Göteborgs stad som har en stor och komplex 
organisation inom kulturområdet. Att dra nytta av alla de kompetenser som finns 
inom Göteborgsregionens kommunalförbund, är också mer tidskrävande än inom de 
övriga kommunalförbunden. Slutligen betonas att samverkan inom kulturområdet 
bör utvecklas med Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som båda har 
samverkansavtal med GR. 

I den mån samarbetet leder till kostnadskrävande projekt eller samfinansierade 
investeringar, som kräver mer personalresurser, skulle särskilda samverkansavtal 
kunna ingås, på samma sätt som idag sker inom välfärds-, utbildnings- och 
miljöområdet i GR. 

7.3 Syftet med rollen som kulturstrateg 
Tjänsten som processledare för kulturfrågor kallas i Fyrbodals och Skaraborgs 
kommunalförbund för kulturstrateg medan den i Boråsregionen kallas 
regionutvecklare kultur. Fortsättningsvis används i den här utredningen ordet 
kulturstrateg.  

Det är naturligt att kulturstrategens arbete knyts till kulturstrategin för Västra 
Götaland, som har arbetats fram i nära samverkan mellan Västra Götalandsregionen 
och kommunerna. Samtidigt är det viktigt att betona att kulturstrategen skulle verka 
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på medlemskommunernas uppdrag. I intervjuerna med kultur- och fritidscheferna 
finns ett önskemål om att kulturstrategen skulle ha ett brett perspektiv. Det är viktigt 
att tonvikt skulle läggas vid att utveckla samverkan med övriga politikområden såsom 
social välfärd, hälso- och sjukvård, utbildning och samhällsbyggnad.  

Den sammantagna bilden är att kulturstrategen skulle verka på fyra viktiga 
samverkansarenor:  
1. Kultur- och fritidschefsnätverket och tillhörande ”undernätverk” 
2. Nätverket med kulturstrateger från de tre övriga kommunalförbunden 
3. Företrädare för Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kulturförvaltningar 
4. Tvärsektoriella samarbeten med andra avdelningar inom GR.  

Vidare finns ett antal nätverk bestående av tjänstepersoner i kommunerna; chefer för 
bibliotek och kulturskola, föreningssamordnare och kultursamordnare. Idag har 
Göteborgs stad representanter i flera av nätverken, men inte i alla. En särskild analys 
bör ske om huruvida dessa nätverk ska organiseras inom Göteborgsregionen, om 
deras uppdrag ska förändras på något sätt samt vilken roll kulturstrategen skulle ha i 
dessa nätverk.  

Vidare samverkar kultur- och fritidschefsnätverket idag med det s.k. Idrottsrådet, 
som beskrivits tidigare under rubriken 6.8. Om idrott inte ska ingå i GR:s uppdrag 
måste detta organiseras på annat sätt.  

7.4 Vilka skulle kulturstrategens dagliga uppgifterna 
vara? 
Nedanstående är en sammanfattning av intervjupersonernas syn på vad 
kulturstrategens dagliga uppgifter borde vara: 
• Att bereda, strukturera och hålla ihop olika nätverk 
• Att driva strategiska utvecklingsprocesser 
• Att bistå kommunerna med omvärldsbevakning 
• Att vara en länk mellan kommunerna, regionen, olika organisationer och det fria 
kulturlivet och att sammanföra olika kompetenser 
• Att initiera eller ordna vissa konferenser och utbildningar 
• Att besvara remisser och att företräda medlemskommunerna i olika forum 
• Att söka finansieringsmöjligheter och skriva ansökningar av olika slag. 

Under förutsättning att en överenskommelse med Västra Götalandsregionen träffas 
om medel till kulturinsatser – kulturmiljonen – samt delfinansiering av tjänst, skulle 
det ligga i kulturstrategens uppdrag att årligen återrapportera vilka satsningar som 
gjorts. 

7.5 Vilken kompetens och erfarenhet behövs i rollen som 
kulturstrateg? 
Intervjupersonerna är eniga om att en kulturstrateg behöver grundkompetens inom 
kulturområdet. Detta krävs för att skapa legitimitet och trovärdighet i olika 
samarbetsforum. Det är dock viktigare med en bred kunskap inom kulturområdet än 
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att vederbörande är en specialist inom till exempel någon konstart. ”Fackkunskapen 
finns hos andra, men man måste kunna förstå, lyssna in och översätta”. 

I intervjuerna betonas framför allt att rollen kräver erfarenhet av att driva strategiska 
utvecklingsprocesser. Det är en fördel om personen har chefserfarenhet eller 
erfarenhet av att leda. Personen bör ha kännedom om roller och ansvar för de olika 
administrativa nivåer och aktörer som finns inom kulturområdet. 

7.6 Vilket mandat vill medlemskommunerna ge till 
Göteborgsregionen i kulturfrågorna? 
Mandatet till GR kan uppfattas självklart med tanke på att kommunföreträdarna i 
intervjuerna uttryckt ett så starkt intresse för att förbundet ska åta sig kulturfrågorna. 
Dock finns det alltid en inneboende spänning i relation till det kommunala 
självstyret. Spänningarna kan uppstå när medlemskommuner har särintressen, olika 
ambitionsnivåer eller olika förutsättningar att gå in med ekonomiska eller personella 
resurser i olika satsningar.  

Samverkansuppdraget befinner sig på flera sätt i ett gränsland: 
• ett organisatoriskt gränsland mellan stat, region, kommunalförbund och kommun 
• i geografiska gränser mellan stora och små kommuner, kranskommuner och 
kommuner i ytterkanten 
• i professionella gränser mellan kulturföreträdare och professioner inom miljö, 
samhällsbyggnad, utbildning, välfärd med mera 
• i gränslandet mellan forskning, utveckling och praktik 
• i fältet för politiska gränser och ställningstaganden. 

Det sammantagna intrycket från intervjuerna med kommunföreträdare är att 
Göteborgsregionens kommunalförbund har ett starkt mandat och en legitimitet bland 
medlemskommunerna. Det finns en grundläggande tillit till organisationen. Många 
betonar att deras kollegor inom skola, välfärd och samhällsbyggnad kommer tillbaka 
till kommunerna med energi och ny kunskap. 

I avsnitt 5.10 som handlar om risker och farhågor, framkommer dock några aspekter 
som handlar om mandat. 

Flera intervjupersoner har framfört att kommunalförbundet bara kan agera på 
uppdrag från kommunerna. Det är viktigt att säkerställa en gedigen förankring bland 
medlemskommunerna. Samtidigt finns en stark önskan att GR ska lyckas samla 
kommunerna och driva frågorna offensivt och innovativt.  

Mandatfrågan gäller också relationen mellan Västra Götalandsregionen och 
medlemskommunerna. En del i förbundets uppdrag från medlemskommunerna är 
att tydliggöra den kommunala positionen.  

Frågan om företrädarskap handlar även om samverkan mellan enskilda kommuner 
och Västra Götalandsregionen. Göteborgs kulturförvaltning önskar att det även 
fortsättningsvis ordnas möten mellan presidierna i kulturnämnden och regionens 
kulturnämnd. Företrädare för de övriga kommunalförbunden anser inte att detta 
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skulle komplicera övrig samverkan. Kommuner i de andra kommunalförbunden har 
egna möten eller förhandlingar med Västra Götalandsregionen i specifika frågor.  

Företrädare för GR betonar att förbundet arbetar på uppdrag av sina 
medlemskommuner. Nedanstående är en illustration av GR:s ”verktygslåda”, som 
visar att avgörande förändringar på struktur/systemnivå, förutsätter gedigen 
samverkan och förankring i flera steg. 

Det är också viktigt att betona att samverkansuppdraget gäller de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas i interkommunal samverkan. Frågor som hanteras 
bäst i den enskilda kommunen behöver inte ”lyftas” till GR. 

   

 
  



   

41 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

8. Västra Götalandsregionens 
perspektiv 
I utredningsuppdraget ingår att ta reda på hur medlemskommunerna ser på möjlig 
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga 
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen. Att fånga upp Västra 
Götalandsregionens perspektiv har ingått i de frågeställningar som formulerades i 
utredningsdirektivet. 

Intervjuer har genomförts med fyra tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen 
och med två politiker, nämligen nuvarande och tidigare ordförande i regionens 
kulturnämnd.  

Som flera gånger nämnts ingicks för ett tiotal år sedan överenskommelser mellan 
Västra Götalandsregionen och de andra kommunalförbunden om samverkan på 
kulturområdet. Då Göteborgsregionen valde att stå utanför ingicks en särskild 
överenskommelse med det kultur- och fritidschefsnätverk som etablerats i 
Göteborgsregionens kommuner. Överenskommelsen bygger på att någon kommun 
agerar ”värdkommun”, vilket bland annat inneburit att stå som mottagare av 
tillväxtmedlen och att åta sig arbetsgivaransvaret för den deltidstjänst som ansvarar 
för kulturfrågorna.  

I intervjuerna understryker företrädare för regionen att det är medlemskommunerna 
som avgör vad Göteborgsregionens kommunalförbund ska arbeta med. Ändå 
framkommer en tydlig önskan att förbundet ska få ett formellt uppdrag från sina 
medlemskommuner. Man är angelägen om att denna fråga nu når en lösning. Den 
ovan nämnda konstruktionen med en överenskommelse med en värdkommun 
upplevs som en kompromiss; en speciallösning med flera brister: 
• Kultur- och fritidschefsnätverket har inget formellt uppdrag och därmed saknas 
möjligheten till samlad politisk dialog i både delregionen och regionen kring 
satsningar inom kulturpolitiken  
• Samarbetet runt och implementeringen av kulturstrategin för Västra Götaland 
kännetecknas inte av samma kontinuitet och stabilitet som i övriga 
kommunalförbund. 
• Att GR inte har ett uppdrag inom kulturområdet gör att även annan samverkan 
haltar. GR har varit med och tagit fram visionen för Västra Götalandsregionen, men 
medverkar inte i implementeringen i de delar som gäller kultur. 

Det står i överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kultur- och 
fritidschefsnätverket att den reglerar hanteringen av de medel som tillförs från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd (KN) till dess att kulturfrågorna ingår i 
Göteborgsregionens kommunalförbund (utredarens kursivering). 
Överenskommelsen gäller t.o.m. 2020 och ska under året arbetas om. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen betonar att ”kulturmiljonen” och 
delfinansieringen av en tjänst ska ses som en stimulans för kommunalförbunden. 
Men pengarna ska inte ses som det stora mervärdet. Det viktiga är att uppnå en 
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förankring rörande de samlade kultursatsningarna som ingår i kulturstrategin, och 
som omfattar regionens hela kulturbudget. Upplevelsen är att Västra 
Götalandsregionen saknar en formell samtalspart för prioriteringar i 
Göteborgsregionen. I storstadsregionen sker en stark expansion och de 
kultursatsningar som planeras av både kommun och region behöver vävas in i övrig 
samhällsplanering. Den dialog som förs med enskilda kommuner är ibland 
nödvändig, men blir inte lika transparent som om den sker inom ramen för ett 
kommunalförbund.  

Så sent som 2015 översändes ett brev från Västra Götalandsregionens kulturchef till 
förbundsdirektören i GR, där en önskan framfördes om att GR skulle gå in i formell 
samverkan. Enligt uppgift besvarades brevet muntligt på politisk nivå med att det 
inte var aktuellt att gå vidare. 

Företrädare för Västra Götalandsregionen understryker att Göteborgs stad i kraft av 
sin storlek har och kommer att ha en särställning. I nuläget träffas presidiet i Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd och presidiet i Göteborgs kulturnämnd för 
överläggningar två gånger om året. Det kommer att finnas ett behov av fortsatta 
presidiemöten även om GR får ett samordningsuppdrag, inte minst runt de stora 
kulturinstitutionerna i Göteborg, där regionen är huvudman för vissa och Göteborgs 
stad för andra.  

Intressant är att notera att även företrädare för Västra Götalandsregionen lyfter 
påverkansfrågorna. Västra Götalandsregionen är landets största region med nära två 
miljoner invånare. Att kunna tala för regionen i kulturfrågor både på nationell och 
EU-nivå skulle underlättas om även Göteborgsregionen ingick fullt ut i 
samverkansmodellen. Att tala med en röst skulle främja västsvenska intressen.  

Sammanfattningsvis uttrycker Västra Götalandsregionens företrädare att de inte kan 
ha synpunkter på hur medlemskommunerna i GR väljer att organisera sig. Men om 
GR skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågor vore det ett mycket positivt steg 
inför fortsatt samverkan i regionutvecklingsfrågorna.  
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9. Synpunkter från de övriga 
kommunalförbunden 
9.1 Kommunalförbundens roll i samverkanstrukturen  
De tre kommunalförbunden är Boråsregionens kommunalförbund, Fyrbodals 
kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbunden har en 
central roll när det gäller samverkan i interkommunala frågor och är en grundpelare i 
samverkan med Västra Götalandsregionen.  

Medan Göteborgsregionens kommuner har drygt 1 miljon invånare har de tre andra 
kommunalförbunden i runda tal en kvarts miljon invånare vardera. Skaraborgs 
kommunalförbund har 15 medlemskommuner, medan Fyrbodal har 14 och 
Boråsregionen 8 medlemskommuner. Politiskt styrs de tre kommunalförbunden av 
en direktion medan Göteborgsregionen har en förbundsstyrelse och 
förbundsfullmäktige. 

Intervjuer har genomförts med fyra representanter för varje kommunalförbund: 
• Förbundsdirektör 
• Ordförande i den politiska nämnd eller beredning i kommunalförbundet som 
ansvarar för kulturfrågorna 
• Kulturstrateg 
• En kulturchef från någon av medlemskommunerna. 

9.2 Formell hantering av kulturfrågorna 
De tre kommunalförbunden har arbetat med kultur sedan 
kultursamverkansmodellen infördes runt 2010–2011. I samband med detta infördes 
kulturfrågorna i överenskommelserna med Västra Götalandsregionen om 
delregionala tillväxtmedel. Inget av kommunalförbunden gjorde någon förändring av 
sin förbundsordning med anledning av detta. Kulturfrågorna ansågs ha en naturlig 
koppling till tillväxtfrågorna.  

9.3 Organisation och finansiering 
I enlighet med överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har varje 
kommunalförbund en tjänst som samordnar kulturfrågorna och som delfinansieras 
av Västra Götalandsregionen med 550 000 kronor. Resterande medel täcks av 
medlemsavgifterna. 

I övrigt utgår 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionen som kommunerna ska 
använda till gemensamma kultursatsningar. Även här ställs krav på medfinansiering 
och detta tas antingen från medlemsavgiften eller genom särskilda 
överenskommelser med varje delkommun rörande olika satsningar.  
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Den tjänst som samordnar kulturfrågorna kallas i Fyrbodal och Skaraborg 
”kulturstrateg” och i Boråsregionen ”näringslivsutvecklare kultur”. Alla tre har en 
organisatorisk koppling till den avdelning eller det team som ansvarar för miljö och 
samhällsbyggnad. Ett par av kommunalförbunden har formerat sin egen organisation 
för att avspegla Västra Götalandsregionens struktur. Detta innebär att förbunden 
organisatoriskt och politiskt håller samman de tillväxtfrågor, inklusive kultur, som i 
regionen behandlas av BHU, Beredningen för hållbar utveckling. 

Kulturfrågorna ingår i de långsiktiga strategidokument som tas fram i respektive 
kommunalförbund och som behandlas politiskt i både medlemskommuner och av 
kommunalförbundens direktioner, 

9.4 Fokusområden eller prioriterade områden inom 
kulturen 
En bärande tanke i kultursamverkansmodellen är att uppnå decentralisering av 
kultursatsningarna, genom en lokal förankring och prioritering. De tre 
kommunalförbunden har ihop med sina medlemskommuner, tagit fram prioriterade 
områden. 

I Skaraborgs kommunalförbund är de prioriterade områdena i årsplanen för kultur: 
• Utveckla Skaraborg som en plats där unga möts och främja ungdomskultur 
• Gynna nyskapande, skapa förutsättningar för nyskapande konst, relevant forskning 
och innovativa arbetsformer 
• Nyttja teknikens revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling och 
upplevelse av konst och kultur 
• Öka internationaliseringen. 

Fyrbodals kommunalförbund har i sin verksamhetsplan följande prioriterade 
områden inom kulturen: 
• Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet 
• Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor 
• Främja kulturföretagare. 

Boråsregionens kommunalförbund har i sin delregionala kulturplan fem prioriterade 
områden: 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan, barns och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Platsutveckling och besöksnäring 
• Folkbildning och civilsamhälle. 

9.5 Nytta och mervärde med kultursamverkan enligt 
kommunalförbunden 
Alla tolv intervjupersoner har ombetts att beskriva nyttan och mervärdet med 
samverkan inom kulturområdet. De förväntade mervärden som 
medlemskommunerna beskrivit i kapitel 6 överensstämmer i stort med de faktiska 
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resultat som beskrivs, även om alla kommunalförbund gjort egna prioriteringar och 
kommit olika långt inom olika områden. Alla lyfter fram exempel som belyser 
dimensionerna invånarperspektiv, ekonomiskt perspektiv, kunskaps- och 
kompetensutveckling, strategisk utveckling och kulturutövares perspektiv. 

Några konkreta exempel som ges på insatser gällande kompetensutveckling är 
utbildning av bibliotekspersonal, samverkan rörande kompetens till kulturskolan, 
utbildningar om upphovsrätt och upphandling med mera. 

Vidare framkommer många exempel på gemensamma konst- och kulturprojekt 
såsom konstbiennaler, konstvandringar, skulpturutbyte mellan kommuner, 
författarbesök på bibliotek med mera.  

Det finns kommuner eller kommunkluster inom alla kommunalförbund som särskilt 
profilerat sig kring konst och kultur såsom Borås stad, Vara kommun samt 
Fengersfors i Dalsland. Detta spiller över på omgivande kommuner. Samverkan 
mellan näringsliv och konstnärer rörande textilindustrin i Sjuhärad lyfts fram som 
ytterligare ett intressant exempel.  

Alla kommunalförbund menar att samarbetet har gagnat både stora och små 
kommuner. För små landsbygdskommuner har det varit helt nödvändigt att 
samverka för att kunna bibehålla ett kvalitativt kulturutbud. Man hade helt enkelt 
inte haft råd med vissa satsningar på egen hand.  

Arbetet med platsutveckling, stadsutveckling och offentlig miljö är intressant för både 
stora och små kommuner. Alla kommuner ser vikten av att försöka värna om hållbara 
stadskärnor. När butiker flyttar ut i stora köpcentra kan ett vidgat kulturutbud vara 
en möjlighet. I städer där det pågår stark expansion väcker konceptet ”Gestaltad 
livsmiljö” stort intresse. Gestaltad livsmiljö är namnet på ett regeringsuppdrag som 
gavs 2018 och gäller arkitektur, design, form, offentlig utsmyckning och kulturarv. 
Syftet är att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den gemensamma miljön. Fyrbodals kommunalförbund tog tidigt 
fram en plan för Gestaltad livsmiljö tillsammans med kommunerna, som nu ska 
utvärderas.  

Kommunalförbunden skiljer sig något när det gäller hanteringen av fritidsfrågor. Alla 
menar att det är svårt att göra en avgränsning mellan kulturutövande och 
meningsfull fritid, särskilt när det gäller barn och unga. Några av 
kommunalförbunden drar gränsen mot frågor som rör anläggningar, till exempel 
simhallar och ishallar, vilket bedöms vara lokala angelägenheter. 

Alla intervjuade förbundsdirektörer uppfattar att det i medlemskommunerna finns 
en uppslutning kring kulturfrågorna. En direktör säger att ”kulturen är det område 
där vi har lyckats allra bäst med delregional samverkan”. 

Boråsregionen har nyligen låtit ett konsultföretag göra en uppföljning av hur 
projektmedel för tillväxtinsatser använts under åren 2015–2019 och vilka resultat 
som därmed skapats. I uppföljningen redovisas en betydande uppväxlingseffekt 
genom att Boråsregionens satsade medel matchas med annan offentlig eller privat 
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medfinansiering. Sammanfattningsvis anges i uppföljningen att: 
• Projektmedlen bidragit till resultat i kompetensutveckling av individer, rådgivning 
och stöd till företag 
• Medlen bidragit till att nya företag startats och att fler individer kommer i arbete 
• Medlen har bidragit till ökad samverkan och att bygga nya konstellationer mellan 
aktörer (det vill säga företag, offentliga organisationer och forskningsaktörer) 
• Tillväxtmedlen har bidragit till en pågående omvandlings- och utvecklingsprocess 
för näringslivet i Sjuhärad (ofta refererad till som strukturomvandling). 

9.6 Syn på samverkan och mandatfrågor i 
kommunalförbunden 
Utredaren har gjort telefonintervjuer med en kultur- och fritidschef från varje 
kommunalförbund. Intrycket är att det finns en stark uppslutning kring respektive 
kommunalförbund. En person uttrycker det såhär: ”Det finns inget vi och dom – 
kommunalförbundet, det är vi”.  

De tre kommunalförbunden verkar ha ett starkt mandat från sina 
medlemskommuner. En framgångsfaktor som flera kommunföreträdare lyfter upp är 
att klara ut spelreglerna i samverkan. Det handlar inte bara om att 
kommunalförbundet ska ”leverera” utan också att kommunernas företrädare 
prioriterar mötena och ser till att förankra frågorna på hemmaplan. ”Om jag är med 
på ett förslag på delregional nivå, måste jag kunna ta hem det och förankra det på den 
kommunala nivån. Kommunen är självstyrande, men vi kulturchefer får inte vara för 
ängsliga. Om vi är rädda blir det inte någon verkstad.” 

För att få en beskrivning av vad det innebär att vara en stor kommun bland mindre 
kommuner har utredaren pratat med företrädare för Skövde och Borås. Den bild som 
förmedlas är att de har positiva erfarenheter av att vara en motor i respektive 
delregions utveckling. Den större kommunen gynnas av att kommunerna runt 
omkring utvecklas.  

Intrycket är att även samverkan mellan kommunalförbunden och Västra 
Götalandsregionens företrädare fungerar väl. En direktör säger: ”Västra 
Götalandsregionen har landets största kulturbudget. Genom vårt samarbete kommer 
vi i åtnjutande av ett helt system inom Västra Götalandsregionen.” En annan direktör 
säger att det är en mycket bra ton i samarbetet med Västra Götalandsregionen. 
Kulturstrategerna har tät kontakt med både det centrala kulturkansliet på Västra 
Götalandsregionen och regionens förvaltningar.  

9.7 Vad betyder det för de övriga kommunalförbunden 
att GR inte har samma uppdrag? 
De övriga kommunalförbunden beklagar att GR inte har ett uppdrag inom 
kulturområdet. Man menar att ett samordningsuppdrag till GR inte bara skulle stärka 
kulturfrågorna i förbundets medlemskommuner, utan även underlätta samarbetet 
mellan kommunalförbunden när kulturfrågor behöver diskuteras och främja 
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samarbetet med Västra Götalandsregionen i de gemensamma regionala 
utvecklingsfrågorna.  

Ett flertal intervjupersoner i de övriga kommunalförbunden antyder eller betonar – 
budskapet framförs på olika sätt – att det skadar Göteborgsregionens, Västra 
Götalandsregionens och Göteborgs stads anseende, att man inte lyckats komma till 
en överenskommelse om kulturfrågorna.  

I intervjuer med ordförandena i de tre kommunalförbunden i Fyrbodal, 
Boråsregionen och Skaraborg framhålls värdet av att kulturfrågorna lyfts upp till 
politiker på hög nivå. I ett av kommunalförbunden pågår en diskussion om 
ordförande i kommunernas kulturnämnder/motsvarande också behöver en arena 
inom kommunalförbunden.   
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10. Utredarens sammanfattande 
bedömning och slutsatser 
10.1 Underlag för utredarens bedömningar 
Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och 
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals 
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Utredaren har haft en oberoende 
ställning i förhållande till intervjupersonerna. Minnesanteckningar har skrivits efter 
alla intervjuer och intervjupersonerna har haft möjlighet att rätta till eventuella 
missförstånd. 

Därutöver har utredaren deltagit i nätverksmöten och ett par konferenser samt tagit 
del av en stor mängd skriftligt material som beskriver kulturpolitiken utifrån både 
den statliga, regionala och lokala nivån. 

Utredaren har redovisat prelimära utredningsresultat för några av de viktigaste 
intressenterna i utredningen, så som kultur- och fritidschefsnätverket, berörda 
sektorchefer från Göteborgs stadsdelar, Idrottsrådet och kommunalförbundens 
kulturstrateger. Utredaren menar att det finns ett gehör för bedömningar och 
slutsatser som förs fram i utredningen.  Sammantaget bedömer utredaren att de 
frågeställningar som fastställdes i projektplanen har besvarats och att det finns 
tillräckligt underlag för nedanstående slutsatser. 

10.2 Hur ser medlemskommunerna på att ge GR ett 
uppdrag att samordna kulturfrågorna? 
Alla intervjupersoner ger uttryck för en positiv uppfattning till att GR får ett uppdrag 
att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från ”mycket angelägna” till 
”försiktigt positiva”.   

Det råder ingen tvekan om att kultur- och fritidscheferna är mycket angelägna om att 
GR får uppdraget att samordna kulturfrågorna. Även företrädare för Göteborgs stad 
är positiva, även om kulturförvaltningens chef och kulturnämndens ordförande 
uttrycker en reservation så till vida att man betonar att de presidiemöten som sker 
mellan staden och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bör fortsätta. 
Utredaren har, både i samtal med regionen och de andra kommunalförbunden, fått 
försäkringar om att detta inte kommer att vara ett problem. Många kommuner har 
egna förhandlingar med regionen, till exempel rörande samfinansiering av 
institutioner. 

Även de fem intervjuade politiker som företräder medlemskommunernas kultur- och 
fritidsnämnder eller motsvarade uttrycker en positiv inställning. 
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Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det finns en stark uppslutning från 
medlemskommunernas sida när det gäller att GR anförtros ett uppdrag att samordna 
kulturfrågorna. 

10.3 Vad innebär det för medlemskommunerna att GR 
inte har ett uppdrag inom kulturområdet? 
Att Göteborgsregionen inte har ett uppdrag inom kulturområdet innebär för 
medlemskommunerna i korthet: 
• Att kulturfrågorna inte kan drivas effektivt, då det befintliga icke-formaliserade 
kultur- och fritidschefsnätverket inte präglas av kontinuitet och inte ingår i ett 
optimalt sammanhang. 
• Att det är svårt att driva utvecklingsfrågor med kraft och att uppnå de mervärden 
och synergieffekter som beskrivs i kapitel 6. 
• Att det uppstår en känsla bland både chefer, medarbetare och kulturpolitiker att 
kulturfrågorna inte har samma status som andra politikområden. 

Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det är till nackdel för 
medlemskommunerna att GR inte har ett samordningsuppdrag rörande kultur. 

10.4 Vad innebär det för Göteborgsregionens 
kommunalförbund att inte ha ett uppdrag inom 
kulturområdet? 
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har 
ett samordningsansvar. Göteborgsregionens kommunalförbund – och därmed 
medlemskommunerna – går miste om den korsbefruktning och de synergieffekter 
som de andra kommunalförbunden vittnar om, där kulturen har en självklar roll i 
tillväxtstrategier och inriktningsdokument. 

Att Göteborgsregionen inte har ett kulturuppdrag förefaller vara till skada för 
Göteborgsregionens men också Göteborgs och Västra Götalandsregionens anseende. 
Det har varit en allmänt spridd uppfattningen i intervjuer med företrädare för 
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen 
att detta är en fråga som borde få en lösning. 

Utredaren gör därmed bedömningen att det är en nackdel även för 
Göteborgsregionens kommunalförbund att inte ha ett uppdrag på kulturområdet. 

10.5 Hur ser viktiga samverkanspartners på att GR 
skulle åta sig att arbeta med kulturfrågorna? 
Västra Götalandsregionens centrala kulturkansli och regionens nya förvaltning för 
kulturutveckling skulle, tillsammans med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal 
och Boråsregionen, bli förbundets viktigaste samarbetspartners när det gäller kultur. 
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Intervjupersonerna i Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är 
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade 
uppdrag. Utredarens samlade intryck är att det ändå finns en stark önskan att GR får 
medlemskommunernas mandat att åta sig uppdraget och utredarens bedömning är 
att detta skulle gagna samarbetet mellan GR och dessa viktiga samverkanspartners. 

Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Bolagens uppdrag rörande 
näringslivsutveckling respektive evenemang har nära koppling till kulturområdet. 
Några farhågor rörande dubbelarbete eller oklara roller har inte lyfts fram i 
intervjuerna. Utredarens bedömning är att ett uppdrag till GR i kulturfrågor skulle ge 
BRG och Göteborg & Co en tydligare plattform för samverkan med 
medlemskommunerna i strategiska och interkommunala kulturfrågor. 

10.6 Vad skiljer kulturområdet från övriga sakområden 
där GR har ett samverkansuppdrag? 
Göteborgsregionen har enligt förbundsordningen samverkansuppdrag inom följande 
områden: 
• Arbetsmarknad 
• Miljö och samhällsbyggnad 
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå 
• Utbildning 
• Näringsliv.  

Detta är verksamhetsområden där förbundets insatser, inom ramen för den 
kommunala självstyrelsen, bedöms vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 
medlemmarna. GR har lång erfarenhet av att driva samverkansfrågor och att 
utkristallisera vinsterna med interkommunal samverkan, utan att kringgå 
kommunernas självstyre. Fokus i samverkansarbetet ligger på de strategiska 
utmaningar som bara kan lösas genom att kommunerna samverkar. 

Utredarens bedömning är att samverkan inom kulturområdet inte skiljer sig på 
något avgörande sätt från andra sakområden där GR har ett samverkansuppdrag. 
Emellertid går kulturfrågorna på tvären över nuvarande avdelningar och skulle 
behöva ett mer gränsöverskridande arbetssätt. Detta kan enligt utredarens 
bedömning inledningsvis vara en komplikation men innebär också en stor potential 
när det gäller synergieffekter. 

10.7 Vilka delar av kulturområdet ska ingå i uppdraget? 
Utredaren förordar en bred definition av kulturområdet som ansluter till den 
gemensamt framtagna kulturstrategin i Västra Götaland. I denna tydliggörs kulturens 
egenvärde för individen, men också kulturens bidrag till demokrati, folkhälsa, 
lärande, hållbar utveckling och social sammanhållning. 

Det finns uppenbara fördelar med att planering av teatrar, bibliotek, dansscener, 
museer, kulturhus, men även olika anläggningar och vandringsleder, koordineras 



   

51 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

med annan samhällsplanering och stadsutveckling. I förlängningen har kulturfrågor 
betydelse för näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers identitet och 
attraktionskraft. 

Utredarens bedömning är att en bred definition av kultur är nödvändig för att uppnå 
de mervärden och synergieffekter som beskrivs på många ställen i utredningen. 

Utredningsuppdraget rör ett eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kultur. 
Under utredningens gång har det blivit allt mer tydligt att flertalet kultur- och 
fritidschefer anser att även frågor rörande fritid bör ingå i uppdraget. Även 
företrädare för Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning står bakom detta 
önskemål. En stor andel intervjupersoner har framfört att de största ekonomiska 
vinsterna i samverkan kan uppnås genom samplanering, samfinansiering och 
samutnyttjande av olika typer av anläggningar. Motiven för ställningstagandet har 
utvecklats närmare i avsnitt 6.8.  

Utredarens bedömning är att det redan nu bör övervägas om även fritidsfrågorna ska 
ingå i Göteborgsregionens uppdrag. Det ska samtidigt betonas att utredningen inte 
haft till syfte att särskilt undersöka denna fråga och att den därför inte behandlats 
lika djupgående som frågan om kulturens roll i GR. En kompletterande, mindre, 
utredning skulle eventuellt behöva göras för att fördjupa perspektiven också kring 
denna fråga. Till exempel kan gränssnitten mellan strategisk och operativ samverkan 
behöva klargöras liksom behov av vilken resurs som skulle krävas för att samordna 
även en sådan del av ett utökat uppdrag. Dock framstår det som logiskt att GR, 
genom att inbegripa fritidsfrågorna, skulle ta höjd för att kopplingarna mellan kultur 
och fritid är uppenbara ur både ett invånarperspektiv och utifrån ett strategiskt 
planeringsperspektiv. Många av de mervärden med kultursamverkan som lyfts fram i 
kapitlen 5–7 gäller enligt utredarens bedömning även fritidsområdet. Merparten av 
intervjupersonerna från medlemskommunerna har i intervjuerna framfört att även 
fritidsområdet bör ingå i GR:s samordningsuppdrag.  

10.8 Hur skulle GR kunna ta sig an uppdraget? 
Utredaren gör bedömningen att det utifrån Göteborgsregionens storlek och 
komplexitet skulle behövas två tjänster som kulturstrateger. Dessa skulle behöva ha 
grundläggande kunskap om kulturfrågor och om olika offentliga aktörers roll i 
kultursamverkan. Centralt är en väl dokumenterad förmåga att driva strategiska 
samverkans- och utvecklingsprocesser.  

Vidare görs bedömningen att de mervärden som förväntas av medlemskommunerna 
förutsätter ett brett arbetssätt inom GR. Det handlar alltså inte bara om att flytta över 
kultur- och fritidschefsnätverket till förbundet. Kulturstrategerna skulle behöva 
utveckla en nära samverkan mellan alla avdelningar inom GR och chefsnivån behöver 
underlätta former för ett gränsöverskridande arbetssätt.   

Det är också viktigt för kulturstrategerna att inta en självständig roll i förhållande till 
Västra Götalandsregionen. Även om framtagandet och implementeringen av 
Kulturstrategin för Västra Götaland är en gemensam angelägenhet, och förutsätter ett 
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mycket nära samarbete, så skulle kulturstrategerna tydligt arbeta på 
medlemskommunernas uppdrag.  

Utredaren gör också bedömningen att tid inledningsvis bör läggas på att utarbeta 
spelregler för samverkan i olika nätverk och arbetsgrupper. Här har 
Göteborgsregionens tjänstepersoner och medlemskommunernas företrädare ett 
ömsesidigt ansvar för att driva kulturfrågorna effektivt och målinriktat. Arbetet bör 
inledas med att de viktigaste delregionala behoven identifieras och att en målbild och 
strategi tas fram. 

10.9 Farhågor och risker 
Något som inledningsvis lyftes fram var att ytterligare en samverkansarena inte med 
säkerhet gör det enklare att hantera kulturfrågorna. Det finns alltid en risk för 
merarbete, byråkratisering och oklara roller.  

Värt att notera är att uppdraget till GR inte skulle innebära ytterligare en hierarkisk 
nivå. GR skulle inte överta ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan verka i 
gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 
interkommunal samverkan ger mervärde. 

Utredarens bedömning är att en formalisering av det befintliga kultur- och 
fritidschefsnätverket och en politisk styrning av detsamma skulle ge större utväxling 
på satsningar i form av tid och pengar.   

En annan farhåga är att mandatet till kommunalförbundet skulle bli oklart, detta mot 
bakgrund av att det under lång tid varit en olöst fråga. Att alla intervjupersoner ställt 
sig positiva till samverkan är i sig ett tydligt mandat.  

Utredarens bedömning är att det inte finns skäl att ifrågasätta mandatet till GR, 
däremot att det alltid är viktigt att tydliggöra spelregler och arbetsformer.   

10.10 Ekonomi och finansiering 
I nästan alla intervjuer har förväntningar på ekonomiska samverkansvinster lyfts 
fram. Utredaren gör bedömningen att det finns möjligheter att infria dessa 
förväntningar. Exempelvis har Boråsregionen visat att insatta projektmedel 
uppväxlats flera gånger. Projektmedel är lättare att få om flera 
organisationer/kommuner står bakom en ansökan.  

I kapitel 6 lyfts olika potentiella samverkansområden upp som har bäring på 
ekonomi. Merparten av dessa torde vara enkla att komma överens om, till exempel 
kompetensutveckling och mindre kultursatsningar. För att uppnå större ekonomiska 
samverkansvinster kommer dock helhetssyn, kompromisser och innovativa lösningar 
utifrån kommunkollektivets bästa att krävas. Detta är för övrigt ett arbetssätt som 
ligger väl i linje med den avtalssamverkan som kommunutredningen föreslagit och 
som nu är en lagstadgad möjlighet. 
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Västra Götalandsregionens har en överenskommelse med Stenungsunds kommun om 
finansiering av en deltidstjänst och en miljon till kultursatsningar. Utredaren gör 
bedömningen att Västra Götalandsregionen gärna ser att en ny överenskommelse 
ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för med en enskild 
kommun, i likhet med de övriga kommunalförbunden. Överenskommelserna ska 
omförhandlas inför årsskiftet 2020 och innehållet ska revideras. 

Överenskommelserna med Västra Götalandsregionen förutsätter medfinansiering 
från medlemskommunerna. Denna fråga har lyfts av utredaren i intervjuer och i 
kultur- och fritidschefsnätverket. Utredaren gör bedömningen att det finns en 
medvetenhet i medlemskommunerna om att ett uppdrag till GR att samordna 
kulturfrågorna måste finansieras helt eller delvis genom medlemskommunerna. 

Den miljon för kultursatsningar som Västra Götalandsregionen tillskjuter 
kommunförbunden är enligt utredarens bedömning inte ett motiv i sig för 
samverkan. Det stora ekonomiska mervärdet ligger istället i att använda kommunala 
resurser effektivt genom till exempel samfinansiering, och att kunna påverka hur de 
statliga och regionala medlen i kultursamverkansmodellen ska användas. 

10.11 Organisation och politisk styrning av 
kulturfrågorna inom GR 
En återkommande önskan i intervjuerna har varit att skapa nya gränsöverskridande 
nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet med övriga 
politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Vidare ser många av intervjupersonerna helst att kulturfrågorna kopplas till 
avdelningen för miljö- och samhällsbyggnad. Motivet är framför allt en önskan att 
komma in tidigare i samhällsplanering och regional utveckling. Det är också den 
organisation och det arbetssätt som de andra kommunalförbunden valt.  

Utredarens bedömning är att organisationsfrågan ligger något utanför 
utredningsuppdraget. Göteborgsregionen är en komplex organisation och utredaren 
har inte full inblick i denna. Det är dock viktigt att förmedla intervjupersonernas 
önskemål. 

Inte heller den politiska styrningen av kulturfrågorna ligger inom ramen för 
utredningsuppdraget. Frågan har dock berörts spontant av många intervjupersoner, 
både politiker och tjänstepersoner. De alternativa lösningar på politisk styrning som 
lyfts fram har varit följande: 
• Att den politiska styrningen avgörs av inom vilken avdelning inom GR som 
kulturfrågorna skulle organiseras och därmed ske inom någon av de fyra befintliga 
styrgrupperna 
• Att det skapas en särskild politisk styrgrupp för kulturfrågorna där eventuellt även 
det redan existerande Idrottsrådet skulle kunna lyftas in. 

Utredarens bedömning är att frågan om politisk styrning är viktig för både 
tjänstepersoner och politiker, sannolikt för att avsaknaden av politisk styrning av 
kulturfrågorna under lång tid har upplevts som en brist. 
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Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

10.12 Vad är nästa steg? 
Den här rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt 
politiskt beslut och utredarens förslag är att utredningen går på remiss till 
medlemskommunerna.  

Det är angeläget att underlaget hanteras på politisk nivå i varje kommun innan 
ställningstagande görs i GR:s förbundsstyrelse.  

Om Göteborgsregionen ska få ett uttalat uppdrag att samordna delregionala 
kulturfrågor bör förbundsordningen eventuellt revideras. Ett sådant beslut tas i så 
fall av förbundsfullmäktige. 

Några frågor som behöver klargöras inför ett remissförfarande är: 

• hur medlemskommunerna skulle bidra till finansieringen av 
kulturfunktionen 

• hur förslaget från många medlemskommuner att även fritidsfrågor ska ingå i 
GR:s samordningsuppdrag ska hanteras 

• från vilket datum ett eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionens 
kommunalförbund ska gälla. 

 

 

  

  



   

55 (55) 

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor  

Bilagor 
Bilaga 1. Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom regionala 
tillväxtmedel mellan Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun 

 

 

Länk: ”Samhällets utgifter för kultur 2018” 

Myndigheten för kulturanalys:  
https://kulturanalys.se/statistik/samhallets-kulturutgifter/   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 1 Sammanställning av inlästa dokument
Utredning kultur GR 2020
Daterat Dokumentets namn

Dokument som rör Göteborgsregionen och medlemskommunerna  

2016-06-21 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-05-24 Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020-2023

2019-05-24 Rambudget för Göteborgsregionen 2020

2019-05-24
Protokollsutdrag från sammanträde i förbundsfullmäktige. § 44. Förbundsdirektören får i uppdrag 
att utreda hur medlemskommunerna ser på samverkan inom kulturområdet.

2019-03-27
Göteborgs stads yttrande över samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 och 
rambudget för 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund  (GR)

1995-07-24 Beslutshandling angående sammanläggning av GFF och GR i ett gemensamt kommunalförbud

2018-03-08 Samverkansavtal mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-10-29 Samverkansavtal mellan Göteborgsregionens kommunalförbund  och Göteborg & Co

2015 - 
Utredning om omfattningen av Göteborgsregionens kommunalförbunds uppdrag inom det sociala 
området

2020-01-15 Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur

2013 - Göteborgs Stads kulturprogram

Dokument som rör Kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen 

2017-03-01 Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, reviderad 

2019-05-24 Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund, reviderad

2018-01-26 Förbundsordning för Boråsregionens kommunalförbund, reviderad

2019 - Årsplan 2019 Fokusområde Kultur, Skaraborgs kommunalförbund

2019 - Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-2023

2019-10-10 Nätverket för kulturansvariga i Fyrbodals kommunalförbund, syfte, uppdrag och arbetsformer

2019-12-23
Rapport kultursamverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund processledartjänst och tillväxtmedel 2019

1905-07-11
Rapport från Skaraborgs kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende  
processledartjänst och tillväxtmedel 2019

2019-12-16
Rapport från Stenungsunds kommun till Västra Götalandsregionen  avseende processledartjänt 
och beviljade medel 2019 



Dokument som rör Västra Götalandsregionen

2019-06-10 Reglemente för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen 

2019-08-21 TU: förslag till kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-08-25 Förslag Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023
2019-09-25 Bilaga 1 Kulturnämndens stöd och uppdrag- bilaga till kulturstrategi och regional kulturplan 2020-

2023
2019-08-25 Bilaga 2; Regional bibliotektsplan, bilaga till kulturstrategi och reginal kulturplan 2020-2023

2014-01-11
Brev från Västra Götalandsregionens kulturförvaltning till GR:s förbundsdirektör.Synpunkter på 
varför kommunalförbundet för Göteborgsregionen också ska samverka om kulturfrågor

2019-06-20
TU: Yttrande från Kulturnämnden i Göteborgs stad till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
avseende Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020202

2019-06-10
TU: Yttrande från Fyrbodals kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende 
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 

2019-06-24
TU: Yttrande från Skaraborgs kommunalförbund avseende Kulturstrategi Västra Götaland och 
regional kulturstrategi 2020-2023

2019-06-29 TU:Yttrande från kultur- och fritidschefsnätverket i GR-kommunerna angående kulturstrategi 
Västra Götaland och regional kulturplan 

2019-05-31
TU: Boråsregionens svar på remiss om Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 
2020 - 2023

2019-05-02
TU: Förslag från Kulturnämnden i VGR till regionstyrelsen avseende samordning av Västarvet och 
Kultur i väst.

1905-07-11 Kulturmiljö 2030 - ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Stenungsunds kommun om samverkan och finansiering 
genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av VGR:s regionala kulturplan 2016-2019 
samt Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om samverkan, 
finansiering och genomförande av Västra Götalands 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020 
Överenskommelse mellan VGR och Skaraborg kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande avVästra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020
Överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund om samverkan, finansiering och 
genomförande av Västra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel 

Övriga myndigheter och organisationer

2018-06-15 Handlingsplan Agenda 2020, regeringskansliet 

2016 november
Kultur i hela landet, regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen, rapport SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting

2018 Det här är kulturdepartementet, regeringens hemsida

2015 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, SOU 2015-88

2016 Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, Centrum för kultur och hälsa

2019 januari Kulturvanor i Sverige 1989-2018, Kulturfakta 2019:2. Myndigheten för kulturanalys

2019 februari
Kulturanalys 2019, Lägesbedömning i  relation till de kulturpolitiska målen, Rapport 2019:1 
Myndigheten för kulturanalys

2020-02-20
Kultursamverkansmodellen, uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010-2018, Statens 
kulturråd

2019 maj 
Interkommunal samverkan, en kunskapsöversikt till Kommunutredningens arbete, Lunds 
universitet Ola Mattisson & Anna Thomasson 

2018 Hållbar platsutveckling, Kunskapsöversikt Västra Götaland, Mistra Urban Futures papers 2018-3



Bilaga 2 Sammanställning av intervjupersoner
Utredning kultur GR 2020 
DATUM Befattning Namn

Kommentar

Medlemskommunerna 

flera möten 
Koordinator nätverk för kultur och 
fritidschefer i GR-kommuner

Julia Boström intervjuer och telefonsamtal

2019-11-06
Ordf ovanstående nätverk samt 
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Stenungsund

Pia Solefors gruppintervju med Lilla Edet och Tjörn

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Lerum 

Marie Nilsson gruppintervju med Partille

2019-11-24 Enhetschef bibliotek, Lerum Barbro Ahlberg gruppintervju med Lerum

2019-11-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Partille kommun

Kristina 
Svensson

gruppintervju med Mölndal

2019-10-24
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Kungsbacka 

Ulrika Granfors enskild intervju

2019-11-06
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Tjörn

Evike Sandor gruppintervju m Lilla Edet, Stenungsund

2019-11-06
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Lilla Edet

Eva Lejdbrant gruppintervju med Stenugnsund o Tjörn

2019-11-07
Förvaltningschef Kultur och Fritid, 
Mölndal 

Annika Stedner gruppintervju med Härryda

2019-11-27
Verksamhetschef Kultur, fritid och 
turism, Alingsås 

Johan Edgren enskild intervju

2019-11-07
Verksamhetschef Kultur och Fritid, 
Härryda

Karin Beckman gruppintervju med Mölndal

2019-11-13
Enhetschef kultur och bibliotek, 
Kungälv

Mariella 
Siverstrand

gruppintervju med Öckerö och Ale

2019-11-13
Verksamhets- och bibliotekschef, 
Öckerö

Karin Zackau gruppintervju med Kungälv och Ale

2019-11-13 Sektorschef Kultur och Fritid, Ale Anna Reinhardt gruppintervju med Kungälv och Öckerö

2019-11-04
Avd chef kulturstrategiska frågor, 
Kulturförvaltningen Göteborg

Joakim 
Albrektssson

enskild intervju

2019-12-05
Förvaltningsdirektör, 
kulturförvaltningen Göteborg

Anna Rosengren enskild intervju

2019-10-09
Fd Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Cornelia 
Himmelman 
Lönnroth

gruppintervju med Linda J, se nedan

2019-10-09
Planeringsledare kultur, 
Stadsledningskontoret, Göteborg

Linda 
Johannesson

gruppintervju med Cornelia H, se ovan

2020-02-26
Verksamhetsstrateg, Idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborg

Gösta Malmryd gruppintervju med Anders R, se nedan

2020-02-26
Förvaltningsdirektör, idrotts- och 
föreningsförvaltningen Göteborg

Anders Ramsby gruppintervju med Gösta M, se ovan



Västra Götalandsregionen

2019-12-12
Kulturchef Västra 
Götalandsregionen

Katti Hoflin enskild intervju

2019-11-21
Interimschef Förvaltningen för 
Kulturutveckling

Eva Arrdal enskild intervju

2019-11-26 Utvecklingsledare, Västarvet Björn Ohlén enskild intervju

2019-10-08 & 
2020-01-22

Regionutvecklare kultur, Västra 
Götalandsregionen 

Sofia Lubian två enskilda intervjuer

Kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal

2019-11-11
Förbundsdirektör 
Boråsregionen/Sjuhärad

Magnus 
Haggren

enskild intervju

2019-11-26 Förbundsdirektör Fyrbodal
Jeanette 
Lämmel

enskild intervju

2019-10-25 Förbundsdirektör Skaraborg Jan Malmgren enskild intervju

2019-11-11
Regionutvecklare kultur, 
Boråsregionen

Anna Laang enskild intervju

2019-10-25
Kulturstrateg Skaraborgs 
kommunalförbund

Isabel Eriksson enskild intervju

2019-11-19
Kulturstrateg Fyrbodals 
kommunalförbund

Ida Svanberg enskild intervju

2019-11-19 Förvaltningschef Kultur, Borås 
Eva-Lotta 
Franzén 

enskild intervju

2010-12-13
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Falköping

Maria 
Wallengren

telefonintervju

2020-01-10
Förvaltningschef Kultur och fritid, 
Bengtsfors

Sara Vogel 
Rödin 

telefonintervju 

Politiker

2019-10-25 Kulturnämndens ordförande VGR
Conny 
Brännberg 

enskild intervju

2020-01-09
Kulturnämndens f d ordförande 
VGR

Lars Nordström telefonintervju 

2019-12-04
Ordf BH7, Boråsregionens 
kommunalförbund samt 
kommunalråd i Borås

Annette 
Carlsson

telefonintervju

2019-12-16
Ordf Fyrbodals kommunalförbund, 
samt kommunalråd i Dals Ed

Martin Carling telefonintervju 

2020-01-08 Ordf Kulturnämnden Göteborg
Ann-Catrin 
Fogelgren

enskild intervju 

2020-02-04
Ordf Skaraborgs 
kommunalförbund, samt 
kommunalråd i Skövde

Katarina 
Jonsson

telefonintervju 

2019-12-18
Ordf Kultur- och fritidsnämnden 
Lilla Edet

Carina 
Andersson

telefonintervju 
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2020-01-07
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Kungsbacka

Kristina 
Karlsson

telefoninterjvu 

2020-01-31
Ordf i beredning utbildning, kultur 
och fritid, Kungälv

Anna Wedin telefonintervju

2020-01-30
Ordf i Kultur och fritidsnämnden, 
Partille

Lotten Winström 
Carlsson

telefonintervju

Övriga 

2019-11-20

Ansvarig kulturella och kreativa 
näringar, Business region Göteborg

Rasmus 
Heyman

enskild intervju

2019-11-27
Ansvar kultur och evenemang 
Göteborg &CO

Fredrik 
Sandsten 

enskild intervju 

 2019-10-23
Uppgiftslämnare avseende GR:s 
historia, fd förbundsdirektör  

Nils Gunnar 
Ernstson telefonintervju

2019-12-12
Doktorand kultur och organisation, 
Göteborgs universitet

Thomas 
Ohlsson telefofonintervju

2020-01-08 Avdelningschef utbildning, GR Fredrik Zeybrant enskild intervju

2020-01-22
Avdelningschef miljö och 
samhällsbyggnad,GR Maria Sigroth enskild intervju

2020-01-23
Avdelningschef välfärd och 
arbetsmarknad Lena Holmlund enskild intervju

Medverkan på nätverksmöten
2019-10-04 & 
2020-01-24

Nätverk för kultur- och fritidschefer 
i GR-kommuner

2019-12-13

ät e   Götebo gs stad ö  
stadsdelarnas sektorschefer kultur 
och fritid samt representanter för  
Kulturförvaltningen, Social 
resursförvaltning, Idrott och 

2020-01-17
Nätverk för kulturstrateger i 
kommunalförbunden 
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Datum 2018-12-10 
Diarienummer KUN 2018-00608 

 
 

Överenskommelse om samverkan och finansiering genom 
delregionala tillväxtmedel för genomförande av Västra 
Götalands regionala kulturplan 2016-2019 samt Regional 
kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023. 

 
Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Kultur- och 
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen genom Stenungsunds kommun. 
Överenskommelsen gäller under perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31  
 
Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av kulturstrategin för Västra 
Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019. Överenskommelsen 
reglerar hanteringen av de medel som Kultur- och fritidschefsnätverket i 
Göteborgsregionen tillförs från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd (KN) till dess att 
kulturfrågorna ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Under 2019 finns det 
möjlighet till aktualitetsprövning och eventuella justeringar i överenskommelsen för 2020. 

Roller och ansvar 
Stenungsunds kommun åtar sig att:  
• Ansvara för rekvirering och utbetalning av projektmedel, administration samt 

arbetsgivaransvaret för delregional processledare. 
 
Kultur- och fritidschefsnätverket åtar sig att: 
• Arbeta i enlighet med ovan angivna strategiska dokuments inriktning 
• Samverka med kommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 

kommunalförbund och med VGR. 
• Återrapportera och redovisa genomförda insatser 
• Medfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen kommunala eller övriga 

medel 50% och VGR 50%. 
• Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från KN ska det tydligt framgå för 

projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att 
använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler.  

• Redovisa utfall av genomförda aktiviteter och projekt. Redovisningen sker i samband med 
rekvirering och uppföljning av medel.     

 
VGR åtar sig att: 
• Samverka med delregionen och koordinera genomförandet av kulturstrategin för Västra 

Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019. 
• Sammankalla till årliga avstämningar där nätverket lyfter fram särskilda insatser och 

utvecklingsprocesser som genomförts samt vad som avses att genomföras nästkommande 
år.  

Horisontella kriterier 
Samtliga insatser som genomförs och finansieras inom ramen för nätverket ska 
bidra till hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och 
jämställdhet. Insatser får inte på något sätt påverka perspektiven negativt. 
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Medfinansiering av insatser 
KN avsätter totalt 1 350 000 kronor för 2019 inom ramen för genomförande av 
kulturstrategin för Västra Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-
2019.  KN avsätter max 1 000 000 kronor för särskilda projekt under förutsättning att 
medlen endast används till projektrelaterade kostnader och medfinansieras med 
motsvarande belopp (50/50) kommunala medel och/eller övrig finansiering. KN 
avsätter max 350 000 kronor för delfinansiering av tjänst. Beslut om medel för 2020 tas 
i samband med KNs detaljbudget. 

 
För bästa möjliga uppväxling av regionala och kommunala medel bör det vid större 
strategiska insatser undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga, exempelvis 
nationella program eller EU:s fonder och program.  
 
För insatser inom kulturutveckling avsätter kulturnämnden högst 1 350 000 kr 
för 2019 (för 2020 se detaljbudget för kulturnämnden) 
 
Projektmedlen om 1 000 000 kronor ska: 
• användas till insatser i linje med den regionala kulturstrategin och Västra Götalands 

regionala kulturplan 2016-2019 
• stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden 
• projektmedel som inte har förbrukats ska återbetalas till kulturnämnden  

 
Delfinansiering av tjänst om 350 000 kronor med huvudsyfte att: 
• utveckla strukturer och nätverk som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och 

det civila samhället 
• vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela delregionen 
• samarbeta med koncernavdelning kultur och kulturnämnden i olika utvecklingsfrågor 
• stödja det civila samhället och det fria kulturlivet i delregionen 
• utgöra en resurs för genomförande av Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 

samt framarbetning och implementering av Regional kulturstrategi för Västra Götaland 
2020-2023  

• årligen rapportera utvecklingsprocesser och insatser som genomförts av tjänsten inom 
ramen för kulturnämndens stöd 

 
Rekvirering, redovisning och uppföljning 
Rekvirering av medlen sker av den kommun som aktuellt år innehar huvudmannaskapet. 
Medlen rekvireras två gånger per år senast 30 juni och 30 november på särskilda blanketter 
tillsammans med underlag i form av projektbeskrivningar samt protokollsutdrag. Underlaget 
ska visa projektens totala budget samt kommunal och övrig medfinansiering. 

 
Informationsskyldighet 
Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från KN ska det tydligt framgå för 
projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att 
använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler. 

 
 
Göteborg den   Stenungsund den  
 

 
Conny Brännberg   Pia Solefors 
Ordförande    Verksamhetschef kultur och fritid 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd Stenungsunds kommun  

På delegation av välfärdsutskottet, Stenungsunds 
kommun 



 

 

Box 5073, 402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se  

Remissbrev 

Förbundsledningen 

Datum: 2020-12-14, diarienummer: 2019-00465.90 

 

 
 

Till 

Kommunstyrelsen i GR:s medlemskommuner 

  

Remiss angående utredning om eventuellt 

samordningsuppdrag till GR rörande 

kulturfrågor   

Härmed översänder vi föreliggande utredning om eventuellt samordningsuppdrag 

till GR rörande kulturfrågor. GR:s förbundsstyrelse beslöt 2020-11-27 att 

utredningen ska skickas på remiss till medlemskommunerna samt hanteras i den 

politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Se bifogat 

protokollsutdrag § 220.  

 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om 

medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. 

 

En utredning har genomförts som utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på 

många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett 

samordningsansvar. Se bifogad tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19.  

 

Som framgår i tjänsteskrivelsen pågår inom Göteborgsregionen redan idag 

samverkan inom kulturområdet genom ett nätverk initierat av kultur- och 

fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. VGR finansierar denna samverkan med 

för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i GR medfinansierar på motsvarande 

nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett värdskap för samordningen av detta 

nätverk. 

 

När utredningen presenterades för förbundsstyrelsen 2020-11-27 fanns två olika 

förslag beskrivna i förelagd tjänsteskrivelse.  

 

Utredaren föreslår att GR anställer två kulturstrateger med uppdrag att driva ett 

strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka 

med de övriga kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle vara att verka i 

gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och 

interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant uppdrag skulle även medföra 
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ökade möjligheter att söka finansiering också hos olika nationella och 

internationella aktörer.  

   

Förbundsledningen presenterade vid förbundsstyrelsens sammanträde ett annat 

förslag som innebär en mer begränsad omfattning av uppdraget initialt än den som 

föreslås av utredaren, med en anställd kulturstrateg på halvtid. Denna tjänst kan 

sedan kan ökas upp utifrån att finansiering av tjänsten säkras. Orsaken till det mer 

begränsade förslaget är att förutsättningarna för att genomföra uppdraget på det 

sätt som föreslås i utredningen har ändrats under året – dels genom att årsavgiften 

till förbundet är under diskussion och dels då coronapandemins eventuella 

långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd. 

 

Båda förslagen innebär att det befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer 

införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av 

Stenungsunds kommun istället hanteras av GR. Uppdraget skulle inte innebära att 

GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan det handlar om 

samordning inom de områden och på det sätt som kommunerna finner lämpligt 

över tid. 

 

I och med förbundsstyrelsens beslut att skicka utredningen på remiss finns det 

möjlighet för medlemskommunerna att lämna synpunkter på dessa båda förslag – 

men även att komma med egna inspel och förslag kring ett eventuellt 

samordningsuppdrag för GR rörande kulturfrågor. 

 

Vi emotser medlemskommunernas synpunkter till GR 

senast 2021-04-01. Svara med epost till: diariet@goteborgsregionen.se 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör   

helena.soderback@goteborgsregionen.se 

mailto:diariet@goteborgsregionen.se
mailto:helena.soderback@goteborgsregionen.se
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 220. Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande 

kulturfrågor   

Diarienummer: 2019-00465.90 

Beslut 

Förslaget återremitteras till GR:s kansli för att skickas på remiss till 

medlemskommunerna samt hanteras i den politiska arbetsgruppen för översyn av 

GR:s politiska organisation. Därefter återkommer förslaget till förbundsstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur 

medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om 

medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. 

En utredning har genomförts som utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på 

många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett 

samordningsansvar. Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom 

kulturområdet genom ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s 

medlemskommuner. Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga 

nätverk införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av 

Stenungsunds kommun istället hanteras av GR. 

Beslutsunderlag 

• Utredning rörande eventuellt samordningsuppdrag till GR:s 

kommunalförbund rörande kulturfrågor. 

• Bilaga 1: Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020 

• Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom 

regionala tillväxtmedel mellan VGR och Stenungsunds kommun. 

Yrkande 

Alliansen yrkar via ordföranden att förslaget återremitteras till GR:s kansli för att 

skickas på remiss till medlemskommunerna samt hanteras i den politiska 

arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Därefter föreslås 

förslaget återkomma till förbundsstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Alliansens yrkande och finner att 

förbundsstyrelsen har godkänt förslaget.  
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Priser och stipendium som Nämnden för Kultur & Fritid delar ut 

 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 

 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att inrätta följande priser med tillhörande prissumma och 

kriterium: 

Årets eldsjäl 

Tilldelas den person som genom sitt ideella engagemang har gjort ett extraordinärt betydelsefullt 

arbete inom Nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde. Prissumman förväntas användas till 

vidareutveckling inom pristagarens område. Summa 10 000 kr och diplom. Beredning och beslut 

hanteras under sekretess. 

Årets förnyare 

Tilldelas lag, grupp, förening eller person verksam inom Nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde 

och som har utvecklat verksamheten på ett mycket framgångsrikt sätt. Det kan vara genom att nå ut till 

flera, etablerat oväntade samarbeten, gått i framkant när det gäller kreativa idéer och haft modet att 

prova nya uppslag. Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område. 

Summa 10 000 kr och diplom. 

Årets förening 

Tilldelas förening verksam inom Nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde som har verkat för en 

stark gemenskap under demokratiska former samt skapat engagemang och mervärden för 

lokalsamhället på ett framgångsriks sätt. Det kan vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom 

exempelvis inkludering, integration, jämställdhet- och värdegrundsarbete. Prissumman förväntas 

användas till föreningens utvecklingsarbete. Summa 15 000 kr och diplom. 

 

Beslut att justera följande stipendium: 

 

Idrottsstipendiet 

Justera det nuvarande idrottsstipendiets kriterier så att det likställs med kulturstipendiet. Stipendiet ska 

uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig inom sin idrott. Stipendiesumma 2x10 000 kr/år. 
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Under 26 år och född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun. Stipendierna riktas endast till enskilda 

personer. 

 

Beslut att avveckla följande priser: 

 Kultur & Fritids isväktare 

 Kultur & Fritids pokal 

 Sätt Kungsbacka på kartan 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid gav förvaltningen i uppdrag att göra kulturpriset och kulturstipendiet mer 

attraktivt så att fler ansöker om dem. Uppdraget utökades i dialog med nämnden till att omfatta en 

större översyn av samtliga priser och stipendier med syftet att synliggöra, förnya och få en större effekt 

av utdelningen för pristagaren, kommunen, invånarna och den verksamhet som pristagaren eventuellt 

företräder.  

Vid översynen har det framkommit vissa skevheter mellan priser som delas ut av nämnden respektive 

Kommunfullmäktige varför vi även föreslår att Kommunfullmäktige gör justeringar (se separat ärende) 

så att kommunen som helhet får en uppdaterad och intressant portfölj av priser och stipendier inom 

kultur- och fritidsområdet som kan delas ut på ett sätt som ger positiv uppmärksamhet och effekt. 

Sammantaget har några priser tagits bort, några slagits ihop och några nya inrättats som ska premiera 

personer eller organisationer som genomfört insatser under året i den riktning kommunen vill 

premiera. Stipendiesumman för liknande utmärkelser, såsom de tre stipendierna, föreslås också vara 

lika hög.  

I samband med justeringarna av priserna och stipendierna har även en rutin för marknadsföring, 

nominering, urval och utdelning gjorts. Beslut om utdelning fattas av nämnden för Kultur & Fritid 

efter beredning av förvaltningen. Beredning och beslut sker under sekretess. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningen för Kultur & Fritid 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (4)  

 

 

Beskrivning av ärendet 

Innebörden av förslaget är att kommunen inom kultur- och fritidsområdet kommer ha följande portfölj 

av priser och stipendier att dela ut 2022 avseende insatser för föregående år. På grund av pandemin 

ställdes alla utdelningar 2020 in varför utdelningen 2022 kommer avse perioden 2020-2021. 

 

Priser som premierar prestation: 

 Kungsbackas tenntallrik (nytt namn ska föreslås). Kommunfullmäktige ansvarar för detta pris. 

 Kulturpriset. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris 

 

Stipendier som premierar utveckling 

 Kulturstipendiet. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta stipendium. 

 Idrottsstipendiet. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta stipendium. 

 Ledarstipendiet. Kommunfullmäktige ansvarar för detta stipendium. 

 

Priser som premierar beteende: 

 Årets eldsjäl. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris 

 Årets förnyare. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris 

 Årets förening. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris 

 

Beslut om utdelning fattas av nämnden för Kultur & Fritid efter beredning av förvaltningen. Beredning 

och beslut sker under sekretess. När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar 

för så beslutas om vem som ska tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur & Fritid men 

priserna finansieras och delas ut på uppdrag av Kommunfullmäktige.  

 

Därutöver finns ett antal utdelningar ur fonder som inte har berörts av denna utredning. De hanteras 

som vanligt. Det gäller: 

 Stiftelsen Borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélène Hasselgrens minnesfond 

 Stiftelsen Bibbi Malmgrens barnboksfond 

 Stiftelsen Asta och Anders Brattströms stipendiefond 
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Den förväntade effekten av att vi gör justeringar av priserna och stipendierna och planerar att ha en 

mer samlad utdelningsceremoni är att vi än mer än idag kan uppmärksamma ideellt arbete i vår 

kommun men även Kultur- och fritids egen verksamhet. Vi möjliggör för samtliga föreningar och 

personer i vår kommun att kunna premieras, särskilt de som verkar mot de mål kommunen och 

nämnden satt upp. Vi tror också att en sammanhållen utdelningsceremoni kan bli en trevlig plats för 

möten och som skapar stolthet i Kungsbacka.  

 

 

Ulrika Granfors   Peter Rudvall, utvecklingsledare 

Förvaltningschef   Kerstin Ohlsson, administratör  
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Justering av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet som 
Kommunfullmäktige delar ut 

 

Nämnden för Kultur & Fritids förslag till beslut i Kommunfullmäktige 

 
Nämnden för Kultur & Fritid godkänner Justering av priser och stipendium inom kultur- och 

fritidsområdet som Kommunfullmäktige delar ut, daterat 2021-02-08, och översänder det till 

kommunfullmäktige för antagande. 

 

Kungsbacka kommuns tenntallrik  

Priset justeras så att gåvan utgörs av annat föremål än en tenntallrik, att priset därmed byter namn till 

Kungsbackas mästare, samt att kriterierna justeras så att även personer bosatta i Kungsbacka men 

tävlande för förening utanför Kungsbacka kan tilldelas utmärkelsen. Urval och beslut ska ske under 

sekretess.  

 

Kungsbacka kommuns ledarstipendium 

Stipendiesumman höjs från 5 000 kr till 10 000 kr för att likställas med nivån på idrottsstipendiet och 

kulturstipendiet som delas ut av Nämnden för Kultur- och Fritid.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Kultur & Fritid har gjort en större översyn av samtliga priser och stipendier med syftet 

att synliggöra, förnya och få en större effekt av utdelningen för pristagaren, kommunen, invånarna och 

den verksamhet som pristagaren eventuellt företräder.  

Vid översynen har det framkommit vissa skevheter mellan priser som delas ut av nämnden respektive 

Kommunfullmäktige varför vi även föreslår att Kommunfullmäktige gör justeringar på samma sätt 

som Nämnden för Kultur- och Fritid gjort så att kommunen som helhet får en uppdaterad och 

intressant portfölj av priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet som kan delas ut på ett sätt 

som ger positiv uppmärksamhet och effekt. 
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Sammanfattningsvis har några priser tagits bort, några slagits ihop och några nya inrättats som ska 

premiera personer eller organisationer som genomfört insatser under året i den riktning kommunen vill 

premiera. Stipendiesumman för liknande utmärkelser, såsom de tre stipendierna, föreslås också vara 

lika hög. Urval och beslut ska ske under sekretess. 

I samband med justeringarna av priserna och stipendierna har även en rutin för marknadsföring, 

nominering, urval och utdelning gjorts.  

Det pris och det stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för är Tenntallriken och 

Ledarstipendiet.  

När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för så beslutas om vem som ska 

tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur- och Fritid men priserna finansieras och delas ut 

på uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet 

 

Beskrivning av ärendet 

Innebörden av förslaget att kommunens samlade portfölj av priser och stipendier inom kultur- och 

fritidsområdet kommer uppdateras så att den bättre hänger ihop, känns uppdaterad och får bättre effekt 

för mottagarna, den verksamhet de företräder och för kommunens verksamhet. På grund av pandemin 

ställdes alla utdelningar 2020 in varför utdelningen 2022 kommer avse perioden 2020-2021. 

 

Priser som premierar prestation: 

 Kungsbackas tenntallrik (Föreslås byta namn till Kungsbackas mästare). Kommunfullmäktige 

ansvarar för detta pris.  

 Kulturpriset. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris.  

 

Stipendier som premierar utveckling 

 Kulturstipendiet. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta stipendium. 
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 Idrottsstipendiet. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta stipendium. 

 Ledarstipendiet. Kommunfullmäktige ansvarar för detta stipendium.  

 

Priser som premierar beteende: 

 Årets eldsjäl. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris. 

 Årets förnyare. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris. 

 Årets förening. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för detta pris. 

Två av förändringarna rör priser som Kommunfullmäktiga ansvarar för, Tenntallriken och 

Ledarstipendiet. När det gäller höjningen av summan för ledarstipendiet grundar den sig på att 

samtliga stipendier som delas ut inom kultur- och fritidsområdet bör uppgå till samma summa för att 

inte uppfattas som skev. Höjningen är en anpassning till den stipendiesumma som gäller för Kultur & 

Fritids stipendier. När det gäller uppdateringen av namn och form för de som fått en mästartitel så är 

tenntallrik en något förlegad gåva även om den har traditioner med sig. Byter vi gåva bör även namnen 

ändras på sådant sätt att det framgår att det är ett nytt pris. Vi ser gärna att själva gåvan utformas lokalt 

t ex av lokala konstnärer från Kungsbacka eller Halland. Då blir även framtagningen av årets gåva en 

positiv aktivitet i sig själv varje år.  

När det gäller pris och stipendium som Kommunfullmäktige ansvarar för så beslutas om vem som ska 

tilldelas priset resp. stipendiet av Nämnden för Kultur & Fritid men priserna finansieras och delas ut på 

uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Den förväntade effekten av att vi gör justeringar av priserna och stipendierna och planerar att ha en 

mer samlad utdelningsceremoni är att vi än mer än idag kan uppmärksamma ideellt arbete i vår 

kommun men även Kultur & Fritids egen verksamhet. Vi möjliggör för samtliga föreningar och 

personer i vår kommun att kunna premieras, särskilt de som verkar mot de mål kommunen och 

nämnden satt upp. Vi tror också att en sammanhållen utdelningsceremoni kan bli en trevlig plats för 

möten och som skapar stolthet i Kungsbacka.  

 

 

Ulrika Granfors   Peter Rudvall, utvecklingsledare 

Förvaltningschef   Kerstin Ohlsson, administratör  
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Beslut om öppethållande i Kultur & Fritids verksamheter  

 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

Allmänna lokaler ska hållas öppet på generösa öppettider under veckans alla dagar. Som besökare ska 

man känna stor valfrihet mellan att kunna besöka på vardag eller helg samt dagtid eller kvällstid. 

Säsongsvariation kan förekomma för att möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.  

Besöksmål ska hållas öppna med fokus på de tider då de allra flesta förväntas besöka platsen dvs på 

helger. Säsongsvariation kan förekomma för att möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.  

Mötesplatser kan ha varierande öppettider som kan förändras med kort varsel. Detta för att möjliggöra 

stor flexibilitet i verksamheten i övrigt då den förväntas tillhandahålla både öppna mötesplatser men 

även riktad verksamhet till specifika intressegrupper som kräver personalens flexibilitet avseende tid 

och plats.  

Vi ska sträva mot att möjliggöra ökad fysisk tillgång till vår verksamhet genom mer-öppet-funktion 

eller genom visad tillit till särskilda grupper som kan få nyttja obemannade lokaler främst vissa 

idrottshallar sen kvällstid och mötesplatser av olika slag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av att Nämnden för Kultur & Fritid uttalar ambitionsnivå och inriktning när det 

gäller öppethållande av våra verksamheter men utan att vara så detaljerad att det upplevs som ett 

hinder för att skapa en flexibilitet. I grunden strävar vi ständigt efter att erbjuda så god tillgång till våra 

verksamheter som möjligt på ett resurseffektivt sätt inom givna ekonomiska ramar. Våra lokaler kan 

delas in i nedanstående tre kategorier där öppethållandet formuleras så här:  

Allmänna lokaler ska hållas öppet på generösa öppettider under veckans alla dagar. Som besökare ska 

man känna stor valfrihet mellan att kunna besöka på vardag eller helg samt dagtid eller kvällstid. 

Säsongsvariation kan förekomma för att möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.  

Besöksmål ska hållas öppna med fokus på de tider då de allra flesta förväntas besöka platsen dvs på 

helger. Säsongsvariation kan förekomma för att möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.  
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Mötesplatser kan ha varierande öppettider som kan förändras med kort varsel. Detta för att möjliggöra 

stor flexibilitet i verksamheten i övrigt då den förväntas tillhandahålla både öppna mötesplatser men 

även riktad verksamhet till specifika intressegrupper som kräver personalens flexibilitet avseende tid 

och plats.  

Vi ska sträva mot fler mer-öppet-funktioner samt ha en aktiv dialog med våra besökare för att 

säkerställa att vi svarar upp mot deras önskemål på bästa sätt inom givna ekonomiska ramar.  

 

 

Bakgrund 

Nämnden för Kultur & Fritid och dess föregångare, främst Kulturnämnden, har tidigare fattat beslut 

om detaljerade öppettider för vissa av de publika verksamheterna inför varje verksamhetsår. Under 

2020 när corona tvingat fram en rad justeringar har det tydliggjorts att en verksamhet behöver ha en 

viss flexibilitet för att kunna svara mot de behov som finns i samhället och de önskemål våra besökare 

har. Det kan därför vara bra att istället för detaljerade öppettider för vissa verksamheter istället 

formulera den intention som ska finnas när det gäller öppethållande och tillgänglighet. 

 

Strävan efter hög tillgänglighet 

Ytterst avväger vi ständigt den nytta verksamheten gör jämfört med de resurser som behövs för att 

hålla en verksamhet öppen. Vi strävar alltid efter att ge våra besökare så stor tillgänglighet som möjligt 

med givna personalresurser. Vi går också mot en större tillit till att invånare kan få tillgång till vår 

verksamhet även när den inte är bemannad. Så sker idag t ex på våra meröppna bibliotek eller på våra 

mötesplatser för ungdomar där personer kan bli betrodda att sköta sig själva i våra lokaler i takt med 

ökad mognadsgrad och uppvisat ansvarstagande.   

  

Förslag på formulering av öppethållande för olika typer av verksamheter 

Vår verksamhet kan i detta avseende delas in i följande kategorier: 

Allmänna lokaler dit en bred allmänhet söker sig och har tillträde såsom bibliotek, konsthall, badhus, 

ishall, idrottsanläggningar 

Besöksmål för invånare, turister m fl såsom Äskhults by, naturum 

Mötesplatser som är öppna för allmänheten, ofta för en specifik målgrupp, där en viss verksamhet 

bedrivs utifrån deltagarnas intressen och som därför kan variera från tid till annan. 

 

Förslag till formulering för de tre kategorierna är: 
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Allmänna lokaler ska hållas öppet på generösa öppettider under veckans alla dagar. Som besökare ska 

man känna stor valfrihet mellan att kunna besöka på vardag eller helg samt dagtid eller kvällstid. 

Säsongsvariation kan förekomma för att möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.  

Besöksmål ska hållas öppna med fokus på de tider då de allra flesta förväntas besöka platsen dvs på 

helger. Säsongsvariation kan förekomma för att möta besöksfrekvensen på ett resurseffektivt sätt.  

Mötesplatser kan ha varierande öppettider som kan förändras med kort varsel. Detta för att möjliggöra 

stor flexibilitet i verksamheten i övrigt då den förväntas tillhandahålla både öppna mötesplatser men 

även riktad verksamhet till specifika intressegrupper som kräver personalens flexibilitet avseende tid 

och plats.  

Vi ska sträva mot att möjliggöra ökad fysisk tillgång till vår verksamhet genom mer-öppet-funktion 

eller genom visad tillit till särskilda grupper som kan få nyttja obemannade lokaler främst vissa 

idrottshallar sen kvällstid och mötesplatser av olika slag.  

 

Kontinuerlig utvärdering och dialog med våra besökare 

Eftersom vi har öppet för att tillfredsställa våra besökares behov och önskemål är det rimligt att vi 

utökar dialogen med våra besökare om just öppettider för att kontinuerligt säkerställa att vi fångat de 

flestas önskemål och tillgodoser dem på bästa sätt med givna resurser.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef Kultur & Fritid     



 

 

   
 

 

 
Datum 

 
  

2021-02-10 
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Anmälan av beslut fattade med stöd av 

Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning 
 
 
Delegat:       Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef    

 
   
 
 
 

Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer 

 
 
3.1.10 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
3.1.10 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
3.1.11 Godkänna förening 
 
 
3.1.11 Lotteritillstånd 
 
 
 
3.1.11 Utbetalning föreningsbidrag 
  
 
 

 
 
KFT/2020:00334 
 
 
KFT/2021:00010 
 
 
Föreningen Skate Kungsbacka 
 
 
Tölö gymnastikförening 
 

 

 

 

 

Önskas ytterligare handlingar i ärendena kontakta nämndsekreterare, Erik Norinder 

0300-834883 eller Mevludina Abazovic 0300-837119 







Utbetalningar för perioden 2020-12-10 till 2021-02-10
Diarienr. Förening Bidragstyp Utbet.dat Belopp

13149 ABF Norra Halland Studieförbundsbidrag 2021-02-01 586 531,00
13126 Alafors Ryttarförening Medlemsbidrag 2021-02-01 3 080,00
13128 Alafors Ryttarförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 9 667,00
12987 Allas Barnbarn i Kungsbacka Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 18 000,00
13080 Annebergs IF Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13013 Annebergs IF KFT2020-00283 2020-12-28 70 000,00
13061 Badmintonklubben Kungs Medlemsbidrag 2021-01-22 12 900,00
13083 Badmintonklubben Kungs Grundutbildning tränare 2021-02-01 3 600,00
13062 Badmintonklubben Kungs Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 9 702,00
13011 Bowlingklubben Team Kungsbacka Stöd till hyra 2020-12-28 13 050,00
13058 Bröstcancer föreningen Halland Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-01-13 3 700,00
13036 Bröstcancer föreningen Halland Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-01-13 1 386,00
13176 Bågskyttarna Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-10 2 765,00
12997 Båt o Sjöfartsmuseet i Onsala Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 30 000,00
13069 Demensföreningen Kungsbacka Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-01-22 3 700,00
13068 Demensföreningen Kungsbacka Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-01-22 252
13170 DHB Västra sverige Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-02-10 1 000,00
12980 Fjärås -Löftadalens Förening Norden Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 5 000,00
13151 Folkuniversitetet Göteborg Studieförbundsbidrag 2021-02-01 194 924,00
13073 Forsgårdens Golfklubb Medlemsbidrag 2021-01-22 11 660,00
13074 Forsgårdens Golfklubb Medlemsbidrag 2021-01-22 10 600,00
13071 Forsgårdens Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 14 462,00
13027 Frillesås Badförening Extra bidrag KFT 2020-00311 2020-12-28 15 000,00
13023 Frillesås Badförening Extra bidrag KFT2020-00310 2020-12-28 65 000,00
13117 Frillesås FF Medlemsbidrag 2021-01-22 48 750,00
13077 Frillesås FF Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13012 Frillesås FF Extra bidrag KFT2020-00237 2020-12-28 35 000,00
13118 Frillesås FF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 60 032,00
13125 Frillesås motionsförening Medlemsbidrag 2021-02-01 3 300,00



13129 Frillesås motionsförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 1 785,00
12989 Föreningen EBBE Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 65 000,00
12981 Föreningen Fritidskonstnärerna i Kba Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 20 000,00
13001 Föreningen Hunehals Borg Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 43 000,00
12984 Föreningen Jazz och Blues i KBA Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 46 000,00
13161 Föreningen Skate Kungsbacka Startbidrag 2021-02-01 1 000,00
13164 Gräppås Golfklubb Medlemsbidrag 2021-02-10 14 190,00
13165 Gräppås Golfklubb Medlemsbidrag 2021-02-10 12 900,00
13166 Gräppås Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-10 7 462,00
13050 Gustavsgårdens Ponnyklubb Medlemsbidrag 2021-01-13 20 680,00
13048 Gustavsgårdens Ponnyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 23 065,00
13055 Hjärt- och Lungsjukas förening Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-01-13 25 900,00
13039 Hjärt- och Lungsjukas förening Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-01-13 14 630,00
13085 HK Aranäs Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13130 HK Aranäs Medlemsbidrag 2021-02-01 126 300,00
13131 HK Aranäs Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 204 687,00
13007 Hundtöntars Förening Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2020-12-15 5 910,00
13167 IF Friskis & Svettis Kungsbacka Medlemsbidrag 2021-02-10 3 400,00
13134 IF Friskis & Svettis Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 882
13019 IF Rigor Extra bidrag KFT2020-00303 2020-12-28 10 000,00
13025 IF Rigor Extra bidrag KFT2020-00328 2020-12-28 1 500,00
13044 IF Rigor KFT 2020-00303 2021-01-11 50 000,00
13086 IFK Fjärås Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13177 IFK Fjärås Medlemsbidrag 2021-02-10 63 150,00
13179 IFK Fjärås Utbildningsbidrag 2021-02-10 21 050,00
13178 IFK Fjärås Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-10 89 026,00
13010 Jazz i Onsala Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2020-12-28 4 676,00
13054 Judoklubben  Aktiv Medlemsbidrag 2021-01-13 11 700,00
13082 Judoklubben  Aktiv Utbildningsbidrag 2021-01-22 3 900,00
13051 Judoklubben  Aktiv Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 10 941,00
12990 Knuff Barnkulturföreningen i Åsa Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 60 000,00
12978 Kommunalpensionärerna avd 47 Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2020-12-11 2 652,00
13088 Kullavik Basket Grundutbildning tränare 2021-01-22 1 800,00



13053 Kullavik IF Medlemsbidrag 2021-01-13 67 500,00
13079 Kullavik IF Utbildningsbidrag 2021-01-22 4 800,00
13052 Kullavik IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 80 759,00
13016 Kullaviks Sjöscoutkår KFT2020-00236 2020-12-28 12 000,00
12998 Kulturföreningen Vingen Onsala Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 32 000,00
13072 Kungsbacka Basketklubb Medlemsbidrag 2021-01-22 38 100,00
13090 Kungsbacka Basketklubb Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13070 Kungsbacka Basketklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 49 735,00
13091 Kungsbacka Bordtennisklubb Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
12975 Kungsbacka Bridgesällskap Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2020-12-11 49 104,00
13004 Kungsbacka Cykelklubb Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2020-12-15 24 822,00
12983 Kungsbacka Fotoklubb Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 13 425,00
13141 Kungsbacka Fäktklubb 1999 Medlemsbidrag 2021-02-01 4 620,00
13142 Kungsbacka Fäktklubb 1999 Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 7 154,00
12992 Kungsbacka Guide och Turism Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 10 000,00
13121 Kungsbacka IF Medlemsbidrag 2021-01-22 70 200,00
13092 Kungsbacka IF Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13120 Kungsbacka IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 74 011,00
13115 Kungsbacka Judoklubb Medlemsbidrag 2021-01-22 6 400,00
13040 Kungsbacka Judoklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 6 573,00
12973 Kungsbacka Ju-jutsuklubb Do Lokalt aktivitetsstöd 2 2020-12-11 5 642,00
12988 Kungsbacka Kammarkör Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 8 000,00
13005 Kungsbacka Karate Lokalt aktivitetsstöd 2 2020-12-15 13 307,00
13093 Kungsbacka Konståkningsklubb Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13159 Kungsbacka Konståkningsklubb Medlemsbidrag 2021-02-01 27 300,00
13174 Kungsbacka Konståkningsklubb Utbildningsbidrag 2021-02-10 9 100,00
13158 Kungsbacka Konståkningsklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 53 725,00
13175 Kungsbacka Modellflygklubb Medlemsbidrag 2021-02-10 1 210,00
13172 Kungsbacka Modellflygklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-10 385
13139 Kungsbacka Motionsförening Medlemsbidrag 2021-02-01 4 180,00
13140 Kungsbacka Motionsförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 1 617,00
13065 Kungsbacka Ridklubb Medlemsbidrag 2021-01-13 41 100,00
13094 Kungsbacka Ridklubb Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00



13064 Kungsbacka Ridklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 26 852,00
13049 Kungsbacka Schackklubb Medlemsbidrag 2021-01-13 1 870,00
13047 Kungsbacka Schackklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 798
13095 Kungsbacka Simsällskap Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13041 Kungsbacka Skateboardklubb Startbidrag 2021-01-11 1 000,00
12985 Kungsbacka Teaterförening Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 104 000,00
13003 Kungsbacka Teaterverkstad Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 25 000,00
13102 Kungsbacka Tennisklubb Medlemsbidrag 2021-01-22 49 350,00
13096 Kungsbacka Tennisklubb Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13104 Kungsbacka Tennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 55 783,00
12996 Kungsbacka Trädgårdsvänner Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 60 000,00
13097 Lerkils IF Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
12974 Lerkils IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2020-12-11 89 110,00
12982 Lindfjälls Gycklarsällskap Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 20 000,00
13098 Löftadalens Dragkampsklubb Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13136 Löftadalens Dragkampsklubb Medlemsbidrag 2021-02-01 3 150,00
13021 Löftadalens Dragkampsklubb Extra bidrag KFT2020-00285 2020-12-28 9 000,00
13135 Löftadalens Dragkampsklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 1 722,00
13173 Löftadalens Scoutkår Medlemsbidrag 2021-02-10 2 310,00
13006 Löftadalens Scoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2020-12-15 2 520,00
13146 Löftadalens Scoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 1 771,00
13152 Medborgarskolan Studieförbundsbidrag 2021-02-01 121 085,00
12991 Motionsdansens vänner i Kungsbacka Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 18 000,00
13153 NBV Studieförbundsbidrag 2021-02-01 213 955,00
13137 Neuroförbundet Kungsbacka Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-02-01 3 700,00
13138 Neuroförbundet Kungsbacka Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-02-01 504
12995 Nordhallands Hembygdsförening Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 55 000,00
13046 Nordhallands Ridklubb Medlemsbidrag 2021-01-13 41 550,00
13076 Nordhallands Ridklubb Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13014 Nordhallands Ridklubb KFT2020-00317 2020-12-28 100 000,00
13045 Nordhallands Ridklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 32 277,00
12986 Norra Hallands konstförening Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 186 250,00
13099 OK Löftan Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00



13017 OK Löftan KFT2020-00290 2020-12-28 200 000,00
13100 Onsala BK Grundutbildning tränare 2021-01-22 1 800,00
13143 Onsala BK Medlemsbidrag 2021-02-01 102 450,00
13145 Onsala BK Utbildningsbidrag 2021-02-01 22 000,00
13144 Onsala BK Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 128 240,00
12994 Onsala hembygdsgille Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 20 000,00
13113 Onsala IBK Medlemsbidrag 2021-01-22 75 150,00
13114 Onsala IBK Utbildningsbidrag 2021-01-22 9 200,00
13101 Onsala IBK Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13162 Onsala IBK Utbildningsbidrag 2021-02-01 7 600,00
13171 Onsala IBK Utbildningsbidrag 2021-02-10 8 250,00
13112 Onsala IBK Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 96 047,00
13154 Sensus Studieförbund Studieförbundsbidrag 2021-02-01 33 080,00
13168 Sjögärde Golfklubb Medlemsbidrag 2021-02-10 3 500,00
13169 Sjögärde Golfklubb Medlemsbidrag 2021-02-10 3 500,00
13123 Sjögärde Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 1 687,00
12979 SPF Seniorerna Löftadalen Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2020-12-11 1 836,00
13008 SPF Åsa Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2020-12-15 8 868,00
13155 Studiefrämjandet Halland Studieförbundsbidrag 2021-02-01 66 868,00
13150 Studieförbundet Bilda Väst Studieförbundsbidrag 2021-02-01 7 375,00
13156 Studieförbundet Vuxenskola Studieförbundsbidrag 2021-02-01 607 501,00
13002 Stättareds 4H Klubb Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 140 000,00
13022 Stättareds 4H Klubb Extra bidrag KFT2020-00320 2020-12-28 200 000,00
13029 Stättareds 4H Klubb Stöd till skötsel Stättared 2021-01-07 637 000,00
13057 Stöttorna Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-01-13 3 700,00
13038 Stöttorna Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-01-13 1 372,00
13075 Sv Missionsförbundets Ungdom i Medlemsbidrag 2021-01-22 3 300,00
13032 Sv Missionsförbundets Ungdom i Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 2 422,00
13024 Särö Golf Club Extra bidrag KFT2020-00355 2020-12-28 10 000,00
13105 Särö IK Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13133 Särö Innebandyklubb Medlemsbidrag 2021-02-01 31 350,00
13127 Särö Innebandyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 48 160,00
13042 Särö Lawn-Tennisklubb Medlemsbidrag 2021-01-13 29 700,00



13015 Särö Lawn-Tennisklubb KFT2020-00294 2020-12-28 60 000,00
13030 Särö Lawn-Tennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 21 105,00
13000 Särö Musiksällskap Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 50 000,00
12977 Särö PRO Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2020-12-11 2 286,00
13043 Tölö Gymnastikförening Medlemsbidrag 2021-01-13 60 450,00
13124 Tölö Gymnastikförening Utbildningsbidrag 2021-01-22 15 200,00
13107 Tölö Gymnastikförening Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13031 Tölö Gymnastikförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 57 351,00
13122 Tölö IF Medlemsbidrag 2021-01-22 75 750,00
13108 Tölö IF Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13020 Tölö IF Extra bidrag 2020-12-28 10 000,00
13119 Tölö IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-22 87 962,00
13116 Tölö KFUK/KFUM Scoutkår Medlemsbidrag 2021-01-22 6 900,00
13063 Tölö KFUK/KFUM Scoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 5 215,00
12993 Vallda Folkdanslag Kulturföreningar/ Årligt verksamhetsbidrag 2021-01-13 12 000,00
12976 Vallda Tennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2020-12-11 6 888,00
13026 Vallda Tennisklubb Extra bidrag 2020-12-28 35 000,00
13148 Varla IBK Medlemsbidrag 2021-02-01 71 720,00
13163 Varla IBK Utbildningsbidrag 2021-02-01 30 000,00
13147 Varla IBK Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 122 220,00
13028 Vassbäcks Badförening Extra bidrag KFT 2020-00295 2020-12-28 20 000,00
13056 Vattenvärken Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-01-13 8 280,00
13037 Vattenvärken Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-01-13 6 944,00
13109 VK Westan Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13009 Åsa Frillesås Bridgeklubb Folkhälsoföreningar/ Folkhälsobidrag 2020-12-15 30 078,00
13060 Åsa IF Medlemsbidrag 2021-01-13 87 300,00
13081 Åsa IF Utbildningsbidrag 2021-01-22 8 000,00
13110 Åsa IF Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13059 Åsa IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 136 829,00
13160 Åsa Kroppsfysik Medlemsbidrag 2021-02-01 1 870,00
13132 Åsa Kroppsfysik Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-01 658
13067 Ölmanäs Segelsällskap Medlemsbidrag 2021-01-13 7 200,00
13078 Ölmanäs Segelsällskap Utbildningsbidrag 2021-01-22 3 000,00



13111 Ölmanäs Segelsällskap Grundutbildning tränare 2021-01-22 3 600,00
13018 Ölmanäs Segelsällskap KFT 2020-00284 2020-12-28 15 000,00
13066 Ölmanäs Segelsällskap Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-01-13 7 042,00
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§ 193 Dnr 2020-01075  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Linus Bokerud (KD) med omedelbar verkan från 

uppdraget som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Kommunfullmäktige utser Christian Düring (KD) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Linus Bokerud (KD) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Linus Bokerud (KD), 2020-11-29 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Christian Düring (KD) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) ställer först proposition på om kommunfullmäktige 

kan entlediga Linus Bokerud (KD) med omedelbar verkan från uppdraget som 

ersättare i nämnden för Kultur & Fritid, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

det. 

Ordföranden ställer sedan proposition på om kommunfullmäktige kan utse Christian 

Düring (KD) till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Kultur & Fritid för tiden 

till och med 31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Linus Bokerud (KD), Christian Düring (KD), nämnden för Kultur & Fritid, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron, Service: lönecenter 
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Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Revidering av förutsättningar för politiska möten på distans 

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar regler för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger, 

daterade 2021-01-04 och därmed upphör tidigare regler att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19 ska ses som ett 

särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med närvarande på distans. 

Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för sammanträden på 

distans när särskilda skäl föreligger. Reglerna fungerar som ett stöd för såväl ordförande, ledamöter 

och ersättare som för nämndsekreterare och förvaltningsledning. 

Första gången reglerna antogs av kommunstyrelsen arbetsutskott var 28 april 2020 och de reviderades 

senast den 10 november 2020, bland annat i syfte att förtydliga hur Kungsbacka kommun ser på ljud- 

och bildöverföring i realtid.  

Reglerna är nu i behov av att uppdaterats utifrån att Kungsbacka kommun kan använda sig av en säker 

digital mötestjänst i samarbete med det externa företaget Inera. Tjänsten, även kallad ”Digitalt 

invånarmöte” är en lösning som ska användas för sammanträden som innehåller sekretessuppgifter 

och/eller känsliga personuppgifter och ses som ett komplement till de digitala mötesformer som finns 

via Teams.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-04 

Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger, med tillhörande 

ansvarsförbindelse 2021-01-04. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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2021-01-04 

Regler och förutsättningar 

för sammanträden på distans 

när särskilda skäl 

föreligger 

 

Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett komplement till det fysiska mötet. Detta 

dokument är en sammanställning över vad som gäller i Kungsbacka för ett möte som genomförs 

med deltagare på plats fysiskt och på distans. Dokumentet reglerar inte kommunfullmäktiges 

sammanträde. 

Möjligheten till sammanträden på distans är endast möjligt när särskilda skäl föreligger, det är 

kommunstyrelsen som avgör när särskilda skäl råder. 

Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt kommunallagen (2017:725) att 

deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid. Kravet på att samtliga deltagare ska 

kunna och höra varandra och delta på lika villkor bör inte anses innebära att den eller de 

distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom 

det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig 

ledamöter och andra deltagare/åhörare mot den som talar för tillfället. 

Ett annat krav är att sammanträdet utgår från en fysisk plats och att ordförande och sekreterare är på 

plats i sammanträdeslokalen eventuellt även med vice ordförande. Vid myndighetsutövning och 

sekretessärenden kan man idag inte använda sig av distansmöten i Kungsbacka kommun. 

Reglering i kommunstyrelsen och nämnders gemensamma reglemente 

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 

obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska 

senast sju dagar i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämnden. 

Grundläggande förutsättningar 

För det första måste det ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Kravet på att samtliga deltagare ska 

kunna och höra varandra och delta på lika villkor bör inte anses innebära att den eller de distansdeltagande 

ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom det typiskt sett inte är 

fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig ledamöter och andra deltagare/åhörare 
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mot den som talar för tillfället. Mot denna bakgrund bör minimikraven vid distansdeltagande vara att den 

distansdeltagande ska kunna se och höra presidiet och samtidigt den som talar för tillfället, se talarlistan (i 

förekommande fall), se en överblick över sammanträdeslokalen, se och höra ev. andra distansdeltagande 

ledamöter, samt ses och höras av de fysiskt närvarande ledamöterna. I praktiken innebär det att den som 

talar, oavsett om denne deltar på distans eller närvarar fysiskt visas i bild, medan en överblick av 

sammanträdeslokalen visas under hela tiden som distansdeltagande sker.  

Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller bildkvaliteten 

försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 

återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet 

och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. Om den som deltar på 

distans inte kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i det 

sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla ledamöter. 

Det verktyget som används för sammanträden på distans är Teams eller Ineras säkra digitala mötestjänst 

”Digitalt invånarmöte” för sammanträden med sekretess eller myndighetsutövning. 

Deltagande på lika villkor 

Sammanträdet leds och utgår från en fysisk lokal. Sammanträdeslokalen ska vara utrustad med teknik så som 

kamera och högtalare som gör det möjligt att uppfylla kravet på deltagande på lika villkor.  

Deltagare som deltar på distans ska använda sig av förvaltningen tillhandahållen utrustning för ändamålet i 

form av iPad. 

Deltagarna ska kunna identifiera varandra genom ljud och bild och ledamot som deltar på distans ska kunna 

vara fullt delaktig i överläggningarna. 

Deltagare som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i 

avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.  

Vid omröstning ska det säkerställas att det är ledamöterna som deltar på distans som deltar i omröstningen. 

Det är med tillgänglig teknik inte möjligt att delta på distans om det vid sammanträdet förekommer slutna 

omröstningar. Vid en sluten omröstning träder ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte 

möjlighet att återinträda. 

Sekretessbelagda uppgifter samt myndighetsutövning ska inte behandlas i Teams utan endast i Ineras säkra 

digitala mötestjänst ” Digitalt invånarmöte”.  

Alternativet till distansdeltagande kan vara ett extensivt utnyttjande av möjligheten att delegera 

beslutanderätten i brådskande ärenden till nämndens ordförande eller annan ledamot med stöd av 6 kap. 39 § 

KL. 

Ledamotens ansvar 

Ledamoten ansvarar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne.  

Ledamot som deltar på distans ansvarar för att använda sig av förvaltningen tillhandahållen utrustning för 

ändamålet eller motsvarande likvärdig utrustning. 

Ledamoten ansvarar för att denne har tillräckliga kunskaper för ändamålet.  

Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 15 minuter före det börjar 

för test av teknik. 
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Praktiskt tillvägagångssätt vid deltagande på distans via 

Teams 

Kallelse till mötet 

Kallelse med information om vilka ärenden som ska behandlas skickas senast 5 dagar innan mötet. De 

ledamöter som önskar att delta på distans skickar en förfrågan till sekreteraren via e-post. För att säkerställa 

att rätt förutsättningar finns på plats. Sekreteraren skickar därefter en kalenderbokning innehållande 

nödvändig information till de ledamöter som har blivit beviljade att delta via distans. 

Kalenderbokningen ska innehålla: 

 Möteslänk för distansanslutning – Microsoft Teams 

 Detta dokument; ”Regler och förutsättningar för sammanträden på distans” 

 Manual för Teams  

Deltagare på distans 

Inför mötet  

Mötesdeltagaren kontrollerar i god tid innan att:  

 Platsen som valts är lämplig och låter mötesdeltagaren delta ostört. Det ska inte finnas risk att någon 

obehörig kan ta del av vad som sägs eller visas under mötets gång.  

 Mötesdeltagaren har tillgång till sina handlingar via eget digitalt verktyg eller via papper. Detta för 

att Teams behöver vara öppet under hela sammanträdet för att mötesdeltagarna ska kunna se och 

höra varandra. 

 Mötesdeltagaren har tillgång till sin iPad. 

o Mötesdeltagarens verktyg är ansluta till internet. 

o iPaden har tillräckligt med batteri. Om så inte är fallet ska iPaden anslutas till ett strömuttag. 

Vid anslutning till mötet 

 Mötesdeltagaren ansluter till mötet på iPad via länken i Microsoft Teams minst 15 minuter före det 

börjar för test av teknik. 

 Innan deltagaren klickar på Anslut nu, ska följande kontrolleras:  

o Ljudet (högtalaren) är påslagen. 

o Videokameran är påslagen och mötesdeltagaren är i bild under hela mötet. 

o Mikrofonen är påslagen.  

o Om mötesdeltagaren sitter i en miljö med en bakgrund som kan uppfattas som störande av 

övriga deltagare – välj att göra bakgrunden suddig.  

 När mötesdeltagaren anslutit till Teams-mötet, invänta att ordföranden genomför upprop. 

Under mötets gång 

 Ordet eller replik begärs via handuppräckning så det syns i bild  

 För att lämna ett yrkande ska mötesdeltagaren som vanligt begära ordet. 

 För att lämna reservation ska mötesdeltagaren begära ordet. 

 Ordförande bekräftar vilka som reserverat sig. Om mötesdeltagaren ska lämna in en skriftlig 

reservation måste det dock även meddelas muntligt. 

 Om ljud eller bild slutar att fungera under mötets gång meddelar mötesdeltagaren detta omedelbart 

till mötets ordförande. Om ordförande inte uppfattar detta så kontaktar distansdeltagaren sekreteraren 

via samtal eller sms. 
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Deltagare i fysiskt mötesrum 

Möjligheten att delta på distans är ett komplement till det fysiska mötet. Mötet ska alltid ha en lokal som 

fysisk utgångspunkt där åtminstone ordförande och sekreterare deltar och helst även vice ordförande.  

Inför mötet 

Ordföranden/sekreteraren: 

o Koppla upp mötesutrustning så som kamera och högtalare i sammanträdeslokalen.  

o Alla som meddelat att de ska delta på distans är närvarande 15 minuter innan sammanträdet. 

o Ingen obehörig/ej berörd person är inloggad i mötet. 

 Genomför ett upprop – både av de personer som befinner sig på plats i lokalen och de som deltar på 

distans. Genom uppropet kontrolleras att tekniken fungerar, dvs. att deltagaren kan både höra, se och 

göra sig hörd. 

 Säkerställ att eventuella föredragningar av ärenden har skett innan sammanträdet formellt börjar. 

Under mötets gång 

Ordföranden:  

 Hanterar talarlistan. När ordföranden lämnar ordet till någon, kontrollerar ordföranden att personen 

syns och hörs. 

 Ordföranden lämnar extra tid mellan varje klubbslag för att försäkra sig om att debatten är avslutad, 

att ledamöter hinner begära votering och att de som vill reservera sig har gjort det innan nästa ärende 

påbörjas. 

 Om någon deltagare tappar kontakten med mötet, eller försvinner helt, ajournerar ordföranden mötet 

till dess att kontakt återfåtts med deltagaren.  

 Om kontakten förblir bruten får ledamoten anses ha lämnat sammanträdet och en ersättare träder in. 

Om inga ersättare är tillgängliga bör sammanträdet fortsätta så länge nämnden/styrelsen är 

beslutsför. Sammanträdet avslutas enbart om det inte kvarstår några andra alternativ. 

Praktiskt tillvägagångssätt vid deltagande på distans via 

Ineras säkra digitala mötestjänst ”Digitalt invånarmöte” 

Förutsättningarna är nästan samma som vid användandet av Teams förutom att varje deltagare måste ladda 

ner appen Vidicue från Appstore eller Googleplay samt ge appen tillgång till kamera och mikrofon. 

Användaren ansluter till mötet via en länk eller via appen där man scannar QR-koden som man fått av 

sekreteraren. 

Det krävs även att man identifiera sig med e-legitimation (BankID eller FrejaID) innan man kan släppas in 

och sammanträdet kan starta. 

När man ansluter till mötet får man upp en ny bild där det står att ”du är i lobbyn”. Vänta, så kommer 

mötesvärden att ta in dig i mötet. 

Sekreteraren skickar nödvändig information till de ledamöter som har blivit beviljade att delta via ”Digitalt 

invånarmöte”. 
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Beslutad av: KSAU januari  

Gäller från: 2021- 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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§ 25 Dnr 2020-00907  

Revidering av Förutsättningar för politiska möten på distans 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar regler för sammanträden på distans när 

särskilda skäl föreligger, daterade 2021-01-04 och därmed upphör tidigare regler att 

gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19 

ska ses som ett särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med 

närvarande på distans. 

Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för 

sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reglerna fungerar som ett 

stöd för såväl ordförande, ledamöter och ersättare som för nämndsekreterare och 

förvaltningsledning. 

Första gången reglerna antogs av kommunstyrelsen arbetsutskott var 28 april 2020 

och de reviderades senast den 10 november 2020, bland annat i syfte att förtydliga 

hur Kungsbacka kommun ser på ljud- och bildöverföring i realtid.  

Reglerna är nu i behov av att uppdaterats utifrån att Kungsbacka kommun kan 

använda sig av en säker digital mötestjänst i samarbete med det externa företaget 

Inera. Tjänsten, även kallad ”Digitalt invånarmöte” är en lösning som ska användas 

för sammanträden som innehåller sekretessuppgifter och/eller känsliga 

personuppgifter och ses som ett komplement till de digitala mötesformer som finns 

via Teams.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-04 

Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger, 

med tillhörande ansvarsförbindelse 2021-01-04. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 

kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 

arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret. kansliet, samtliga nämnder 



Beslutslogg om justerad verksamhet pga förändringar i smittläge. "Hallandslinjen"

Datum Beslut Innebörd Beslutsunderlag
2020-03-09 Inställda större evenemang Kulturskolemusikal. Kulturskolan prova på, Allsångskonsert Kulturskolan Regeringsbeslut om max 500 personer i publiken
2020-03-09 Stängning Frillesås bibliotek stängt bibliotek Konsekvens av stängning av besökare till äldreboenden
2020-03-09 Stängning vissa träffpunkter Stängning träffpunkter inne på äldreboenden Konsekvens av stängning av besökare till äldreboenden

2020-03-09 Mjöjliggöra avbokning av lokaler utan kostnad Föreningar kan utan kostnad eller avgift avboka halltider för att slippa betala

2020-03-16 Omfördelning av pesonal
Stängning av samtliga träffpunkter och ställa personal till förfogande för Service 
uppdrag att samordna frivilligkrafter och materiel

Regeringen besked om att personer över 70 behöver hjälp att undvika 
kontakter med andra människor

2020-03-17 Inställt program biblioteket
Ställa in mindre programpunkter i bibliotekets regi de kommande 10 dagarna d 
v s t o m 2 april.

Personalbrist och personalen prioriteras till att bemanna diskarna i första 
hand.

2020-03-17 Alla större evenemang på teatern ställs in arrangörerna har bokat nya datum till hösten i de flesta fall

2020-03-24 Delvis stänging badhus Beslut att medge stängning av Medleys anläggning i Fjärås på Påskafton
Bemanningsproblem och att det var ytterst lungt på anläggningen den gångna 
helgen.

2020-03-25 beslut att ställa om kulturskoleverksamheten fr om efter påsklovet

Flera uteblir från verksamheten pga sjukdom eller oro. Det gäller både lärare 
och elever. Ett sätt att göra undervisning möjlig och likvärdig för alla och att 
upprätthålla den i en nivå där återbetalningsskyltighet för oss inte ska 
uppkomma, är att ställa om verksamheten till en kombination av nya arbetssätt 
med inslag av digital undervisning. Viktigt att vi säkerställer att alla har digitala 
möjligheter, annars kan de vara här på Fyren eller Esteten. Vi ska även hålla 
våra lokaler tillg'ängliga för de som vill nyttja dem själva t ex ateljeer eller 
danssal. 

Orsaken är likvärdighet och möjlighet att delta, inte primärt att minska 
smittspridning.

2020-03-29
Ställa in alla små framträdanden och föreställningar för till exempel föräldrar i 
teatergrupper i april månad. Förbud mot allmänna och offentliga evenemang med mer än 50 personer.

2020-03-29 Ställa in Kulturskolans vårfest 9 maj Förbud mot allmänna och offentliga evenemang med mer än 50 personer.

2020-03-26 Ställa in dansföreställningarna på Kungsbacka teater Förbud mot allmänna och offentliga evenemang med mer än 50 personer. 
2020-03-30 ställa in LANBIT och studsfestival i Åsa Förbud mot allmänna och offentliga evenemang med mer än 50 personer.
2020-04-02 Ställa in Schools out Förbud mot allmänna och offentliga evenemang med mer än 50 personer.

2020-04-03 Anpassning av verksamheten i skatehallen

Föräldrar ska ej närvara, vi plockar bort soffa, stänga kiosken och alla har 
vattenflaskor med sig, plocka bort stolar i köket, ha med egen hjälm och 
sparkcyklar, flyttar ut brädorna från förrådet, max 20 i lokalen totalt.

2020-04-03 Genomföra anpassat LAN i Onsala
Glesare dukning, yngre sover inte över, äldre sover i olika rum, handsprit och 
kontroll innan de kommer in så att de är friska.

2020-04-03 Anpassning av mötesplatserna 
Glesare möblering, uppmana ungdomarna att hålla avstånd, köpa in servetter 
för att torka av studios, inne i replokal osv..

2020-04-03
EFG håller aktiviteter utomhus och bjuder på frukt i stället för att belasta 
service/måltid med middag.

2020-04-03
FVG och Agr kör utomhus aktiviteter, inget gym. eventuellt rollspel i stor lokal med 
få deltagare . 

2020-04-03 Uppmuntran till distansarbete för de som kan 

2020-05-01 Skatehallen stänger verksamheten och flyttar ut. 
Arbetsgivarpolitisk hållning från kommunledningsgruppen till alla 
verksamheter. 

2020-05-05
De evenemang vi själva råder över och som är fler än 50 personer ställs in under 
aug och sept. 

Berör t ex schools in, urban summer och kulurskolans större evenamng. 
Höstfest samråder Wendela med Näringsliv om innan beslut fattas. 

Vi tror inte att FHM häver sitt beslut om max 50 personer och skulle de göra 
det finns det anledning att inte omedelbart köra på med gigantiska 
evenemang. 

2020-05-05

 VIktigt att omforma vårt utbud så att vi genomför vårt uppdrag istället för att 
enbart ställa in. Övriga mindre evemenang eller löpande verksamhet fortgår men i 
anpassad form.

2020-05-05
Inriktningsbeslut att ha Kulturskoleundervisning i "vanlig form" till höstterminen 
dock med anpassningar som krävs. 



2020-05-13
Höstfest ställs in och kommer att omformas till Öppna Gårdar under samma 
datum

Beslut taget tillsammans med Näringsliv, som kommer att driva Öppna Gårdar, 
KFT kommer ev att delta med InfoPoint på torget.

2020-08-18
Verksamhet under sommar och tidig höst ungefär som vanligt men med 
restriktioner

Mötesplatser, skatehall, särskilda aktivitetsgrupper mm öppnar upp efter 
sommaruppehåll och verksamheten är igång nästan som vanligt, men med 
restrektioner. 

2020-10-05 En frisk generation flyttar in sin verksamhet på samtliga tre skolor. 
2020-10-12 Biblioteket i Frillesås öppnar igen
2020-10-22 Teatern får besked om att kunna öppna den 1/11 300 personer, vilket i praktiken innebär 130 sittande personer

2020-11-03 Mötesplatser för Seniorer öppnar Anpassningar i form av föranmälan samt möjlighet att hålla distans i lokalerna

2020-11-04 Stor nedstängning av mesta delen av vår verksamhet till 24/11
Stängning av samtliga mötesplatser inkl biblioteket som mötesplats, teater, 
konsthall, kulturskola, besöksmål, turisbyrå, ishall, idrottshallar, möteslokaler

Beslut enligt gemensamma "Hallandslinjen" efter samråd med alla kommuner 
och Smittskydd inom Region Halland

2020-11-09 En frisk generation går över till digitala aktiviteter Regeringens besked om max 8 personer i en samling
2020-11-16 Ung i Kungsbacka går över till digital mötesplats

2020-11-20 Fortsatt nedstängning av verksamheten från 24/11-13/12

Fortsatt stängning av samtliga mötesplatser inkl biblioteket som mötesplats, 
teater, konsthall, kulturskola, besöksmål, turisbyrå, ishall, idrottshallar, 
utomhusanläggningar för idrott, möteslokaler

Beslut enligt gemensamma "Hallandslinjen" efter samråd med alla kommuner 
och Smittskydd inom Region Halland

2020-12-01 Ändrade öppettider på biblioteken i Kungsbacka Alla enheter stänger kl 18. Mobila kör som vanligt 
2020-12-07 Uippmaning om att sjukvårdsutbildad personal ska gå över till VO

2020-12-11 Fortsatt nedstängning av verksamheten från 14/12-10/1

Fortsatt stängning av samtliga mötesplatser inkl biblioteket som mötesplats, 
teater, konsthall, kulturskola, besöksmål, turisbyrå, ishall, idrottshallar, 
utomhusanläggningar för idrott, möteslokaler

Beslut enligt gemensamma "Hallandslinjen" efter samråd med alla kommuner 
och Smittskydd inom Region Halland

2020-12-14
UIK bedriver utomhusverksamhet och bokad verksamhet för vissa individer med 
extra behov.tom den 10/1

2020-12-18 Regeringens uppmaning till fortsatt distansarbete 
2020-12-21 Skatehallen stänger. 21/12-24/1.
2020-12-21 Biblioteken stänger Endast telefon- och mailhjälp
2020-12-23 Beslut om öppning av viss biblioteksverksamhet efter helgerna Förberedelse för öppning av avhämtning av bokade media efter helgerna Justering då Regeringen ändrade sig och sa att bibliotek ska vara öppna
2021-01-04 Öppning av bibliotek men endast för avhämtning av bokade media

2021-01-08 Fortsatt nedstängning av verksamheten från 10/1 tills vidare

Fortsatt stängning av samtliga mötesplatser inkl biblioteket som mötesplats, 
teater, konsthall, kulturskola, besöksmål, turisbyrå, ishall, idrottshallar, 
utomhusanläggningar för idrott, möteslokaler

Beslut enligt gemensamma "Hallandslinjen" efter samråd med alla kommuner 
och Smittskydd inom Region Halland

2021-01-11 Biblioteken, endast öppet för utlämning av reservation, bokade tider Meröppet stängt, Mobila kör inte

2021-01-15 Öppning av idrottsanlägngingr utomhus
Öppning av idrottsanlägngingar utomhus för alla åldrar men i övrigt fortsatt 
stängt. 

Beslut enligt gemensamma "Hallandslinjen" efter samråd med alla kommuner 
och Smittskydd inom Region Halland

2021-01-21 Fortsatt stängt förutom för barn och unga födda 2005 eller senare
Fortsatt stängt som tidigare, men med UIK verksamhet öppen för barn och unga 
födda 05 eller senare.

Regeringen besked om perioden 21/1-6/2. Icke nödvändig verksamhet ska vara 
fortsatt stängd.  För unga upp till 15 år ska idrott och fritid möjliggöras

2021-01-25 Biblioteken är fortfarande stängda som mötesplatser och erbjuder endast begränsad service.Meröppet stängt, Mobila kör inte

2021-01-26
Skatehallen och UIK mötesplatser öppnar upp med strama restrektioner för unga 
födda -05 och senare. 

20 stycken åt gången på bokade tider. inga soffor, ingen möjlighet att varma 
mat, egen vattenflaska, ingen uthyrninga osv..

2021-01-27 Tingberghallen görs om till vaccinationscenter

Alla föreningars verksamhet flyttas till andra anläggningar för att totalt friställa 
hela anläggningen fram till somamren för Region Hallands 
vaccinationsverksamhet.

2021-02-04 Fortsatt stängt förutom för barn och unga födda 2002 eller senare

Öppning fr om 6/2 av Ung, Idrottshallar inne, öppning av ishall men ej för 
allmänheten, öppning av kulturverksamhet för barn och unga. I övrigt fortsatt 
stängt som tidigare

Regeringen besked om perioden 6/2-21/2. Icke nödvändig verksamhet ska vara 
fortsatt stängd.  Gymnasieungdomars idrott och fritid ska möjliggöras

2021-02-04 Beslut om Kulturskolan undervisar på plats efter sportlovet fr om v 8
Regeringen besked om perioden 6/2-21/2. Icke nödvändig verksamhet ska vara 
fortsatt stängd.  Gymnasieungdomars idrott och fritid ska möjliggöras

2021-02-09 Biblioteken öppnar upp meröppet



 

 

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

 

 
Riktlinjer för ett långt och 

gott arbetsliv 

- Med inriktning att få äldre att jobba 

längre 

 

  



  Sida 2 av 4 

  

Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv 

Inledning 

En del inom Kungsbacka kommuns strävan att vara en attraktiv arbetsgivare är att fler ska ha möjligheten att 

jobba efter det man fyllt 65 år. Mycket kompetens finns hos dessa medarbetare och många vill arbeta men i 

andra former. Kungsbacka kommun önskar att de stannar kvar längre. 

Kungsbacka kommun redovisar genom dessa riktlinjer, arbetssätt och olika möjligheter till åtgärder som kan 

stimulera till ett lång och hållbart arbetsliv för äldre medarbetare. 

 

Förhållningssätt 

Kungsbacka som organisation ser positivt på ett förlängt arbetsliv. Det är ett sätt att dels ta tillvara på 

kompetens och kunskap men det är också viktigt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det är viktigt 

att organisationens alla chefer och ledare har en positiv inställning till äldre medarbetare och arbetsledare och 

utvecklar dessa medarbetare precis som övriga. Det är också vara viktigt att lyfta fram vikten av att i 

ledarskapet jobba dels med det som är en del av målen för Kungsbacka kommun såsom hållbar 

arbetsplatsutveckling och hälsofrämjande arbetsplats och även sådant som rör åldersspridning i 

arbetsgrupper, blandade grupper och stimulera samarbete äldre – yngre. Kompetensutveckling ska fortgå 

som en naturlig del i arbetet även efter 65 års ålder. Löneutveckling ska fortsätta enligt samma principer som 

tidigare i yrkeslivet och som för övriga medarbetare. 

 

Framtidssamtal 

Som en del av utvecklingssamtalet ska chefen lyfta frågor om arbetstagarens framtid och om möjligheten till 

rörlig ålder för pensionsuttag och framtiden några år innan pension, för att motivera medarbetaren att arbeta 

längre. Arbetstagaren ska bli medveten om vilka åtgärder som erbjuds och vilka individuella lösningar som 

kan bli aktuella. 

 

Åtgärder 

Arbetsgivaren ska erbjuda olika lösningar och diskutera med arbetstagaren vad som passar bäst för parterna. 

I dessa riktlinjer presenteras olika alternativ som utgör möjligheter att erbjuda medarbetare över 65 år som 

stimulans för att de ska välja att stanna kvar i anställning. Dessa förslag ska ses som alternativ av möjligheter 

utifrån individens och verksamhetens förutsättningar och tillämpas med stor flexibilitet. Innan en överens-

kommelse kommer till stånd mellan chef och medarbetare ska samråd ske med förvaltningens HR-funktion. 

Överenskommelsen gäller för ett år i taget och andra regler och avtal ska beaktas.  

Åtgärderna kan kombineras för den enskilda medarbetaren men alternativen 1, 2 och 5 ska ses som insatser 

med sådana ekonomiska incitament som bör bedömas var för sig. 

 

1. Dubblerad insättning till tjänstepension 
 

Dubblerad insättningen till tjänstepensionen för arbetad tid från 65 års ålder för samtliga tillsvidareanställda 

och visstidsanställda (100/100/200, 80/80/160 etc.). För timanställda gäller möjligheten fram till dess 

medarbetaren fyller 67 år. 

 

2. Nedsatt tjänstgöringsgrad med delvis bibehållna förmåner 

Möjligheten för tillsvidareanställda över 63 år till och med 67 år att få arbeta 80% av sin anställning, få lön 

för 80% och avsättning till tjänstepension för 100% (80/80/100). Detta gäller för medarbetare med lön upp 

till 7,5 inkomstbasbelopp. 
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3. Gratis hälsoundersökning 

Gratis hälsoundersökning till alla medarbetare som väljer att fortsätta arbeta kvar i minst 6 månader med 

sysselsättningsgrad på minst 50%, efter 65 års ålder. 

 

4. Pensionsinformation 

Kungsbacka kommun erbjuder information om pension både individuellt och i grupp. 
 

5. Lön som premie 

För den som fortsätter att arbeta heltid från det år de fyller 66 år kan en extra lön på 3000 kronor att 

betalas ut per månad. Medarbetare som väljer att arbeta halvtid får halva summan. 

 

6. Andra åtgärder 

 Så långt det är möjligt tillmötesgå önskemål om: 

- att arbeta deltid 

- hur arbetstiden ska förläggas 

- att arbeta del av år 

- flexibel sysselsättningsgrad. 

 

 Arbete på distans när det är lämpligt med hänvisning till arbetets art. 

 

 Se över möjligheten att låta de medarbetare som önskar bli frikopplade från ordinarie 

arbetsuppgifter deltid för att vara mentor /handledare /rådgivare till någon yngre eller mer 

oerfaren kollega. 

 

 Undersöka möjligheten för medarbetare som önskar att helt eller delvis få prova på andra 

arbetsuppgifter eller något annat yrke inom Kungsbacka kommun. 

 

 Anpassad/individuell kompetensutveckling. 

 

 Möjlighet till friskvård på arbetstid i viss omfattning. 

 

 Löneväxling 

 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2020-12-08 § 173, KS 2020-

00151 

Gäller från: 1 januari 2021 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning, HR 

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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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Regelverk avseende valmöjligheter för arbete efter pensionsåldern 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar att direktivet om att jobba efter pensionsåldern härmed är avrapporterat 

och genomfört. 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, daterade 2020-10-16.  

Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av arbetet med valmöjligheter för arbete efter 

pensionsåldern ska ske senast i januari 2023.  

 Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i kommunbudgeten för 2020 beslutat om ett direktiv i syfte att uppfylla målet 

med att vara en attraktiv arbetsgivare genom att man ska ha möjlighet att jobba efter 65 år. Direktivet 

lyder: 
I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv arbetsgivare vill 

Kungsbacka att man ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern. Mycket kompetens finns hos dessa 

medarbetare och många vill arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar att de stannar kvar 

längre. 
En utredning har genomförts och en rapport har sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning 

innehållande olika åtgärder för att stimulera äldre medarbetare att arbeta längre. Utifrån det har ett 

förslag till riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-16 

Rapport ”Ett långt och gott arbetsliv i Kungsbacka kommun”, oktober 2020 

Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, 2020-10-16 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: HR     
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Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i kommunbudgeten för 2020 beslutat om ett direktiv i syfte att uppfylla målet 

med att vara en attraktiv arbetsgivare genom att man ska ha möjlighet att jobba efter 65 år. Direktivet 

lyder: 

 
I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv arbetsgivare vill 

Kungsbacka att man ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern. Mycket kompetens finns hos dessa 

medarbetare och många vill arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar att de stannar kvar 

längre. 
 

Kommundirektören fick i samband med detta uppdraget att ta fram ett regelverk med ett antal olika 

valmöjligheter för att jobba efter pensionsåldern.  

 

En utredning har genomförts av kommunstyrelsens förvaltning med framtagande av olika åtgärder för 

att stimulera äldre medarbetare att arbeta längre. 

 

Två avstämningar har genomförts med kommunstyrelsens arbetsutskott med diskussion och förankring 

av arbetet. Betoning har lagts på flexibilitet och individuella lösningar. 

 

Resultatet av utredningen redovisas i en rapport, daterad oktober 2020. 

Statistik visar att det är relativa många medarbetare i Kungsbacka kommun som redan i dag väljer att 

arbeta längre än 65 år, knappt hälften av de som fyller 65 år stannar kvar. Värt att notera är att relativt 

många medarbetare avslutar sin anställning innan 65 år. Utifrån direktivet har denna rapports fokus 

varit att få medarbetare att arbeta kvar efter 65 år, men mot bakgrunden att många slutar tidigare bör 

det på det sikt övervägas om vissa åtgärder också ska erbjudas tidigare.  

 

I rapporten redovisas studier och forskning som visar vad som påverkar människor att vilja jobba 

längre. Det är faktorer som till exempel den egna hälsan, arbetstiden, ekonomi, delaktighet i arbetet, 

upplevelse av meningsfullhet i arbetet. En undersökning har visat att tyngst vägande motivatorerna att 

förlänga arbetslivet är möjlighet att jobba deltid/bättre arbetstider, högre lön/bättre förmåner, bättre 

flexibilitet/möjlighet att planera själv, ny roll (som expert/konsult/rådgivare) och/eller nya/förändrade 

arbetsuppgifter. 

Av rapporten framgår ett antal olika åtgärder: 

 

1. Dubblerad insättning till tjänstepension  

2. Jobba 80 %, 90 % lön, 100 % insättning tjänstepension, för samtliga tillsvidareanställda 

medarbetare.  

3. Hälsoundersökning för samtliga månadsavlönade 

4. Information om pension individuellt eller i grupp 

5. Extra lön 
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6. Ytterligare åtgärder: 

- arbetstidens förläggning och omfattning 

- arbete på distans 

- vara mentor/handledare 

- andra arbetsuppgifter 

- kompetensutveckling 

- friskvård 

- löneväxling 

 

Utifrån rapporten har ett förslag till riktlinjer sammanställts. Vad gäller åtgärd 2 har i riktlinjerna dock 

föreslagits att nuvarande regelverk behålls. Det innebär möjligheten att jobba 80%, lön 80 % och 

tjänstepension 100% mellan 63 och 67 år och upp till viss inkomst. Det innebär att det som har 

tillämpats i ett pilotarbete under 2019 och 2020 skrivs in i riktlinjerna. 

 

Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för chefer i deras arbete med att få medarbetare att vilja jobba 

kvar längre. Riktlinjerna lägger vikt vid att organisationen ska ha ett positivt synsätt till äldre 

medarbetare. Begreppet Framtidssamtal etableras som en del av utvecklingssamtalet då chefen lyfter 

frågor om arbetstagarens framtid några år innan pension, för att motivera medarbetaren att arbeta 

längre. Arbetstagaren ska bli medveten om vilka åtgärder som erbjuds och vilka individuella lösningar 

som kan bli aktuella.  

 

Riktlinjerna föreslås beslutas av kommunfullmäktige och ska gälla från och med1 januari 2021. Enligt 

riktlinjer för styrdokument beslutas riktlinjer av kommunstyrelsen men nu föreslås att fullmäktige 

beslutar om riktlinjerna eftersom fullmäktige är uppdragsgivaren av direktivet. Implementeringen i 

form av kommunicering, framtagande av rutiner med mera, kan påbörjas redan under slutet av året 

som en förberedelse inför ett ikraftträdande. 

 

För att få en samlad bild och kunskap om resultatet bör en uppföljning genomföras senast efter två år. 

 
Samverkan 

Ärendet har hanterats i den centrala samverkansgruppen vid tre tillfällen varav en då det genomfördes 

en workshop i syfte att öppna för diskussion om olika åtgärder för att medarbetare ska vilja arbeta 

längre. Innehållet i rapporten och riktlinjerna har redovisats i samverkansgruppen. 

 

Ekonomi 

I rapporten finns beräkningar av potentiella tillkommande kostnader för en del av åtgärderna. Dessa är 

i högsta grad potentiella och går inte att förutse med högre grad av exakthet på totalen. I och med att 

en medarbetare arbetar kvar och ingen nyrekrytering behöver ske, innebär det relativt sätt ingen 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 4 (4) 

 

omfattande extra kostnad, om någon alls med hänsyn till bland annat lägre arbetsgivaravgifter. Det ska 

också sättas i relation till vad kostnaden är för att nyanställa en person. Åtgärderna bedöms kunna 

hanteras inom respektive nämnds budget. 

 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 173 Dnr 2020-00151  

Regelverk avseende valmöjligheter för arbete efter pensionsåldern 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, daterade  

2020-10-16. 

Riktlinjerna börjar gälla från och med 1 januari 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av arbetet med valmöjligheter för 

arbete efter pensionsåldern ska ske senast i januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i kommunbudgeten för 2020 beslutat om ett direktiv i syfte 

att uppfylla målet med att vara en attraktiv arbetsgivare genom att man ska ha 

möjlighet att jobba efter 65 år. Direktivet lyder: 

I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv 

arbetsgivare vill Kungsbacka att man ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern. 

Mycket kompetens finns hos dessa medarbetare och många vill arbeta men i andra 

former. Kungsbacka kommun önskar att de stannar kvar längre. 

En utredning har genomförts och en rapport har sammanställts av kommunstyrelsens 

förvaltning innehållande olika åtgärder för att stimulera äldre medarbetare att arbeta 

längre. Utifrån det har ett förslag till riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv tagits 

fram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 271 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 312 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-16 

Rapport ”Ett långt och gott arbetsliv i Kungsbacka kommun”, oktober 2020 

Riktlinjer för ett långt och gott arbetsliv, 2020-10-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Peter Söderberg (M) och Eva Borg (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: HR 
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Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder 

i Kungsbacka kommun 
 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning, 

gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Kungsbacka kommun. 

Det finns dessutom ett reglemente för kommunstyrelsen och reglementen för 

varje enskild nämnd som innehåller specifika bestämmelser för 

kommunstyrelsen och respektive nämnd vad avser verksamhetsområde och i 

förekommande fall delegering från kommunfullmäktige. 

Det som sägs i detta dokument om nämnder avser även kommunstyrelsen om 

inget annat anges. 

 

Nämndernas uppgifter 

§ 1  Uppdrag och verksamhet 

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Nämnden ska 

följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt 

att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås samt i övrigt följa gällande styrprinciper, 

givna uppdrag, övriga styrdokument och bestämmelser. 

Nämnden ska ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att antagna mål, 

program och planer kan genomföras. 

 

§ 2 Allmänna uppgifter 

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

perspektiv. 

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

3. Nämnden ska kontinuerligt följa upp lagstiftningen inom nämndens verksamhetsområde och vidta de 

åtgärder som krävs. 
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4. Nämnden ska utveckla brukarinflytandet och dialogen med kommuninvånarna. 

5. Nämnden ska samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med enskilda 

organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde. 

6. Nämnden ska i möjligaste mån från annan nämnd erhålla den information och det underlag den 

behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 

sekretess råder. 

7. Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ska hos kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller annan nämnd lägga fram de förslag som behövs. 

8. Nämnden ska lämna yttranden som berör dess verksamhet. 

9. Nämnden har till uppgift att underhålla och förvalta den lösa egendomen som faller under nämndens 

förvaltning. 

 

§ 3 Organisation inom verksamhetsområdet 

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

 

§ 4 Personal 

Nämnden är, med undantag för nämnden för Miljö & Hälsoskydd, anställningsmyndighet för all personal vid 

dess förvaltning utom förvaltningschef, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnden har, med undantag för 

nämnden för Miljö & Hälsoskydd, hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens reglemente. 

 

§ 5 Personuppgifter 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i nämndens 

verksamhet. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

 

§ 6 Uppföljning, återredovisning och rapportering till 

kommunfullmäktige 

Nämnder ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige har 

lämnat till dem  

- i reglemente, 

- genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige. Redovisningen lämnas till 

kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag. 

 
§ 7 Arkivansvar 

Nämnden ansvarar för det egna arkivet enligt vad som anges i reglemente för arkivmyndigheten och 

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning. 
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§ 8 Internkontroll 

Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och i enlighet med vad som anges i 

Kungsbacka kommuns styrdokument för intern kontroll. 

 
§ 9 Delegering från kommunfullmäktige 

Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som enligt lag 

eller annan författning ankommer på nämnden eller på annat sätt faller inom nämndens ansvarsområde. 

 
§ 10 Extraordinär händelse 

Vid extraordinär händelse som avses i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan kommunens krisledningsnämnd ta över hela eller 

delar av övriga nämnders verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena tillåter det ska krisledningsnämnden besluta 

att uppgifterna går tillbaka till nämnderna. 

 

§ 11 Höjd beredskap, krigsfara eller krig 

Om Sverige befinner sig i krigsfara eller krig, och regeringen beslutat att lag (1998:97) om förfarandet hos 

kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolar under krig eller krigsfara m.m. helt eller delvis ska 

tillämpas, får kommunstyrelsen, i ett ärende som inte kan anstå, besluta i stället för kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige får även ge uppdrag till kommunstyrelsen eller åt en eller flera andra nämnder att helt 

eller delvis handha förvaltning eller verkställighet som annars enligt lag eller annan författning ankommer på 

annan nämnd än kommunstyrelsen. 

 

Nämndens arbetsformer 

 
§ 12 Mandatperioder 

Mandatperioden för ledamöterna och ersättarna i nämnden är fyra år räknat från och med den 1 januari året 

efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. 

 
§ 13 Sammansättning 

Antalet ledamöter och ersättare i nämnder och kommunstyrelse bestäms av kommunfullmäktige i samband 

med att val av ledamöter och ersättare sker. 

 
§ 14 Val av ordförande 

Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnderna en ordförande och en vice ordförande och i 

förekommande fall andre vice ordförande. Ordföranden och vice ordförandena tjänstgör under den tid för 

vilken de blivit valda som ledamöter i nämnden. 

 
§ 15 Ordförandens uppgifter 

Det är ordförandens uppgift att svara för ledning, samordning och övervakning av nämndens samlade 

verksamhet. Detta innebär bland annat att: 

1. kalla till sammanträde enligt lag och reglemente 

2. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas är vid behov beredda 

3. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 



  Sida 4 av 9 

  

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 

i Kungsbacka kommun 

4. leda nämndens arbete och sammanträde 

5. följa förvaltningens arbete och bevaka att nämndens beslut verkställs 

6. överlägga med förvaltningschefen, 

7. representera nämnden genom kontakter med massmedia och med allmänheten i 

ärenden som berör nämndens arbetsområde, 

8. i övrigt vara tillgänglig för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den 

omfattning nämnden beslutar. 

Nämndens ordförande representerar nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat. 

 
§ 16 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller viceordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde fullgör den som varit ledamot i nämnden längst tid ordförandens uppgifter (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att som 

ersättare för ordföranden utföra dennes uppgifter. 

 

§ 17 Presidium 

Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och i förekommande fall andre vice 

ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 

ordföranden anser att det behövs. 

 
§ 18 Inkallande av ersättare 

En ledamot som inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla 

detta till nämndens ordförande och sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Ledamoten 

ansvarar själv för att ersättare underrättas att tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod beslutade ordningen. Om ersättaren har utsetts genom proportionellt val ska ledamoten anmäla 

sitt förhinder till nämndens kansli som då kallar in den ersättare som ska tjänstgöra enligt den ordning som 

regleras i 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

 
§ 19 Ersättarnas tjänstgöring 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen 

ordning är bestämd eller om uppräkningen är uttömd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 

kommunfullmäktiges protokoll då nämnden valdes. Har ersättarna utsetts genom proportionellt val ska de 

dock tjänstgöra enligt den ordning som regleras i 25 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har rätt att fortsätta tjänstgöra, även om annan ersättare kommer som 

står högre upp i turordningen. Om detta medför att styrkebalansen mellan partierna påverkas får den ersättare 

som kommer under pågående sammanträde, och som står före i turordningen, träda in i stället för den 

ersättare som börjat tjänstgöra. 
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§ 20 Jäv, avbruten tjänstgöring och växeltjänstgöring 

Ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan 

ärendet har handlagts. 

Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får 

sedan inte åter tjänstgöra. Fortsatt tjänstgöring får dock ske om ersättarens inträde har medfört en 

majoritetsväxling i nämnden. 

 
§ 21 Yttranderätt för ersättare och protokollsanteckning 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men får inte lägga yrkanden eller förslag och inte heller delta 

i beslut. Denne har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 

§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande 

bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 

§ 23 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden 

bestämmer. 

 
§ 24 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av 

ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och förvaltningschefen, om inte nämnden 

bestämmer annat. 

Yttranden till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för 

denne av vice ordförande, och kontrasigneras av sekreteraren. 

 

SAMMANTRÄDEN 

 
§ 25 Tidpunkt 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.  

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Vid brist på ärenden eller om det finns andra särskilda skäl kan ordföranden, efter samråd med vice 

ordföranden, ställa in ett sammanträde. Om ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, beslutar att ett 

sammanträde ska ställas in ska ordföranden snarast underrätta nämndens, ledamöter och ersättare, 

förvaltningschefen och sekreterare om beslutet. 

 
§ 26 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 

närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av ärendelista. Ordföranden bestämmer och ansvarar för vilka ärenden som ska tas upp 

på ärendelistan och i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på ärendelistan ska bifogas 

kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 

nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den 

till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

 
§ 27 Offentliga sammanträden  

Nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. En nämnds sammanträde ska dock alltid hållas 

inom stängda dörrar i ärenden: 

1. som avser myndighetsutövning, eller 

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

 
§ 28 Sammanträde på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 

av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnderna. 

 
§ 29 Närvarorätt 

Vid nämndens sammanträden 

Vid nämndens sammanträden får, utöver de som ska kallas till sammanträdet, i den mån nämnden inte för 

särskilt fall beslutar annat, 

1. nämndens sekreterare närvara, 

2. nämndens förvaltningschef närvara och delta i överläggningarna, 

3. föredragande tjänsteperson närvara och delta i överläggningarna som berör dennes ärende. 

Kommunalråd 

Kommunalråden får närvara vid facknämndernas sammanträden med rätt att delta i överläggningarna men 

inte i besluten. De har inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte i ärenden 

som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Personalföreträdare 

Personalföreträdare har rätt att närvara vid nämndens behandling av ärenden som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess anställda, dock inte förhandlingar med en arbetstagarorganisation, 

uppsägningar av kollektivavtal, arbetskonflikter, rättstvister mellan kommunen och en 

arbetstagarorganisation eller ärenden som avser beställning eller upphandling av varor eller tjänster. 
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Personalföreträdare har inte heller rätt att närvara vid sammanträden i kommunstyrelsen, valnämnden, 

överförmyndarnämnden samt vid revisorernas sammanträden. Personalföreträdare har rätt att delta i 

nämndens överläggningar men inte i besluten. 

 

§ 30 Yrkanden 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har 

framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster 

genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden 

enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande formulera det skriftligt. 

 
§ 31 Deltagande i beslut 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med 

acklamation. 

En ledamot som inte deltagit i avgörandet av ett ärende får inte reservera sig mot beslutet. 

 

§ 32 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 

justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 

ledamot. 

 
§ 33 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten 

göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

 

§ 34 Förvaltningschefens mening till protokollet 

Nämnden ska i sina protokoll låta anteckna förvaltningschefens mening i frågor av väsentlig ekonomisk 

betydelse. 

Förvaltningschefen är skyldig att ge sin mening till känna i fråga om förslag som inte är uttryckligen 

finansierade, vilket ska antecknas i nämndens protokoll. 

 

§ 35 Initiativärenden 

Varje ledamot får vid nämndens sammanträde väcka ärenden (initiativ). För att väcka ärenden måste 

ledamoten tjänstgöra vid sammanträdet. 

En ersättare får väcka ärenden endast när ersättaren tjänstgör vid nämndens sammanträde. 

Ett initiativ, som skickas in innan ett sammanträde, ska vara skriftligt och av initiativet ska det framgå vilken 

ledamot eller vilka ledamöter som står bakom initiativet. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i ett och samma initiativ. Ett initiativ får endast behandla ämnen som 

ligger inom nämndens verksamhetsområde. 
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Ett initiativ bör skickas till nämndens sekreterare, via e-post om avsändarens e-postadress framgår och är 

känd, senast klockan 12.00 dagen före sammanträdesdagen. När ett initiativ inkommit bör det snarast skickas 

till nämndens ledamöter och ersättare. 

Originalet av initiativet, som skickas in innan ett sammanträde, ska överlämnas till nämndens sekreterare 

senast i samband med att sammanträdet, vid vilket initiativet väcks, har inletts. 

Initiativ får även väckas muntligen direkt vid nämndens sammanträde. Den ledamot som har för avsikt att 

väcka ett ärende direkt vid sammanträdet, bör göra detta vid sammanträdets inledning. 

Nämnden ska vid behandlingen av ett initiativ, vid sammanträdet där det väcks, antingen:  

- avgöra ärendet direkt genom att bifalla, avslå eller anse initiativet besvarat 

- remittera initiativet till förvaltningen, utskott eller presidium för beredning, eller 

- bordlägga initiativet till nästkommande sammanträde. 

Om nämnden bifaller ett initiativ, kan nämnden även besluta att ärendet ska utredas ytterligare. Om det som 

initiativet föreslår redan har genomförts, är på gång att genomföras eller på annat sätt är under arbete, ska 

initiativet anses besvarat med hänvisning till detta. 

Initiativ får väckas i utskott. Utskottet tar inte ställning till initiativet utan överlämnar det till nämnden för 

behandling. 

 

UTSKOTT 

 
§ 36 Val och sammansättning i utskott 

Den nämnd som har att utse ledamöter och ersättare till ett utskott väljer bland nämndens ledamöter och 

ersättare för samma tid som de invalts i nämnden. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 

genomföras.  

 
§ 37 Ordföranden i utskott 

Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som nämnden 

bestämmer. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde utser utskottet en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.  

Om ordföranden i utskottet inte kan fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan 

ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden utföra dennes uppgifter.  

Vice ordföranden stödjer ordföranden vid verkställandet av dennes uppgifter och går in vid förfall för 

ordföranden i dennes ställe. 

 
§ 38 Ersättarna i utskott 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

 
§ 39 Sammanträden i utskott 

Ett utskott sammanträder på dagar och tid som det självt bestämmer. Sammanträden ska också hållas när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 
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Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs enkel 

majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

I fråga om kallelse, yrkanden, deltagande i beslut och reservation gäller vad som är reglerat för nämnden. 

Vid utskottssammanträden ska protokoll föras på ordförandens ansvar. I fråga om hur protokollet ska föras, 

protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages, gäller vad som är reglerat 

för nämnden. 

Ett utskott får besluta i de ärenden som framgår av nämndens delegeringsförteckning eller särskilt beslut. De 

ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet, bör beredas av utskott om beredning behövs. När 

ärenden har beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Antagande av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Kungsbacka kommun 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 

kommun, daterat 2020-09-18. 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun, antaget av 

kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en översyn av 

gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet är att 

säkerställa att reglementet följer kommunallagens krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det 

tydliggör den vedertagna praxis som finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge 

reglementet en mer logisk struktur, ett modernare språk och underlätta nämndernas arbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-18 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun, 2020-09-18 

Ändringsregister, 2020-09-18 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun, antaget av 

kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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Beskrivning av ärendet 

Ändringarna i förslaget sker bland annat till följd av förändrad lagstiftning. Hit hör till exemplet 

stycket om personuppgiftsbehandlingar, där personuppgiftslagen (1998:204) upphört och ersatts av 

dataskyddsförordningen. Andra ändringar och tillägg sker till följd förändringar i nämndernas 

arbetssätt. Till detta kan bland annat hänföras de senaste årens ökning av initiativ. Förändringen har 

påkallat gemensamma regler för hanteringen, något som uppmärksammats från såväl förvaltningarna 

som nämnderna. Vidare görs språkliga ändringar för att få ett enhetligt begreppssystem, vilket innebär 

att ”styrelsen” ändras till ”kommunstyrelsen” och ”fullmäktige” blir ”kommunfullmäktige” samt att 

kommunstyrelsen endast används när det finns uttryckliga regler som endast gäller kommunstyrelsen 

och inte övriga nämnder. 

Nedan följer en redogörelse över de större ändringar som föreslås i det uppdaterade reglementet. 

Redogörelsen kompletteras av ett ändringsregister med samtliga ändringar vilket också inkluderas som 

beslutsunderlag i ärendet. 

Information mellan nämnderna 

Inledningsvis har ett tillägg införts som avser att förenkla samarbetet mellan nämnderna. Tillägget sker 

inom nämndernas allmänna uppgifter och anger att nämndernas i möjligaste mån ska få den 

information och de underlag från andra nämnder som de behöver i sin verksamhet. Rätten till 

information och underlag gäller dock inte uppgifter som skyddas av sekretess. Bestämmelsen utgör en 

slags påbyggnad till den rätt till information som kommunstyrelsen enligt 6 kap. 12 § kommunallagen 

har gentemot övriga nämnder, beredningar och anställda. Genom regleringen föreskrivs en utvidgad 

informationsskyldighet för alla nämnder och syftet är att samordningen mellan de olika nämnderna ska 

påskyndas, så att inte all information ska behöva gå genom kommunstyrelsen. 

Orden ”som de behöver i sin verksamhet” tar sikte på att det ska finnas en konkret anledning till varför 

informationen måste hämtas in. Det är alltså inte fråga om något slentrianmässigt 

informationslämnande. En viktig begränsning är också att sekretesskyddade uppgifter inte får lämnas 

ut. Detta följer av 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Denna bestämmelse ålägger 

myndigheterna att lämna för dem tillgängliga uppgifter till varandra, under förutsättning att inte 

sekretess råder eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.  

Det ska dock noteras att utskott inte har någon skyldighet att lämna information. Utskotten brukar 

generellt sett vara beredande organ till sin nämnd eller fatta beslut efter delegation från nämnden. 

Besluten handlar ofta myndighetsutövning mot enskild, där behov av information över 

nämndgränserna inte föreligger. 

Personal 

I stycket som berör personal har kommunfullmäktiges beslut från den 10 december 2019, om 

sammanslagning av byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, inkluderats. 

Stycket innehåller nu ett förtydligande om att nämnden för Miljö & Hälsoskydd inte längre är 
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anställningsmyndighet för personalen vid den nya bygg- och miljöförvaltningen och att nämnden inte 

heller har hand om arbetsmiljöfrågorna. 

Personuppgifter 

Förutom den ändrade laghänvisningen tydliggör stycket att varje nämnd ska utse dataskyddsombud. 

Arkivansvar 

Under § 7 har ett tillägg gjorts som upplyser att nämnderna inte endast har att beakta arkivreglementet 

utan även riktlinjerna för arkivvård och informationsförvaltning som antogs av kommunstyrelsen den 

26 mars 2019. 

Höjd beredskap, krigsfara eller krig 

Sedan tidigare finns ett stycke (§ 10) som upplyser om krisledningsnämndens möjligheter att överta 

hela eller delar av nämndernas verksamhetsområden då extra ordinär händelse föreligger. För att 

komplettera bestämmelsen läggs även en § 11 till som upplyser om att kommunstyrelsen, då 

regeringen beslutat att lag (1998:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 

domstolar under krig eller krigsfara m.m. helt eller delvis ska tillämpas, i brådskande ärenden, får 

besluta i stället för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får även ge uppdrag till 

kommunstyrelsen, eller åt en eller flera andra nämnder, att helt eller delvis handha förvaltning eller 

verkställighet som annars enligt lag eller annan författning ankommer på annan nämnd. Detta gäller 

dock inte kommunstyrelsens verksamhet. 

Ersättare för ordförande 

I § 16 görs en ändring av definitionen av ålderspresident. I nuvarande bestämmelse är det den till 

åldern äldste ledamoten som ska ersätta ordföranden när denne och vice ordförandena inte kan delta i 

ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde. I förslaget föreslås i stället att det ska vara den 

ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid som ska fullgöra ordförandens uppgifter vid dennes 

och presidiets frånvaro; alltså en harmonisering med regleringen i kommunfullmäktiges arbetsordning 

såväl som riksdagsordningen definition av begreppet ålderspresident. 

Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring 

Under avsnitten för ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring har tillägg införts för att 

förtydliga gällande praxis i kommunen samt förenkla hanteringen vid nämndernas sammanträden.  

I andra stycket i § 19 görs ett tillägg att: Om ingen ordning är bestämd eller om uppräkningen är 

uttömd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll då nämnden 

valdes. I den inträdesordning som kommunfullmäktige fastställt (se nedan) är inte samtliga partier 

uppräknade på samtliga rader. För att fastställa vilken ersättare som ska tjänstgöra när uppräkningen 

enligt inträdesordningen är uttömd, föreslås att ersättarna kallas in i den ordning de tagits upp i 

kommunfullmäktiges protokoll då nämnden valdes. 
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Partigrupp Partigruppsordning 

M M, C, L, KD, MP, S, SD, V 

C C, M, L, KD, MP, S, V, SD 

L L, C, M, KD, MP, S, 

KD KD, M, C, L, SD, S, MP, V 

KB KB 

MP MP, V, S, L, C, M, KD, SD 

S S, V, MP, C, L, M, KD, SD 

V V, MP, S, L, C, M, KD, SD 

SD SD, M, KD, C, L 

 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Genom den här bestämmelsen klargörs att respektive nämnd ansvarar för att kungörelser sker inom 

ramen för nämndens ansvarsområde enligt gällande bestämmelser. Vidare att nämnden ska underrätta 

kommunstyrelsen om ändringar i den kommunala författningssamlingen.  

Undertecknande av handlingar 

Enda förslaget till ändring är att yttranden till extern part som beslutas av nämnden ska kontrasigneras 

av sekreteraren i stället för undertecknas av förvaltningschefen. Syftet är att förenkla administrationen 

vid hantering av yttranden. Den kontrasignering som görs av sekreteraren bör betraktas vara ren 

verkställighet då den enbart syftar till att säkerställa att ordalydelsen i yttrandet överensstämmer med 

det nämnden beslutat. 

Tidpunkt för sammanträden 

Andra stycket motsvarar kommunallagens 6 kap. 23 § där det anges att minst en tredjedel av nämndens 

ledamöter kan begära att ett sammanträde ska hållas. En precisering har nu lagts till att en begäran om 

extra sammanträde ska ske skriftligen med uppgift om vilket eller vilka ärenden som önskas behandlas 

på det extra sammanträdet.  

Det ska emellertid framhållas att ordföranden har beslutsrätten när det gäller att bestämma tiden för ett 

extra sammanträde. I reglementet föreskrivs dock en långtgående samrådsskyldighet för ordföranden 

med övriga ledamöter i presidiet. ”Om möjligt” tar exempelvis sikte på att det ibland på grund av 

brådska inte är möjligt att avvakta samråd med alla. 

Kallelse 

Ändring har föreslagits om vem som ska kalla till sammanträden när ordföranden och vice ordföranden 

är förhindrade. I nuvarande reglering är det till åldern äldste ledamoten. I föreliggande förslag är det i 
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stället den ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid som ska kalla till sammanträde 

(ålderspresidenten).  

Sammanträde på distans 

Regleringen om vad som gäller för ledamöters deltagande på distans vid sammanträden står fast. Enda 

ändringen är att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans för nämnderna. Sådana regler togs fram under april månad 2020 då frågan 

aktualiserades med anledning av situationen med covid-19.  

Yrkanden 

För att underlätta och ge stöd för ordförande och sekreterare läggs det till två avsnitt om vad som gäller 

för yrkanden och beslutsgång samt vad som gäller för deltagande i beslut och hur en ledamot gör för 

att avstå från att delta i ett beslut. 

Det första avsnittet om yrkande överensstämmer med bestämmelserna i kommunfullmäktiges 

arbetsordning och följer gällande praxis för kommunal sammanträdesteknik. Det innebär att 

ordförande efter att överläggningen i ett ärende avslutad, går igenom de yrkanden som har framställts 

under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Detta ska också befästas med ett 

klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar 

att medge det.  

Vidare ska den ledamot som framställt ett yrkande formulera det skriftligt om ordföranden anser att det 

behövs. 

Deltagande i beslut 

Det andra avsnittet överensstämmer även det med bestämmelserna i kommunfullmäktiges 

arbetsordning. Enda tillägget är sista stycket vilket är en upplysning om kommunallagens reglering i  

4 kap. 27 § som tydliggör att den ledamot eller tjänstgörande ersättare som inte deltagit i avgörandet av 

ett ärende (sakfrågan) inte heller kan reservera sig mot beslutet. Märk väl att bestämmelsen inte 

innebär ett krav på att den förtroendevalde ska ha yrkat att ett annat beslut ska fattas för att denne ska 

ha rätt att reservera sig.  

Vidare gäller att en ledamot som har deltagit i en förberedande omröstning i ett ärende och som sedan 

har avstått från att rösta i huvudvoteringen har rätt att reservera sig mot det slutliga beslutet i ärendet. 

Detta uppstår ofta vid behandlingen av kommunbudgeten då det vanligtvis finns en handfull 

budgetförslag. För att få reservera sig mot beslutet krävs dock endast att ledamoten eller den 

tjänstgörande ersättare har deltagit i den omröstning som rör det egna budgetförslaget. Personen kan i 

de övriga omröstningarna välja att avstå från rösta.  

Deltagande i formella omröstningar (till exempel återremiss eller bordläggning) anses inte som 

deltagande i beslut. Ledamoten eller den tjänstgörande ersättaren som har för avsikt att reservera sig 

mot beslutet måste delta i sakfrågan, alltså när de materiella yrkandena behandlas. 
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Initiativärenden 

Ett helt nytt avsnitt som reglerar hanteringen av initiativ i nämnderna läggs till. Bestämmelserna tar sin 

utgångspunkt i 4 kap. 20 § kommunallagen som anger att varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i 

nämnden.  

Rätten att väcka ärenden är ovillkorlig för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnden. För att 

väcka ett initiativ måste ledamoten eller ersättaren dock tjänstgöra vid nämndens sammanträde. 

Observera att rätten att väcka initiativ är begränsad till nämndernas sammanträden, initiativ kan 

följaktligen inte väckas i utskott. 

Initiativet ska, om det skickas in innan sammanträdet, vara skriftligt och av initiativet ska det framgå 

vilken ledamot eller vilka ledamöter som står bakom initiativet. Det ska innehålla endast ett ärende. 

Bestämmelserna överensstämmer med vad som gäller för motioner, men med den ändringen att ett 

initiativ inte behöver vara egenhändigt undertecknat.  

Initiativ bör skickas in innan sammanträdet så att samtliga i nämnden kan ta del av det innan 

behandlingen vid sammanträdet. Det är dock inget krav och ett initiativ kan väckas muntligen direkt 

vid sammanträdet. Med fördel väcks initiativ direkt vid sammanträdets inledning. 

Vid behandlingen av ett initiativ kan nämnden avgöra ärendet direkt genom att använda samma tre 

alternativ som vid behandling av motioner, det vill säga: bifalla, avslå och anse besvarat. Nämnden kan 

också remittera initiativet, i första hand till förvaltningen för beredning, men möjlighet lämnas också 

att skicka det till utskott eller presidium för beredning. Ett initiativ kan också bordläggas till 

nästkommande sammanträde. 

Val och sammansättning i utskott 

I avsnittet görs ett förtydligande att fyllnadsval ska genomföras snarast då en ledamot eller en ersättare 

i ett utskott avgår, detta under förutsättning att utskottet inte valts proportionellt. Om proportionellt val 

ägt rum, gäller i stället turordningen enligt valsedlarna. Sista stycket utgår därav. 

Sammanträden i utskott 

Avslutningsvis sker en del kompletteringar i avsnittet om utskott och deras sammanträden, bland annat 

om protokollföringen. För kommunfullmäktige och nämnderna är det i kommunallagen reglerat att 

protokoll ska föras vid sammanträdena (5 kap. 65-67 § och 69 § samt 6 kap. 35 §). För utskotten finns 

inte denna reglering. För att få en enhetlig hantering av protokollföringen införs likalydande 

bestämmelser för utskotten för protokollföringen, justeringen samt tillkännagivandet av 

protokollsjusteringen (8 kap. 12 §). Bestämmelsen tydliggör också att protokoll inte ska föras vid 

andra tillfällen, till exempel vid beredningar. Vid beredningar kan i stället minnesanteckningar 

upprättas om behov finns av sådana. 

Vidare införs också en bestämmelse om att ordföranden vid lika röstetal har utslagsröst. Detta kan 

tyckas självklart men finns inte reglerat i lag vilket det gör för kommunfullmäktige och nämnderna. 

För att detta ska vara den gällande regeln även i utskott behöver den införas i detta reglemente.  
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Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 180 Dnr 2020-00094  

Antagande av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Kungsbacka 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder i Kungsbacka kommun, daterat 2020-09-18 med den ändringen att följande 

stycke läggs till under § 35 rörande initiativärenden: Initiativ får väckas i utskott. 

Utskottet tar inte ställning till initiativet utan överlämnar det till nämnden för 

behandling. 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun, 

antaget av kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018 har aktualiserat behovet av en 

översyn av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 

Kungsbacka kommun. Syftet är att säkerställa att reglementet följer kommunallagens 

krav och kommunalrättslig praxis samtidigt som det tydliggör den vedertagna praxis 

som finns i Kungsbacka kommun. Avsikten är också att ge reglementet en mer logisk 

struktur, ett modernare språk och underlätta nämndernas arbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 278 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 344 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-18 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun,  

2020-09-18 

Ändringsregister, 2020-09-18 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Kungsbacka kommun, antaget av 

kommunfullmäktige 2015-09-08, § 111 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 



Extraordinära satsningar 

Vi är mitt uppe i en omvälvande tid. Under våren 2020 när pandemin slog till var det få som kunde 
föreställa sig hur omfattande och långvarig den skulle bli. De rådande omständigheterna av Covid-
19 är något vi alla är starkt påverkade av men en del påverkas extra mycket. 

Kungsbacka kommun har höga ambitioner för att våra kommuninvånare ska känna sig trygga, på 
många olika plan. Trygga att våga gå där man vill, trygga i sin vardag- i sitt hem, trygga med att få 
stöd och hjälp när det behövs. Kungsbacka kommun arbetar också med att stärka den psykiska 
hälsan hos unga som gamla. 

Under rådande pandemi avråds vi från fysiska kontakter och att delta i sociala aktiviteter, de som 
kan uppmanas till att arbeta hemifrån. Uppmaningar till besöksrestriktioner kan leda till ökad 
ensamhet. Härmed finns en risk att den psykiska hälsan försämras om dessa restriktioner blir 
långvariga och ovisshet och ensamhet kan försämra tryggheten samt att våld i nära relationer 
tenderar att öka. Det kan dessutom vara svårare att nå ut till de som behöver kommunens stöd. 

Vårt skatteunderlag har minskat på grund av att våra invånare har fått minskade inkomster och att 
befolkningsunderlaget blivit lägre än beräknat. Staten har varit generös i att ge oss ersättning för 
kostnader som vi har haft för pandemin och kompensation för till exempel sjukersättningen. Detta 
har bidragit till att Kungsbacka gör ett bra resultat 2020. Redan innan pandemin har Kungsbacka en 
stabil ekonomi och vi ser ett behov av att stödja grupper som drabbats hårt av Covid-19. 

Vi i Alliansen vill därför att vi avsätter ett antal miljoner för prioriterade och speciella behov. Dessa 
medel finansieras genom ökade statsbidrag 2021. Alliansen anser att den enskildes välmående och 
trygghet och ett arbete att gå till, är en förutsättning för en stabil samhällsutveckling. För att 
stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att minimera Corona 
pandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra invånare, samt att arbeta 
brottsförebyggande avsätts 10 miljoner för projekt under 2021. Vi vill att kommundirektören tar 
fram underlag på de områden som är mest prioriterade och som har ett tydligt samband med 
pandemin. 

Yrkande 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att 10 miljoner kronor avsätts kommuncentralt 2021 
för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att minimera 
Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra invånare, samt att 
arbeta brottsförebyggande. Detta finansieras genom den ökning av de generella statsbidrag 
som kommunerna erhåller under 2021 under förutsättning att beslut om dessa statsbidrag 
fattas av Riksdagen i höstbudgeten  

- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de områden som är mest 
prioriterade med samband till pandemin, samt utarbeta hur fördelningen till olika 
”Coronaprojekt” ska ske. 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de olika Coronaprojekten. 
 

Lisa Andersson (M) Fredrik Hansson (C)  Ulrika Landergren (L)   

Niklas Mattsson (KD) 
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§ 182 Dnr 2020-01061  

Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära 
satsningar med anledning av covid-19 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 10 miljoner kronor avsätts kommuncentralt 2021 

för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att 

minimera Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra 

invånare, samt att arbeta brottsförebyggande. Detta finansieras genom den ökning av 

de generella statsbidrag som kommunerna erhåller under 2021 under förutsättning att 

beslut om dessa statsbidrag fattas av Riksdagen i höstbudgeten. 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de områden som är mest 

prioriterade med samband till pandemin, samt utarbeta hur fördelningen till olika 

”Coronaprojekt” ska ske. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de olika 

Coronaprojekten. 

Reservation 

Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Elisabeth Lyckevall 

(S), Kent Stenhammar (S), Sara Heikkinen Breitholtz (S), Richard Wäst (S), Maj-

Britt Rane-Andersson (S), Gert Svensson (S), Maria Losman (MP), Clas Rosander 

(MP), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD), Susanne Andersson (SD), Roger 

Krantz (SD), Kenth Wallin (SD), Tobias Eriksson (SD), Hampus Jägnert (SD) och 

Ulf Svärdh (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och Niklas 

Mattsson (KD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 november ett 

initiativ om extraordinära satsningar med anledning av covid-19.  

Förslagsställarna menar att besöksrestriktionerna som rekommenderas kan leda till 

ökad ensamhet bland invånarna vilket riskerar att försämra den psykiska hälsan, detta 

särskilt om dessa restriktioner blir långvariga. Ovisshet och ensamhet kan också 

försämra tryggheten vilket tenderar att leda till att våld i nära relationer ökar. Vidare 

kan det bli svårare att nå ut till de som behöver kommunens stöd.  

För att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att 

minimera Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos 

kommunens invånare, samt att arbeta brottsförebyggande, föreslår Alliansen att  

10 miljoner kronor avsätts för projekt under 2021. Förslagsställarna vill att 

kommundirektören tar fram underlag på de områden som är mest prioriterade och 

som har ett tydligt samband med pandemin samt att kommunstyrelsen får i uppdrag 

att besluta om fördelningen till de olika Coronaprojekten. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 285 

Initiativ från Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och 

Niklas Mattsson (KD) om extraordinära satsningar med anledning av covid-19, 

2020-11-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Borg (S) yrkar att 25 miljoner kronor ska användas för Extraordinära satsningar. 

Detta finansieras genom den ökning av statsbidrag som kommunen får under 2021. 

Kommundirektören tar fram ett underlag på de områden som är mest prioriterade i 

samband till pandemin och utarbetar förslag hur fördelningen till olika Coronaprojekt 

kan se ut. 

KS beslutar om fördelningen till de olika Coronaprojekten. 

Maria Losman (MP) yrkar på följande tillägg: 

- De extra statsbidragen till följd av pandemin ska tydligt användas till det de 

är avsedda för och också tydligt redovisas så att invånare kan följa hur de 

använts. 

Maria Losman (MP) yrkar också bifall till Eva Borgs (S) yrkande. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande samt bifall till Maria 

Losmans (MP) yrkande. 

Johan Tolinsson (S), Roger Larsson (KB) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall 

till Eva Borgs (S) yrkande. 

Stefan Jägnert (SD) yrkar att stycke 1 och 3 under yrkanden, tas bort i sin helhet samt 

brödtexten avsätts 10 miljoner för projekt under 2021. 

Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Niklas Mattsson (KD), Stephan 

Philipson (M), Thure Sandén (M), Filip Berndtsson (M) och Franklin Eck (M) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande, Maria Losmans (MP) 

m.fl. tilläggsyrkande och Stefan Jägnerts (SD) yrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag, Eva Borgs (S) 

m.fl. yrkande och Stefan Jägnerts (SD) yrkande, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag i kommande 

huvudomröstning. 
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Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Stefan 

Jägnerts (SD) yrkande för att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens förslag i 

huvudomröstningen, och finner att kommunfullmäktige utser Eva Borgs (S) m.fl. 

yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för huvudomröstningen 

som kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst innebär att bifalla Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 38 ja-röster mot 15 nej-röster, 7 

som avstår och 1 frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    

Eva Borg                                 (S)        Alla                                                 X   

Carita Boulwén                           (SD)       Alla       Hampus Jägnert                                         X    

Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    

Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    

Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    

Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    

Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                 X   

Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                  X  

Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                X    

Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    

Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    

Maria Losman                             (MP)       Alla                                            X   

Peder Kirsten                               (L)        Alla       Tord Du Hane                   X    

Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                 X   

Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                 X   

Tommy Bech                               (SD)       Alla                                              X  

Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    

Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    

Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   

Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    

Lars Eriksson                            (S)        Alla       Gert Svensson                                X   

Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                  X  

Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                X    

Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    

Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                X    

Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    

Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                X    

Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla                                                 X   

Roger Krantz                             (SD)       Alla                                                 X  

Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    

Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    

Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    

Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                    X   

Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    

Clas Rosander                            (MP)       Alla                                                X   

Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla        X    

Bengt Fransson                           (SD)       Alla       Ulf Svärdh                                        X  

Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   

Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    

Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    

Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla         X   

Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                X    
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Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                X    

Kenth Wallin                             (SD)       Alla          X  

Kristina Rasmussen                       (V)        Alla         X   

Franklin Eck                             (M)        Alla        X    

Elin Hysén                               (L)        Alla                                                X    

Rickard Wäst                             (S)        Alla                                                 X   

Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    

Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    

Tobias Eriksson                          (SD)       Alla                            X  

Berit Bergström                          (M)        Alla        X    

Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                 X   

Karin Green                              (C)        Alla                                        X    

Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                X    

Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    

Thord Brynielsson                        (SD)       Alla                                          X 

Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    

Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    

Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 38 15 7 1 

 

Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losmans (MP) m.fl. tilläggsyrkande 

mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår Maria Losmans (MP) m.fl. 

tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: ekonomi 
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SCB:s medborgarundersökning1



 Attitydundersökning

 Målgrupp: 18-84 år

 100 kommuner

 118 800 personer

 100 frågor

 Extra frågor om coronapandemin

 Svarsfrekvens totalt: 42 %

 Svarsfrekvens Kungsbacka: 45,3 %



Informationskampanj2

Vilka kanaler använde vi och hur tänkte vi?

Hur nådde vi ut med Medborgarundersökningen?



Syftet med 
kommunikationen

• Skapa engagemang

• Bidra till att höja svarsfrekvensen



Vårt upplägg

• Pressmeddelande

• Två nyheter på Kungsbacka.se

• Liten puff på Kungsbacka.se som ledde
till inloggningssidan på SCB

• Facebook-kampanj



Ny Facebook-kampanj

• Inspiration från ”killen med skylten”

• Rrikta oss mer mot unga än vad vi har 
gjort tidigare och väcka uppmärksamhet 
på ett humoristiskt och rakt sätt

• Kungsbacka-Posten uppmärksammade 
kampanjen

Skillnad i år jämfört med 
tidigare

Bild: @killenmedskylten, Instagram



….

Ungdomar har visat sig vara den grupp som
är svårast att få att delta, och därför
har kommunen nu gått ut med en kampanj
inspirerad av Instagramkändisen "Killen 
med skylten".

- Det är en lite riktad kampanj, helt klart. Vi 
vill ju att folk ska få upp ögonen för 
medborgarundersökningen och ett sätt är
att använda oss av visuella intryck, som
bilder, säger Cecilia 
Hugosson, kommunikatör på kommunledni
ngskontoret..."

/utdrag ur artikeln från KP, 29 augusti 2020



Förra årets kampanj och detta årets kampanj





Så nådde vi ut med kampanjen

Jämfört med förra året engagerade den här Facebook-kampanjen mer.

I snitt per inlägg nådde vi även ut till fler personer än 2019.

Däremot hade vi ett extra inlägg förra året och lade in mer pengar i inläggen då vilket gjorde att vi 
på grund det totalt sett nådde ut till fler förra året.

Exempel på hur många kvinnor/män vi 
nådde i olika åldrar i år. (Facebook-post 
nummer ett)



Så 
många 

nådde vi 
totalt i 

år

• Första artikeln på KBA.se: Lästes av 
29 personer

• Andra artikeln på KBA.se: 52 
personer

• Facebook: 36 173 personer

• Så många besökte vår landningssida 
på Kungsbacka.se: 42 personer

• Uppmärksamhetsbonus: Artikeln i 
Kungsbacka-Posten
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GODKÄNT

40-54
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Kungsbacka som en plats att bo och leva på
Nöjd-Region-Index (NRI)

Arbetsmöjligheter

Utbildningsmöjligheter

Bostäder

Kommunikationer

Kommersiellt utbud

Fritidsmöjligheter

Trygghet

NRI

Rekommendation



Kba Alla > 50' Min Max

69
60 63

47

79

Kungsbacka som en plats att bo och leva på
NRI 2020



2020 2019 2018

69 68 72

Kungsbacka som en plats att bo och leva på
NRI 2018-2020



65 %
rekommenderar starkt
vänner och bekanta att

flytta till Kungsbacka



BostäderTrygghet KommunikArbete Fritid Utbildning K utbud
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BostäderTrygghet KommunikArbete Fritid Utbildning K utbud
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Kungsbacka som en plats att bo och leva på
Andel höga/låga betyg
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BostäderArbetsmöjligheter
Trygghet

Kommunikationer
Kommersiellt utbud

Utbildningsmöjligheter
Fritidsmöjligheter

Bevara

Lägre prioritet

Förbättra
om möjligt

Prioritera

Betygsindex

Effektmått

Områden att 
upp-

märksamma 
för att 

medborgarna 
i Kungsbacka 

ska bli 
nöjdare



Förskolan

Grundskolan

Gymnasieskolan

Äldreomsorgen

Stöd för utsatta personer

Räddningstjänsten

Gång- och cykelvägar

NMI

Gator och vägar

Idrotts- och motionsanlägg.

Kultur

Miljöarbete

Renhållning och sophämtn.

Vatten och avlopp

Kommunens verksamheter
Nöjd-Medborgar-Index (NMI)

Bemötande och 
tillgänglighet



Kba Alla > 50' Min Max

59 57 58

43

68

Kommunens verksamheter
NMI 2020



2020 2019 2018

59 62 65

Kommunens verksamheter
NMI 2018-2020



44%
ger ett högt betyg på

bemötande
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.
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Kommunens verksamheter
Andel höga/låga betyg



Gator & vägar
Äldreomsorgen

Miljöarbete
Socialtjänst
Förskolan

Gång- & cykelvägar
Grundskolan

Idrotts & motions-
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Möjlighet till inflytande i kommunen
Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Kontakt

Information

Påverkan

Förtroende

NII



Kba Alla > 50' Min Max

41 40 41

29

58

Möjlighet till inflytande i kommunen
NII 2020



2020 2019 2018

41 43
47

Möjlighet till inflytande i kommunen
NII 2018-2020



Förtroende PåverkanKontakt Information
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Förtroende PåverkanKontakt Information

41 38

55

44

-4
-2

-2

-2

Möjlighet till inflytande i kommunen

2020100

0

Index 



Möjlighet till inflytande i kommunen
Andel höga/låga betyg
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Information

-
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om möjligt
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Extra frågor om 

coronapandemin

• Grad av påverkan

• Uppfattning om åtgärder

• Uppfattning om information

• Informationskällor



54%
GANSKA    VÄLDIGT 

MYCKET

Personligen påverkats 
av coronapandemin och 

dess konsekvenser

Coronapandemin
Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess 

konsekvenser?



54%
GANSKA   MYCKET

BRA

Åtgärder vidtagna av 
kommunen med 

anledning av 
coronapandemin

54%
GANSKA    MYCKET

BRA

Åtgärder vidtagna av 
regionen med anledning 

av coronapandemin

75%
GANSKA    MYCKET

BRA

Åtgärder vidtagna av 
myndigheter, riksdag & 
regering med anledning 

av coronapandemin

64%
GANSKA    MYCKET

BRA

Hur kommunen 
informerar vid 

samhällsstörningar

Coronapandemin



Preferens informationskällor under 

samhällsstörningar

(%)





Reflektioner4



Vad tar du med 

dig från 

resultatet? 
https://www.menti.com/3gd5gvk1sm

Menti kod: 70 62 57 9
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 Nylansering

 Frågor

 Målgrupp

 Urval

 Återföring av resultat



18/12
Presentation av resultat i KLG, dialog

18/12
Presentation av resultat, reflektion och 
nästa steg

21/12
Pressmeddelande

SCB publicerar resultat

12/1 2021
Presentation av resultat i KSAU

Vad händer nu?



 

 
Kungsbacka kommun 
0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se 
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SCB:s medborgarundersökning     Resultat 2020 

Sammanfattning 
 
Statistiska Centralbyrån genomförde årets medborgarundersökning under perioden 24 augusti till 5 november, 
bland 100 kommuner som valt att delta. I Kungsbacka kommun bjöds 1600 slumpvis utvalda medborgare i 
åldern 18–84 år in och 45,3 procent av dem valde att svara på enkäten som innehåller frågor om Kungsbacka 
som en plats att leva och bo på (Nöjd-Region-Index), Kungsbacka kommuns verksamheter (Nöjd-Medborgar-
Index), Medborgarnas inflytande i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index). Frågorna besvarades utifrån en 10-gradig 
skala, där 1 är lägsta betyg och 10 högsta betyg. Resultatet har sedan räknats om till indexvärden på en skala 
0–100, där gränsen för godkänt går vid 40 och för nöjd vid 55. Årets undersökning innehåller även ett antal 
tilläggsfrågor om coronapandemin, bland annat i vilken utsträckning medborgarna har påverkats och vad de 
har för uppfattning om olika aktörers åtgärder under pandemin. 

Nöjd-Region-Index (NRI) stiger från 68 till 69 i Kungsbacka (ej statistiskt säkerställd förändring). Resultatet 
hopslaget för samtliga kommuner stiger från 59 till 60. Rekommendationsviljan stiger med en punkt, från 75 till 
76, samtidigt som den minskar två punkter från 66 till 64 i totalresultatet för samtliga kommuner. Jämfört med 
snittet har Kungsbacka fortsatt högre betygsindex inom samtliga områden utom Bostäder och har ungefär 
samma förändringar som totalresultatet för samtliga kommuner. Betygsindex för Bostäder ligger oförändrat på 
52 i Kungsbacka samtidigt som det stiger från 53 till 55 i totalresultatet för samtliga kommuner. Vid en 
ambition att höja resultatet inom NRI bör området Bostäder särskilt uppmärksammas och prioriteras. Inget av 
frågeområdena inom NRI har säkerställda förändringar. 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) sjunker från 62 till 59, samtidigt som det stiger från 53 till 55 i totalen för 
kommunerna. Jämfört med snittet har Kungsbacka fortsatt högre betygsindex inom 10 områden av 14, lägre 
inom ett och ej säkerställt högre eller lägre inom två. Kommunernas totala resultat stiger inom samtliga 
områden utom två, där resultatet är oförändrat. I Kungsbacka sjunker resultatet inom åtta områden, stiger 
inom sex och är oförändrat inom ett. Endast ett område i Kungsbacka har en säkerställd förändring, Stöd för 
utsatta personer, där resultatet sjunker från 51 till 43 samtidigt som det stiger från 47 till 49 i kommunernas 
totalresultat. Områden som har starkas samband med helhetsbetyget NMI, och bör prioriteras vid 
förbättringsarbete, är i prioriteringsordning Gator och vägar, Äldreomsorgen, Miljöarbete, Stöd för utsatta 
personer och Förskolan. Respondenter som anger att de har erfarenhet av kommunens verksamhet är mer 
positiva i sin bedömning än respondenter som anger att de inte har någon egen erfarenhet av verksamheten 
inom samtliga områden utom Äldreomsorgen och Stöd för utsatta personer där de som ej har erfarenhet är 
mer positiva.  

Nöjd-Inflytande-Index (NII) sjunker från 43 till 41 (ej säkerställd förändring) i Kungsbacka, samtidigt som det 
stiger från 39 till 40 totalt för samtliga kommuner. Sett i ett längre perspektiv är nedgången sex punkter på två 
år, från 47 till 41. Kungsbacka tappar inom samtliga områden och visar inte längre ett högre resultat än 
genomsnittet. Inom områdena Förtroende och Kontakt har Kungsbacka ett säkerställt lägre resultat än totalen 
för samtliga kommuner. De områden som har starkast samband med NII och bör prioriteras är i 
prioriteringsordning Förtroende och Påverkan. 

Resultatet visar att 54 procent av invånarna upplever att de personligen påverkats ganska mycket eller väldigt 
mycket av pandemin och dess konsekvenser. 54 procent upplever att kommunens åtgärder är ganska bra eller 
mycket bra och 64 procent upplever att kommunens information i samband med pandemin varit ganska bra 
eller mycket bra.  

För att inhämta information under samhällsstörningar använder medborgarna helst Rikstäckande media följt 
av Lokalmedia och information från kommunen.  
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Kort om SCB:s medborgarundersökning 

 

Statistiska Centralbyrån genomför varje höst en medborgarundersökning bland ett slumpmässigt urval av 
invånare i åldern 18–84 år i kommuner som valt att delta i undersökningen. Urvalets storlek beror på 
kommunens storlek. I Kungsbacka, som tillhör kategorin 60 000 eller fler invånare, drogs ett slumpmässigt 
urval om 1600 personer. Av dessa besvarade 725 undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 45,3 procent, 
att jämföra med 42 procent för samtliga deltagande kommuner och med förra årets svarsfrekvens i 
Kungsbacka som uppgick till 42 procent. Undersökningen pågick under perioden 25 augusti – 5 november. 
Totalt deltog 100 kommuner och enkäten skickades ut till 118 800 slumpvis utvalda personer i dessa 
kommuner.  

Undersökningen består av ungefär 100 frågor inom olika områden och är indelad i tre delar: 

 Nöjd-Region-Index (NRI): kommunen som en plats att bo och leva på 

 Nöjd-Medborgar-Index (NMI): kommunens olika verksamheter  

 Nöjd-Inflytande-Index (NII): invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter 

 

Frågorna i undersökningen besvaras utifrån en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10 högsta betyg. 
Resultatet räknas om till indexvärden mellan 0 - 100 där gränsen för godkänt går vid 40. 

 
 

 

Indexvärdena kan fluktuera mer eller mindre från ett år till ett annat. Oftast tar det tid för människors attityder 
att förändras och förändringarna mellan åren är då små. Skillnaden mellan två värden kan antingen bero på att 
det finns en skillnad i verkligheten eller på slumpen. För att avgöra om skillnaderna i betygsindex mellan åren är 
statistiskt säkerställda har SCB undersökt om intervallen, dvs. indexvärdet plus/minus felmarginalen, överlappar 
varandra. Om intervallen överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena inte statistiskt säkerställd. Om 
intervallen tangerar varandra eller inte överlappar varandra anses förändringen vara säkerställd.  

För varje frågeområde beräknas ett effektmått. Effektmåttet är ett mått på hur starkt sambandet är mellan 
helhetsbetyget (NRI, NMI, NII) och respektive frågeområde. Effektmåttet anger i vilken utsträckning 
helhetsbetyget (NRI, NMI, NII) förväntas förändras om frågeområdets betygsindex förändras 5 enheter. Om ett 
frågeområde har fått effektmåttet 1,0 och helhetsbetyget 62 innebär det att helhetsbetyget förväntas 
sjunka/öka med 1 enhet till 61/63 om frågeområdets betygsindex minskar/ökar med 5 enheter.  
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Effektmåttet används för att beräkna vilka frågeområden som vid förbättrat resultat förväntas generera störst 
ökning av helhetsbetyget (NRI, NMI, NII) och således bör prioriteras av kommunen om ambitionen är att höja 
helhetsbetyget. Högt effektmått innebär hög påverkan på helhetsbetyget och lågt effektmått innebär låg 
påverkan på helhetsbetyget. Ett lågt effektmått ska inte tolkas som att frågeområdet inte är viktigt. 
Effektmåttet anger enbart vilken förväntad påverkan på helhetsbetyget som en förändring av frågeområdets 
betygsindex har. Utifrån effektmått och betygsindex placeras frågeområdena in i kategorierna Prioritera, 
Förbättra om möjligt, Lägre prioritet och Bevara för att tydliggöra vilken prioriteringsgrad frågeområdena bör ha 
vid ett förbättringsarbete. 
 

Avslutningsvis är det viktigt att läsaren av den här rapporten är införstådd med att Medborgarundersökningen 
är en attitydundersökning och inte en brukarundersökning, dvs. resultatet speglar invånarnas bild av, och 
attityd till, kommunen oavsett om man nyttjar tjänsterna som omfattas i undersökningen eller ej och oavsett 
om man har erfarenhet av att försöka påverka kommunala beslut och verksamheter eller ej.  

Respondenterna ombeds besvara frågorna i enkäten utifrån sin uppfattning;  

 

”Vissa frågor kan kanske vara svåra att svara på om du 
inte har så stor erfarenhet. Ofta har man ändå en uppfattning 

utifrån vad man hört eller läst. Det räcker.  
Det är just din uppfattning vi vill veta.” 

 

Resultatet utgör alltså inte fakta utan attityder och bild av kommunen. För att få en helhetsbild är det viktigt 
att inhämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp, genom till exempel kund-
/brukarundersökningar där medborgare som nyttjar eller på annat sätt har erfarenhet av kommunens tjänster 
utgör målgrupp för undersökningen. 

Medborgarundersökningen har genomförts i enlighet med ISO 20252:2012 Marknads-, opinions- och 
samhällsundersökningar vilket innebär att grundläggande kvalitetskrav uppfyllts. 
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Hur ser medborgarna på Kungsbacka kommun som en plats att 

bo och leva på? 

 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) uppgår i år till 69 i Kungsbacka kommun, vilket är 
en ökning jämfört med förra året. Förändringen är inte statistiskt säkerställd. Nedan presenteras resultatet för 
samtliga frågeområden för 2020, 2019 och 2018, samt en jämförelse av årets resultat med genomsnittet för 
alla deltagande kommuner och med kommuner med fler än 50 000 invånare. Vidare framgår spridningen, dvs. 
lägsta och högsta resultat som är uppmätt bland deltagande kommuner, samt vilka frågeområden som bör 
prioriteras vid förbättringsarbete. Inget av frågeområdena har statistiskt säkerställd förändring sedan 2019. 

 

 

 

 

 

   

 

 
Kungsbacka kommun är fortsatt en bra plats att leva och bo på enligt medborgarna och både helhetsindex NRI 
och rekommendationsviljan har höga resultat och stiger något i år. Kungsbackas index ligger nio punkter över 
genomsnittet och sex punkter högre än snittet för kommuner med 50 000 eller fler invånare. Även 
Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter och Kommunikationer får högre betygsindex i år. Under 
Kommunikationer är det framför allt frågan om möjligheterna att använda kollektivtrafiken för resor som ökar.  

Resultatet för Arbetsmöjligheter och Trygghet sjunker något och det är samtliga frågor som backar; Möjligheten 
att hitta arbete inom rimligt avstånd, Hur tryggt och säkert man kan vistas utomhus på kvällar och nätter, Hur 
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trygg och säker man kan känna sig mot hot, rån och misshandel, Hur trygg och säker man kan känna sig mot 
inbrott i hemmet. Trots nedgången ligger Kungsbackas resultat i paritet med de minsta kommunerna med 
mindre än 10 000 invånare, där tryggheten är störst. Upplevd trygghet samvarierar med storlek på kommunen. 
Resultatet är högst i de minsta kommunerna och lägst i de största.   

Betygsindex för Bostäder är oförändrat, att jämföras med snittet och kommuner med 50 000 eller fler invånare 
där resultatet stiger. Medborgarna i Kungsbacka tycker att möjligheten att hitta bra boende och att utbudet av 
olika typer av boendeformer är något bättre än förra året samtidigt som man i något lägre utsträckning 
upplever bebyggelsen trivsam. Bostäder har ett högt effektmått och har således stor påverkan på resultatet för 
helhetsindex NRI. 

 

65 %r 

rekommenderarr 

starkt vännerr 

och bekanta attr 

flytta tillr 

Kungsbackar 

 
r10 %  

ravråder r 
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rbekanta att r 

rflytta tillr r 

rKungsbackar 

 

 

 Personer som bott upp till två år i Kungsbacka är mest 
positiva. Betygen dippar bland de som bott 3–5 år men 
återhämtar sig något i grupperna som bott 6 år eller 
längre i Kungsbacka. 

 

 

Personer med högst utbildning ger högst betyg, undantag 
Kommunikationer, Kommersiellt utbud och Fritids-
möjligheter. Personer med lägst utbildning ger lägst betyg. 
 

 Kvinnor ger högre betyg än män, med undantag för 
Bostäder och Trygghet.  
 
 

 Personer boende i centralorten och annan tätort är mer 
nöjda än personer boende utanför tätort, undantag Trygghet. 

 

 

Inrikes födda ger högre betyg än utrikes födda, 
undantag Kommunikationer och Trygghet. 

 Lägst betyg på NRI och Rekommendation ger Kungsbackas 
yngre medborgare, 18–29 år. 

 

Nedan framgår vilken prioriteringsordning frågeområdena bör ges vid förbättringsarbete samt vilket effektmått 
respektive frågeområde har på NRI. Områden som bör prioriteras är framförallt Bostäder som har ett relativt 
lågt betygsindex (52) samtidigt som det har ett högt effektmått (1,5) och Fritidsmöjligheter som backar något 
samtidigt som det har ett högt effektmått (1,2). Fritidsmöjligheter har flyttats till Förbättra om möjligt från 
Bevara sedan 2019 och visar ett dubbelt så högt effektmått jämfört med 2019. Trygghet, som återfanns under 
Prioritera förra året, har flyttat till Lägre prioritet då effektmåttet är lägre i år.  
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Hur ser medborgarna i Kungsbacka kommun på kommunens 

verksamheter? 

 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) uppgår i årets undersökning till 59, vilket är 
en tillbakagång jämfört med 2019 och 2018. Förändringen sedan 2019 är inte statistiskt säkerställd, men sett i 
ett längre perspektiv har index sjunkit med sex punkter sedan 2018, vilket sannolikt inte beror på slumpen. I 
Kungsbacka har endast ett område, Stöd för utsatta personer, ett säkerställt förändrat betygsindex jämfört 
med 2019. Nedan framgår frågeområdenas resultat för 2020, 2019 och 2018, samt en jämförelse av 2020 års 
resultat med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner och kommuner med 50 000 eller fler invånare.  
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Stöd för utsatta personer tappar sju punkter på indexskalan sedan 2019, från 51 till 43, vilket sticker ut vid en 
jämförelse med övriga kommuner. Snittet bland kommuner av olika storlekar varierar mellan 48 och 50. 
Kungsbacka har fortfarande ett godkänt resultat, men om tappet skulle fortsätta närmar det sig gränsen för ej 
godkänt som går vid betygsindex 40. 

Bland män i Kungsbacka är tappet 10 punkter och bland kvinnor fem punkter. Åldersgruppen 30–49 år ger lägst 
betyg och index ligger på 38 i den gruppen, att jämföra med 52 i gruppen 18–29 år, 42 i gruppen 50–64 år och 
46 i gruppen 65–84 år. Mest positiva till den hjälp som utsatta personer får i Kungsbacka är personer som inte 
själva har erfarenhet av socialtjänsten under de senaste två åren. De är mer positiva än de som själva 
arbetar/har arbetat inom socialtjänsten och de som har erfarenhet av socialtjänsten genom nära anhörig eller 
genom vänner/bekanta. Minst positiva är personer som själva får/har fått hjälp från socialtjänsten, där index 
ligger på 25. Inrikes födda ger högre betyg än utrikes födda och de som bott kort tid i kommunen ger lägre 
betyg än de som bott en längre tid i Kungsbacka. Personer med lägst utbildning (förgymnasial) är mest positiva 
och personer med högst utbildning (eftergymnasial mer än tre år) är minst positiva.  

 

  
Kvinnor ger generellt högre betyg än män.  
 
 

 

 

Personer med lägst utbildning är minst positiva och personer 
med eftergymnasial utbildning, oavsett längd, är mest 
positiva. 

 Personer som bott upp till två år i Kungsbacka är mest 
positiva. Betygen dippar bland personer som bott 3–5 
år men återhämtar sig något vid längre boendetid. 
 

 Personer boende i centralorten och annan tätort är mer 
positiva än personer boende utanför tätort. 

 

 

Föreställningen om bemötande och tillgänglighet är 
sämre än den faktiska upplevelsen av bemötande och 
tillgänglighet. 

 Åldersgruppen 18–29 år är generellt mer positiv än övriga 
åldersgrupper. 

 

 

Nedan framgår vilken prioriteringsordning frågeområdena bör ges vid förbättringsarbete samt vilket effektmått 
respektive frågeområde har på NMI. Områden som har högt effektmått, dvs. som vid ett förbättrat resultat 
förväntas kunna påverka NMI i positiv riktning mer än övriga områden, och som därför bör prioriteras vid 
förbättringsarbete är Gator och vägar följt av Äldreomsorgen, Miljöarbete samt Stöd för utsatta personer och 
Förskolan. Sedan förra året har Förskolan tillkommit under Prioritera samtidigt som Grundskolan och Idrotts- 
och motionsanläggningar flyttat från Prioritera till Lägre prioritet. Övriga områden under Prioritera är samma 
som förra året. 
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Hur ser medborgarna i Kungsbacka kommun på sitt inflytande i 

kommunen? 

 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) uppgår i årets undersökning till 41, vilket är en 
tillbakagång jämfört med 2019 och 2018. Förändringen mellan 2019 och 2020 är inte statistiskt säkerställd. Sett 
i ett längre perspektiv har NII sjunkit med sex punkter på två år, vilket sannolikt inte beror på slumpen, och 
närmar sig gränsen för ej godkänt. Frågeområdena Påverkan och Förtroende hade säkerställt försämrade 
resultat 2019, men i år är inga av förändringarna säkerställda. Betygsindex för dessa områden har dock sjunkit 
över tid och med relativt många punkter. Sett i ett längre perspektiv beror nedgången sannolikt därför inte på 
slumpen. Nedan framgår resultatet för respektive frågeområde samt en jämförelse av 2020 års resultat med 
samtliga deltagande kommuner och kommuner med 50 000 eller fler invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsbackas resultat när det gäller medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen sticker ut lite i år. 
Resultatet sjunker inom samtliga områden, framförallt inom Förtroende, till skillnad från snittet och kommuner 
med 50 000 eller fler invånare där resultaten stiger eller är oförändrade, med något enstaka undantag. 
Resultatet för Påverkan hamnar för första gången under gränsen för godkänt i Kungsbacka. Inget område har 
säkerställd förändring, men sett till att Kungsbackas resultat har sjunkit över tid är det inte sannolikt att tappet 
över tid beror på slumpen.  

Förtroende är det område som tappar mest och resultatet sjunker på samtliga frågor; kommunens politiker 
arbetar för kommunens bästa, hur ansvarstagande kommunens politiker är, hur kommunens högre tjänstemän 
arbetar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut genomförs. Index ligger en punkt över vad som är 
ansett som godkänt. Förtroendet sjunker framförallt bland kvinnor, från 46 till 40.  

Vid korsjämförelse framgår att förtroendet är lägst i åldersgruppen 30–49 år, att förtroendet är väsentligt lägre 
bland personer som anger att de haft kontakt med någon politiker under de senaste två åren än bland 
personer som inte haft sådan kontakt och väsentligt lägre bland personer som har bott 3–5 år i Kungsbacka 
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jämfört med personer som har bott längre i kommunen eller upp till två år. Personer med förgymnasial 
utbildning har tydligt lägre förtroende än personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning.  

Resultatet för Påverkan sjunker bland kvinnor och är oförändrat bland män, som också ger högre betyg än 
kvinnor. Kommunens yngre invånare, 18–29 år, är mindre nöjda än övriga åldersgrupper. Väsentligt mindre 
nöjda är personer som har bott 3–5 år i kommunen jämfört med personer som har bott här 6 år och uppåt 
eller kortare tid än två år. Även inom detta område ger personer med förgymnasial utbildning lägre betyg än 
personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning.  

 
 

 Yngsta åldersgruppen, 18–29 år är minst positiv och 
åldersgruppen 50–64 år mest positiv. 

 

 Personer med lägst utbildning ger lägst betyg och högst 
utbildning ger högst betyg. Skillnaden är relativt stor och 
varierar mellan sju till 15 punkter på indexskalan. Störst 
skillnad noteras inom området Påverkan och Information. 

 

 

Boende upp till två år i kommunen ger högst betyg, 
undantaget, frågeområde Kontakt, och boende 3–5 år 
ger lägst betyg. Skillnaderna är väsentliga och varierar 
mellan 14 – 32 punkter på indexskalan. 

  
Resultatet för Påverkan är inte godkänt och lägst betyg ger 
åldersgruppen 18–29 år (33 på indexskalan). 

  
Inrikes födda ger klart högre betyg än utrikes födda. 

  
Män är mer positiva än kvinnor och resultatet sjunker 
betydligt mer bland kvinnor än män. 
 

 Förtroendet är lägre bland personer som anger att de 
har haft kontakt med någon politiker under de senaste 
två åren, 33, än bland de som ej har haft någon 
kontakt, 45. 

  

 

 

Nedan framgår vilken prioriteringsordning frågeområdena bör ges vid förbättringsarbete samt vilket effektmått 
respektive frågeområde har på NII. Områdenas indelning har inte förändrats sedan 2019, däremot har 
områdenas respektive effektmått förändrats. Förtroende och Påverkan är de områden som har högst 
effektmått i hela undersökningen och bör särskilt uppmärksammas framöver. 
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Coronapandemin 

 
 
Med anledning av den pågående coronapandemin finns det ett stort behov av statistik kopplat till den rådande 
situationen. Med anledning av det har SCB valt att lägga till några extra frågor för att försöka ge en bild av i vilken 
utsträckning kommunens medborgare har påverkats och deras uppfattning om kommunens och andra aktörers 
åtgärder under coronapanemin.  

 

När det gäller i vilken utsträckning medborgarna 
personligen har påverkats av coronapandemin och 
dess konsekvenser anger 54 procent att de har 
påverkats ganska mycket eller väldigt mycket.  6 
procent anser sig inte ha påverkats alls och 41 procent 
inte så mycket.  

En högre andel kvinnor än män anger att de har 
påverkats väldigt mycket, likaså personer i 
åldersgruppen 65–84 år jämfört med övriga 
åldersgrupper. 

Boende i centralorten upplever i högre utsträckning än 
boende i annan tätort eller utanför tätort att de har 
påverkats väldigt mycket, 27 procent vilket kan 
jämföras med 19 procent i de båda andra 
målgrupperna. 

 

 

 

 

 

Drygt hälften (54 procent) anser att de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin, 
t.ex. anpassningar i äldreomsorg eller skolor, är ganska bra eller mycket bra. Högst betyg ger åldersgrupperna 
18-29 år och 30-49 år. Lika hög andel (54 procent) anser att de åtgärder som regionen har vidtagit, t.ex. 
anpassningar av vård eller kollektivtrafik, är ganska bra eller mycket bra och 75 procent anser att åtgärder som 
har vidtagits av myndigheter, riksdag och regering är ganska bra eller mycket bra.  

Nästan två av tre (64 procent) anser att kommunen informerar ganska bra eller mycket bra vid 
samhällssstörningar, t.ex. pandemier, strömavbrott, extremt väder, översvämning, problem med dricksvatten 
och avlopp.  
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Informationskällor under samhällsstörningar 

 

I årets undersökning har frågan ”Vilka källor använder du helst för att inhämta information under 
samhällsstörningar?” lagts till i enkäten. Respondenterna har kunnat markera flera svar på frågan, varför 
resultatet överstiger 100 procent. 

I topp, 71 procent, placerar sig Rikstäckande media, t.ex. nationella nyhetssändningar på TV eller 
nyhetstidningar inklusive webbaserade tidning. Rikstäckande media hamnar högst bland både män och kvinnor 
och i samtliga åldersgrupper och utbildningsnivåer med undantag för 65-84 år och personer med förgymnasial 
utbildning, där Lokalmedia är populärast. 

 
Näst högst preferens, 58 procent, får 
Lokalmedia, t.ex. lokalradio, lokal-TV eller 
lokaltidning inklusive webbaserade 
tidningar. Minst populärt är Lokalmedia 
bland invånare som har bott kortare tid än 
två år i kommunen, 39 procent jämfört 
med 50–60 procent i grupperna som bott 
längre tid än två år i kommunen.  

Nästan 40 procent anger Information från 
kommunen, t.ex. via webbplatsen eller 
kommunens sociala medier. Kvinnor, 46 
procent, anger Information från 
kommunen i väsentligt högre utsträckning 
än män, 32 procent. 

 

 

 

Drygt 30 procent anger Information från släkt, vänner och bekanta och 30 procent anger Information från 
myndigheterna, t.ex. via pressträffar eller webbplatsen, män i högre utsträckning än kvinnor, 36 procent jämfört 
med 29 procent, yngre oftare än äldre och inrikes födda oftare än utrikes födda. 

Drygt 20 procent anger Krisinformation.se, webbplatsen, 13 procent bland personer med förgymnasial 
utbildning och mellan 20–28 procent bland personer med gymnasial- eller eftergymnasial utbildning. Det är 
vanligare att inrikes födda anger Krisinformation.se än utrikes födda.  
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SCB:s medborgar-

undersökning hösten 2020 
 

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i 

SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 100 kommuner 2020. Sedan undersökningen 

genomfördes första gången hösten 2005 har 273 av landets kommuner 

deltagit och 258 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Kungsbacka kommun.  

Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 

2020. Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år 

tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten.  

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 100 kommuner 

som var med i undersökningen 2020. 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten 

och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta 

verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör 

prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

 Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen 

som en plats att bo och leva på. 

 Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 

kommunens olika verksamheter.  

 Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 

invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter. 

Mer om modellen 

 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

 Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 

är högsta betyg. 

 Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan 

variera mellan 0 och 100.  

 Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 

”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 

genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget annat 

anges. Läs mer om felmarginaler och om analysmodellen i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 

attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  

är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens 

invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap 

från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.  

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 

områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 

helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan finns mer 

ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI, 

anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, enkäten och 

deltagande kommuners svarsfrekvenser.  
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Tabell- och diagrambilaga  

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. Bilagan 

innehåller samtliga tabeller och diagram för Kungsbacka kommun som 

använts till analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet, då 

verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner. Det kan 

finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i 

nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. Resultaten för de kommuner 

som varit med i undersökningen från 2010 och framåt är tillgängliga via 

www.scb.se/medborgarundersokningen. 

Den 21 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 

statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Kungsbacka kommuns invånare i åldrarna 18–84 år. 

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s 

register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett urval 

om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 

år, 1 200 personer i kommuner med 10 000–59 999 invånare och 1 600 

personer i kommuner med 60 000 eller fler invånare i dessa åldrar. 

Insamling  

Totalt gjordes fyra utskick till urvalspersonerna, per post. Det första 

utskicket till urvalspersonerna innehöll ett informationsbrev med 

inloggningsuppgifter till webbenkäten samt information om 

undersökningen och dess syfte. Enkäten på webben fanns tillgänglig på 

svenska, engelska, finska och spanska. Därefter skickades en pappersenkät 

och informationsbrev ut till de som inte svarat. Pappersenkäten fanns även 

tillgänglig på arabiska att beställa från SCB. Ytterligare två påminnelser 

skickades ut till de som inte besvarat enkäten, varav den sista innehöll en 

ny pappersenkät. Insamlingen pågick mellan 24 augusti och 3 november 

2020. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Kungsbacka kommun blev 46 procent. Kungsbacka 

kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2019. 

Svarsandelen blev då 42 procent.  

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2020 blev 42 procent. 

År 2019 var den 41 procent, och 2018 var den också 41 procent. Under 2017 

var svarsfrekvensen 40 procent.  

Även om det självfallet är säkrare att göra statistik utan bortfall, finns olika 

statistiska metoder för att kompensera för bortfallet. På SCB används 

viktning av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är under-

representerad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens 

svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen använder vi juridiskt 

kön och ålder för denna viktning.  

 

 

http://www.scb.se/medborgarundersokningen
http://www.statistikdatabasen.scb.se/
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 

Hur ser medborgarna på Kungsbacka kommun som en 

plats att bo och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Kungsbacka kommun samt för samtliga 100 kommuner i 
undersökningsomgången 2020. 

  

 
 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 

medborgarna bedömer Kungsbacka kommun som en plats att bo och leva på blev 

69.  

För Kungsbacka kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 

frågeområdena Bostäder samt Fritidsmöjligheter som kan höja helhetsbetyget 

Nöjd-Region-Index.  

65 procent av medborgarna i Kungsbacka kommun kan starkt rekommendera 

vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga 

skalan) medan 10 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga 

skalan). 

NRI för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 60. 

NRI för Kungsbacka kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter högre. 

… Utbildningsmöjligheter högre. 

… Bostäder lägre. 

… Kommunikationer högre. 

… Kommersiellt utbud högre. 

… Fritidsmöjligheter högre. 

… Trygghet högre.  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NRI 69 ±1,6 60

Rekommendation 76 ±1,9 64

Kommersiellt utbud 72 ±1,9 63

Utbildningsmöjligheter 69 ±1,7 61

Kommunikationer 65 ±1,6 60

Fritidsmöjligheter 65 ±1,4 59

Arbetsmöjligheter 60 ±2,0 56

Trygghet 59 ±1,9 55

Bostäder 52 ±1,8 55

Kungsbacka kommun
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att 

medborgarna i Kungsbacka kommun ska bli nöjdare? 
 

Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).  
Prioriteringsmatris för Kungsbacka kommun 2020. 

 

 

 

 

 

 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan 

på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har 

förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar uppe till 

höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har förhållandevis 

höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen 

kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex 

förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan Bevaras. 

En sänkning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och 

frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av matrisen. 

Frågeområden som bör prioriteras 

Bostäder 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Fritidsmöjligheter 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 
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Frågeområden som bör bevaras 

Kommunikationer, Kommersiellt utbud, Utbildningsmöjligheter   
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex 
för Kungsbacka kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2005, 

samt hösten år 2008–2019. 

NRI för Kungsbacka kommun blev 69 i årets undersökning. Det är inte en 

säkerställd förändring jämfört med hösten 2019 då NRI var 68.  

För Kungsbacka kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 

betygsindex jämfört med hösten 2019.  

Indexet Rekommendation blev 76 för Kungsbacka kommun i årets undersökning. 

Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2019 då indexet 

Rekommendation var 75.
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Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

Hur ser medborgarna i Kungsbacka kommun på 

kommunens verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt 
verksamheternas betygsindex för Kungsbacka kommun samt för samtliga 100 kommuner i 
undersökningsomgången 2020. 

 

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur 

medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Kungsbacka kommun blev 

59.      

För Kungsbacka kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 

verksamheterna Gator och vägar, Äldreomsorgen, Miljöarbete, Stöd för utsatta 

personer samt Förskolan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna 

bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med 

kommunen, blev 56 i Kungsbacka kommun. 

NMI för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 55. 

NMI för Kungsbacka kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förskolan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Grundskolan högre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen inte säkerställt högre eller lägre. 

… Stöd för utsatta personer lägre. 

… Räddningstjänsten högre. 

… Gång- och cykelvägar högre. 

… Gator och vägar högre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar högre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete högre. 

… Renhållning och sophämtning högre. 

… Vatten och avlopp högre. 

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index
NMI 59 ±2,2 55

Bemötande och tillgänglighet 56 ±2,3 55

Vatten och avlopp 84 ±1,9 77

Räddningstjänsten 80 ±1,6 77

Renhållning och sophämtning 71 ±1,8 66

Kultur 69 ±1,9 60

Gymnasieskolan 67 ±1,8 58

Förskolan 65 ±1,9 65

Idrotts- och motionsanläggningar 65 ±1,9 60

Grundskolan 63 ±1,9 59

Gator och vägar 62 ±2,4 55

Gång- och cykelvägar 61 ±2,3 55

Miljöarbete 59 ±2,4 56

Äldreomsorgen 50 ±2,2 52

Stöd för utsatta personer 43 ±2,1 49

Kungsbacka kommun
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Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att 

medborgarna i Kungsbacka kommun ska bli nöjdare? 
 

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). 
Prioriteringsmatris för Kungsbacka kommun 2020. 
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Kungsbacka kommun.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2005, 

samt hösten år 2008–2019. 

NMI för Kungsbacka kommun blev 59 i årets undersökning. Det är inte en 

säkerställd förändring jämfört med hösten 2019 då NMI var 62.  

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Kungsbacka kommun 

hösten 2019 har verksamheten Stöd för utsatta personer fått lägre betygsindex.  

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 56 för Kungsbacka kommun i årets 

undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2019. Då 

var indexet Bemötande och tillgänglighet 57. 
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Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

Hur ser medborgarna i Kungsbacka kommun på sitt 

inflytande i kommunen? 
 

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Kungsbacka kommun 
samt för samtliga 100 kommuner i undersökningsomgången 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 

medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Kungsbacka kommun 

blev 41.  

För Kungsbacka kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 

frågeområdena Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-

Inflytande-Index. 

NII för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 40. 

NII för Kungsbacka kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med 

genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Kontakt lägre. 

… Information inte säkerställt högre eller lägre. 

… Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förtroende lägre. 

 

  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index
NII 41 ±2,3 40

Information 55 ±2,0 54

Kontakt 44 ±2,2 47

Förtroende 41 ±2,5 44

Påverkan 38 ±2,2 38

Kungsbacka kommun
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få 

nöjdare medborgare i Kungsbacka kommun? 
 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII). 
Prioriteringsmatris för Kungsbacka kommun 2020. 
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Kungsbacka 
kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

 
 
 

 

 

 

Kungsbacka kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2005, 

samt hösten år 2008–2019. 

NII för Kungsbacka kommun blev 41 i årets undersökning. Det är inte en 

säkerställd förändring jämfört med hösten 2019 då NII var 43.  

För Kungsbacka kommun har inga frågeområden fått säkerställt förändrade 

betygsindex jämfört med hösten 2019. 
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Skärpta restriktioner hot mot hästvälfärd  
 

Enligt de skärpta restriktioner regeringen meddelade den 18 december bör all verksamhet som 

drivs av kommuner och "inte är nödvändig" stängas ned – exempelvis idrottshallar.  

Svenska Ridsportförbundet vädjar till Sveriges kommuner att i sina beslut ta hänsyn till 

ridskoleverksamhetens ansvar enligt djurskyddslagen samt dess möjlighet att bedriva 

verksamhet som inte ökar smittspridning i samhället. 

Svenska Ridsportförbundet har sedan i mars kontinuerligt anpassat och utvärderat ridsportens 

verksamhet till rådande läge för att förhindra spridning av covid-19. Det är en svår utmaning då 

insatser för att skydda mot smittspridning mellan människor ska balanseras mot det ansvar för hästen 

som finns enligt djurskyddslagen. Brott mot den får konsekvenser för hästvälfärd och kan betyda 

indraget tillstånd från länsstyrelsen att ha hästverksamhet. Men en anpassad verksamhet kan erbjuda 

hälsa för såväl häst som människa. Verksamheten har varit framgångsrik i sin anpassning och till 

dags dato finns inga kända fall av smittspridning av Covid-19 inom Svenska Ridsportförbundets 

ridskoleverksamhet. 

Verksamhet inom ridsporten 

 

• Liten risk för smittspridning. Ridsport är ingen kontaktsport och går inte att jämföra med till 

exempel lagsporter. Hittills har ytterst liten smittspridning identifierats i samband med ridsport 

och ridskoleverksamhet och den verksamhet som genomförs är anpassad efter myndigheternas råd 

och rekommendationer. 

• Naturligt och inbyggt avstånd – utomhus eller på stora ytor. I ridsporten håller vi alltid minst en 

hästlängds avstånd, det vill säga cirka två meter. Få personer rider samtidigt på stora ytor och ofta 

utomhus. Hästarna görs iordning inför och efter ridning i enskilda utrymmen. Antal besökare har 

begränsats, mötesplatser har stängts och anvisningar för hur smittsäkrad genomströmning på 

anläggningen ska ske har upprättats. 

• Utbildad personal och inarbetade rutiner. På ridskolan finns anställd och utbildad personal som 

ansvarar för att rekommendationer följs. Hantering av smittspridning är inte nytt i ridsporten, 

det finns inarbetade rutiner kopplat till smittor på häst, vilket medför en vana att hantera dessa 

situationer. 

• Hästen motverkar ohälsa. Det finns tydliga tecken i samhället på att Coronapandemin ökat 

förekomsten av psykisk ohälsa hos befolkningen. I dessa tider kan hästen erbjuda en fysisk 

kontakt som inte sprider smitta och som ger lite lindring när människan mår dåligt. 
 

 

Konsekvenser av att stänga ned verksamhet i ridsporten 

Ridskoleverksamhet skiljer sig från andra idrotter genom hästen som möjliggörare för avstånd och 

förstärkt hälsa. Men med hästen kommer ansvar reglerat i djurskyddslagen. Hästar kräver tillsyn, 

omvårdnad, motion och foder flera gånger om dagen, alla årets dagar. 

Det finns ridskolor i nästan alla av Sveriges kommuner, där antalet hästar är dimensionerat för det 

antal elever som deltar i deras verksamhet. Alla hästar kräver daglig omhändertagande och motion, 

något som i stor utsträckning utförs av ridskolans elever. Ridskolans personal är en garanti för både  
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säkerhet och djurskydd. En stängning av ridskoleverksamheten skulle bland annat betyda följande för 

hästens välfärd. 

• Förändras mängden motion för en häst påverkas inte bara hästens kondition och styrka utan 

även fodersmältning med risk för kolik (en åkomma som kan vara livshotande). 

• Det kommer behövas tid att bygga upp kondition och styrka när hästen ska återgå till sitt 

arbete. 

• Vissa verksamheter har begränsad tillgång till hagar, vilket ökar behov av motion under 

ryttare.  

• En häst som inte rastas har mycket oanvänd energi som kan innebära säkerhetsrisker i 

hantering och ridning. 

Svenska Ridsportförbundet har stor respekt för de beslut som Sveriges kommuner måste ta i dessa 

tider. Mot bakgrund av ovanstående hoppas Svenska Ridsportförbundet att en covid-anpassad 

ridskoleverksamhet kan få fortsätta då den värnar välmående hos häst och människa. Självklart 

finns vi till förfogande för att besvara frågor och ytterligare förtydliga innehållet i denna skrivelse. 

 

Låt oss tillsammans arbeta för att ridskolan ska vara en levande mötesplats och stark resurs i 

kommunen, även i framtiden!  

 

Vänliga hälsningar,  

 

 
Ulf Brömster, ordförande, samt förbundsstyrelsen  

Svenska Ridsportförbundet 
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Kundnamn Förfallodatum(åååå-mm-dd) Anm Belopp SEK Betalt SEK Återstår SEK
Bräckans IBK 2021-01-28 2 216 0 2 216
Summa Bräckans IBK 2 216 0 2 216
Free Running Sweden Kungsbacka 2021-01-29 13 806 0 13 806
Summa Free Running Sweden Kungsbacka 13 806 0 13 806
HK Aranäs 2019-10-07 Anstånd 122 858 22 703 100 155
HK Aranäs 2020-03-03 Anstånd 78 815 0 78 815
HK Aranäs 2020-03-31 Anstånd 8 096 0 8 096
HK Aranäs 2020-04-30 Anstånd 49 322 0 49 322
HK Aranäs 2020-05-07 Anstånd 96 799 0 96 799
HK Aranäs 2021-01-28 Anstånd 343 178 0 343 178
Summa HK Aranäs 699 068 22 703 676 365
Kulturföreningen Alléteatern 2021-01-14 Anstånd 33 789 0 33 789
Summa Kulturföreningen Alléteatern 33 789 0 33 789
Kungsbacka Fäktklubb 1999 2019-12-04 Försäkringsärende - under utredning 39 138 0 39 138
Summa Kungsbacka Fäktklubb 1999 39 138 0 39 138
Lerkils IF 2021-01-28 25 242 0 25 242
Summa Lerkils IF 25 242 0 25 242
Nordhallands Ridklubb 2017-11-30 Anstånd 307 110 12 500 294 610
Nordhallands Ridklubb 2019-01-03 Anstånd 368 532 10 000 358 532
Nordhallands Ridklubb 2020-01-09 Anstånd 161 532 0 161 532
Nordhallands Ridklubb 2020-12-30 Anstånd 61 420 0 61 420
Summa Nordhallands Ridklubb 898 594 22 500 876 094

1 711 853 45 203 1 666 650

Utestående fordringar KFT per 31 Januari 2021
Föreningar

1 / 1



Verdatum Vernr Huvudtext Kronor

Inga fakturor har kvittats mot bidrag under 2021 per den 31/1 2021

Kvittning av fakturor mot bidrag under 2021
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Diarienummer
2021-01-20 433-8843-2020

13-84-11 

Fjärås-Förlanda församling
Att. Patrick Lind
patrick.lind@svenskakyrkan.se

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Renovering av Förlanda kyrka, Förlanda socken, 
Kungsbacka kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar om tillstånd till ändring av Förlanda kyrka i enlighet med till ärendet 
hörande handlingar med följande villkor:

Vid avvikelse från ansökan/handlingar ska länsstyrelsen omgående informeras.

Arbetena ska ske under medverkan av antikvarisk expert. Experten ska kontaktas i god 
tid före arbetena startar.

Åtgärderna ska dokumenteras. Inom sex månader efter avslutat arbete ska rapport 
skickas in till länsstyrelsen med text och fotografier som beskriver genomförda 
åtgärder.

Länsstyrelsen ska meddelas datum för slutbesiktning.

Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena är slutförda.

Tillståndet gäller i 5 år från beslutsdatum. 

Hur man överklagar
Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län, som måste 
ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. I annat fall 
kan överklagandet inte tas upp till prövning. Av överklagandet ska framgå vilket 
beslut som överklagas och den ändring i beslutet som Ni begär. Ni bör också tala om 
varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat till stöd för överklagandet bör 
dessa bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till 
halland@lansstyrelsen.se.

För en part som företräder det allmänna räknas överklagandetiden om tre veckor från 
den dag då länsstyrelsens beslut meddelades.

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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Beskrivning av ärendet
Den 30 november 2020 inkom Fjärås-Förlanda församling till länsstyrelsen med en 
ansökan om tillstånd att utföra åtgärder i takkonstruktion, byte av taktäckning samt 
övriga renoverings- och underhållsarbeten på Förlanda kyrka. Den 14 januari 2021 
kompletterades ansökan med bygghandling, ritningar och teknisk beskrivning för 
omläggning av långhustaket.

De handlingar som ligger till grund för beslutet är:

 Ansökningshandling upprättad av Ogstedt Antikvarie 25 oktober 2020

 Rapport över besiktning av takkonstruktion upprättad av Tyréns AB 26 
oktober 2020

 Bygghandling upprättad av Ogstedt Antikvarie 17 december 2020

 Ritningar för åtgärd i takkonstruktionen enligt ritningsförteckning upprättad 
av Tyréns AB 7 december 2020

 Teknisk beskrivning för omläggning av långhustaket upprättad av Plåtkonsult 
i Kungälv AB 17 december 2020. 

Samfälligheten har utsett Henrik Ogstedt, Ogstedt Antikvarie, som antikvarisk expert.

Historik
Förlanda kyrka ligger på en äldre kyrkplats, på gränsen mellan skogsmark och öppet 
odlingslandskap i Löftaåns dalgång i norra Halland. På platsen fanns tidigare en kyrka i 
romansk stil, men denna revs och dagens kyrka byggdes 1885 på samma plats, efter ritningar av 
Adrian Crispin Peterson. Tornet, som byggts till på den äldre kyrkan 1828, bevarades i den nya 
kyrkan. Kyrkobyggnaden är uppförd av sten med vitputsade fasader som pryds av slätputsade 
hörnkedjor, risaliter, gördel- och takfriser samt rusticering ovanför de rundbågiga 
fönsteröppningarna. I långhuset sitter spröjsade gjutjärnsfönster. Tornet har karnissvängd huv 
med lanternin och är klätt med fiskfjällsmönstrad zinkplåt. Det flacka långhustaket har 
koppartäckning. På både lanterninen och sydportalen syns nygotiska kors. Exteriört har kyrkan 
en tidstypisk nyklassicistisk stil. 

Interiört präglas kyrkan av nyrenässans. Taket är ett flackt tunnvalv av trä, indelat i olika fält 
med listverk och bemålning. Under 1990-talet rekonstruerades det invändiga arkitekturbundna 
måleriet på tak, väggar och viss fast inredning, exempelvis återskapades bården med palmetter 
under taklisten och dörrar och bänkar ekådrades. 

Beskrivning av skador
I samband med uppdatering av vård- och underhållsplan för kyrkan upptäcktes konstruktiva 
problem med kyrkans takstolar, vilka är för svaga för att bära upp innertaket som består av ett 
tunnvalv av trä. Tunnvalvet har sjunkit ner i kyrkorummet och även delvis deformerats på grund 
av detta.
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Under sommaren 2020 släppte delar av långhusets taktäckning av koppar och hela taket behöver 
läggas om på grund av de skador som uppkommit.

Kyrkans fasader har ett flertal sprickor, av vilka vissa löper genom murverket. Tidigare 
användning av cementbruk på äldre kalkbruk har gjort att det också finns putsskador samt bom i 
putsen på flertalet ställen, samtidigt som kyrkans fasader är i behov av avfärgning. Även 
solbänkar av kalksten har sprickbildning och spjälkning sedan lagningar utförts med 
cementbruk. På grund av sprickorna i murverket finns också skador på puts och målning 
interiört.

Föreslagna åtgärder
För att säkerställa att kyrkans tunnvalv inte fortsätter att sjunka kommer takstolarna att 
förstärkas genom att nya vertikala reglar fästs i befintliga sparrar och hanband respektive 
innertaksstolarnas överdel i läget för första åsen från nocken på båda sidor. Detta hjälper 
takstolarna att bära upp innertaket.

Omläggning av koppartaket kommer att utföras med vissa konstruktiva förändringar som ger 
taket längre livslängd. Mellan befintligt brädtak och ny koppartäckning kommer plywood att 
läggas för att plåten bättre ska kunna fästas. Nytt tak kommer att läggas med tvärfalsarna 
förskjutna växelvis cirka 50 mm. Nya hängrännor kommer att vara av zinkplåt. I samband med 
takarbetet kommer även befintligt kors av gjutjärn på södra vapenhuset att underhållas.

Fasadsprickor och putsskador både exteriört och interiört kommer att lagas med lämpligt bruk 
och ytorna kommer att putsas likt befintliga ytor. Avfärgning av kyrkans putsade fasadytor 
kommer att ske med silikatfärg. Solbänkar kommer att lagas med infärgat stenlagningsbruk. 
Fönster kommer att skrapas, slipas och målas med linoljefärg i befintlig kulör. Alla ytterdörrar 
och tornets ljudluckor kommer att skrapas, slipas och målas med linoljefärg exteriört. På 
sakristians dörr i öster kommer snickerilagningar att ske på dörrkarmens överstycke och 
sidstycken och dörrbladet kommer att justeras. Här kommer även nytt karmbleck av zink 
tillkomma vid överljuset. Trapporna vid södra och östra entréerna samt källarnedgångens gjutna 
ram kommer att lagas. 

Motivering till beslutet
Enligt 4 kap 2 § Kulturmiljölag (1988:950) ska kyrkobyggnader vårdas och 
underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. Enligt 4 kap 3 § samma lag får länsstyrelsen i beslut om 
tillstånd till förändringar ställa de villkor som är skäliga med hänsyn till de 
förhållanden som föranleder förändringen. Villkoren får avse hur förändringen ska 
utföras samt den dokumentation som behövs.

Samtliga nu föreslagna åtgärder i Förlanda kyrka är nödvändiga för att säkerställa ett 
långsiktigt bevarande av kyrkobyggnaden och dess kulturhistoriska värden. Flera av 
åtgärderna måste genomföras för att inte orsaka större skador i byggnaden, däribland 
åtgärderna i takkonstruktionen och byte av taktäckningen. Det är positivt att 
församlingen på samma gång vill ta ett helhetsgrepp och åtgärda fasadskador samt 
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övriga skador på byggnadsdelar och även utföra sedvanligt underhåll. Länsstyrelsen 
finner att ansökan kan tillstyrkas med ovan angivna villkor.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Emma Östlund med antikvarie Maja Jannerling som 
föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Fjärås-Förlanda församling, fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se 
Göteborgs stift, goteborgsstift@svenskakyrkan.se
Kulturmiljö Halland med samtliga handlingar, kansli@kulturmiljohalland.se 
Kungsbacka kommun, info@kungsbacka.se 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se
mailto:goteborgsstift@svenskakyrkan.se
mailto:kansli@kulturmiljohalland.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:registrator@raa.se
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§ 4 Dnr 2020-00918  

Revidering av kemikalieplan 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan för Kungsbacka kommun,  

daterad 2020-10-21, med den ändringen att stycke tre i förordet skrivs om så att det 

lyder:  

 Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, eftersom målsättningarna är så 

tydliga. Det är enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta 

vad kommunen vill. 

Kommunfullmäktige antar En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller 

förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22. 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017 antagen av kommunfullmäktige  

2017-03-07, § 32 upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av En 

kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma 

kemikalier, till kommunstyrelsen, under förutsättning av att ändringen inte är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skriftligen 

återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för kemikalieplanens 

och riktlinjernas aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla 

förvaltningar och kommunala bolag i Kungsbacka som antogs av 

kommunfullmäktige 2017 och ska revideras vart tredje år. Kemikalieplanen drar upp 

riktlinjer för hur Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med substitution av 

farliga kemikalier och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i 

kommunens verksamheter. Planen innehåller åtgärder som syftar till att kommunen 

ska komma närmare miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs 

2017 var barns miljöer och kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter 

prioriterade områden. 

Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade med 

det cirkulära perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en 

förutsättning för en cirkulär ekonomi. De utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är 

kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade områdena: barns miljöer 

samt kemiska och hygieniska produkter, finns kvar. De är dock kompletterade med 

två nya prioriterade områden: gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att 

skydda barnen ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt 

kunna hantera plastens miljöpåverkan. 

Utöver det har åtgärderna setts över. De som är fullt ut genomförda har tagits bort, 

och nya har tillkommit. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (1) 

Kommunfullmäktige Datum  

2021-02-02 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 303 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 334 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21 

En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 

ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22 

Handledning och kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering, daterade 

2020-09-22 

Kemikalieplan För Kungsbacka kommun 2017, uppföljning av åtgärder, daterad 

2020-10-19 

Remissammanställning, daterad 2020-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Hansson (C), Stephan Philipson (M), Kristina Karlsson (C), Henrik Arnesson 

(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 19 Dnr 2021-00062  

Begäran om sammanräkning för uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt fyllnadsval för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Kultur & Fritid och uppdrag som nämndeman vid Varbergs 
Tingsrätt 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Tord du Hane (L) avlidit och att 

valbarheten enligt  4 kap. 3 § kommunallagen och 4 kap. 6 § rättegångsbalken 

därmed har upphört för uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 

nämnden för Kultur & Fritid och nämndeman vid Varbergs Tingsrätt. 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Tord du Hane (L) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige utser Birgitta Gustafsson (L) till uppdraget som ny ledamot i 

nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Ingrid Hedström, Torredsvägen 286, 429 34 Kullavik, till 

uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs Tingsrätt för tiden till och 31 december 

2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Tord du Hanes (L) bortgång och att valbarheten enligt 4 kap. 3 § 

kommunallagen och 4 kap. 6 § rättegångsbalken därmed har upphört behöver 

kommunfullmäktige begära en ny sammanräkning från Länsstyrelsen i Hallands län 

avseende ny ersättare i kommunfullmäktige samt genomföra fyllnadsval för 

uppdraget som ledamot i nämnden för Kultur & Fritid och uppdraget som 

nämndeman vid Varbergs Tingsrätt. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige tillskriver Länsstyrelsen i Hallands län att ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Tord du Hane (L) utses genom ny sammanräkning. 

Kommunfullmäktige utser Birgitta Gustafsson (L) till uppdraget som ny ledamot i 

nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och 31 december 2022. 

Kommunfullmäktige utser Ingrid Hedström, Torredsvägen 286, 429 34 Kullavik, till 

uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs Tingsrätt för tiden till och 31 december 

2023. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan notera till 

protokollet att Tord du Hane (L) avlidit och valbarheten enligt 4 kap. 3 § 

kommunallagen och 4 kap. 6 § rättegångsbalken därmed har upphört för uppdragen 

som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i nämnden för Kultur & Fritid och 

nämndeman vid Varbergs Tingsrätt, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 
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Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan tillskriva Länsstyrelsen i 

Hallands län att ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tord du Hane (L) utses 

genom ny sammanräkning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Birgitta Gustafsson (L) 

till uppdraget som ny ledamot i nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och 31 

december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Ingrid Hedström, 

Torredsvägen 286, 429 34 Kullavik, till uppdraget som ny nämndeman vid Varbergs 

Tingsrätt för tiden till och 31 december 2023, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Birgitta Gustafsson (L), Ingrid Hedström, Torredsvägen 286, 429 34 Kullavik, 

Länsstyrelsen i Hallands län, nämnden för Kultur & Fritid, Varbergs Tingsrätt, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 


