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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-03-11 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Digitalt Sammanträde torsdagen den 18 mars 2021 kl. 17:00 i Småbräkorna, Kulturhuset 

Fyren och via Teams. 

 

17:00 Hallands kulturplan - Eva Nyhammar (Region Halland) och Sofia Rosén, 30 min 

17:30 Målrapport: fler ska få möjlighet att testa kulturskolan - Per Graneld och Elisabeth 

Lindberg, 15 min 

17:45 Budgetberedning om lokalbehov - Jessica Wibeck, 10 min 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Filip Berndtsson (M) 

1.  Underlag kommunbudget 

 

2 st dokument 

20 min 

 

2021-00034  Godkänna rapporten Underlag till kommunbudget 

2022. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Granskning av föreningsbidrag  

 

3 st dokument 

10 min 

2021-00041  Nämnden för Kultur & Fritid godkänner svar och 

skickar till Kommunrevisionen. 

1. Nämndsekreterare har säkerställt att det går att 

identifiera delegeringsbeslut i nämndens protokoll.  

2. Nämndsekreterare har upprättat en dokumenterad 

rutin för hur anmälan och redovisning av 

delegeringsbeslut ska ske. 

3. Handläggare har tydliggjort i delegeringsbesluten 

att beslutet är fattat på delegation och angett aktuell 

delegeringspunkt. 

4. Nämndsekreterare anmäler personalärenden till 

nämnden under sammanträdespunkten anmälan av 

delegationsbeslut. 

5. Nämndsekreterare anmäler även avslagsbeslut 

avseende föreningsbidrag till nämnden. 

6. Det nya bidrags- och taxesystemet kommer 

tydliggöra vilka kontroller som ska genomföras av 

den dokumentation som bidragsberättigade 

föreningar årligen ombeds lämna in till 

förvaltningen. 

7. Enhetschef för Förenings- & förvaltningsstöd 

kommer, då nya regler för bidrags- och taxesystemet 

beslutats, följa upp att föreningsbidrag återredovisas 

på nytt sätt och används i enlighet med nämndens 

idrottspolitiska program, samt även beakta 

barnkonventionen i uppföljningen. 

 

Nämnden har vidtagit åtgärder 1-5. Åtgärder 6 & 7, 

som är beroende av det nya bidrags- och 

taxesystemet kommer redovisas så snart de är 

genomförda. 

 

3.  Extra bidrag till NHRK för 

ersättning av skuldränta 

 

1 st dokument 

5 min 

 

2021-00039  Nämnden för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag om 

152 000 kr vilket motsvarar skuldräntan på den 

uppkomna lokalhyresskulden t o m 2021-02-28. 

Beslutet förutsätter att återbetalning av hyresskulden 

påbörjas omgående. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Extra bidrag till Åsa IF villkorat 

av överenskommelse om 

lokaleffektivisering 

 

1 st dokument 

5 min 

2021-00040  Nämnden för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag om 

60 000 kr för dränering av klubbstuga som en sista 

insats för att upprätthålla stugans funktion under 

tiden en ny långsiktig lokallösning i form av 

samlokalisering med kommunen tas fram. Detta 

bidrag är det sista som Åsa IF kommer erhålla för att 

upprätthålla funktion och skick på sin stuga. 

Bidraget är villkorat av att en överenskommelse 

träffas om att föreningen och kommunen gemensamt 

undersöker andra alternativa lokaler t ex 

samlokalisering i kommunala lokaler. 

 

5.  Anmälan av delegationsbeslut 

mars 2021 

 

7 st dokument 

 

 

2021-00036  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 

protokoll 2021-03-18 godkänns. 
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6.  Information mars 2021 

 

Information lämnas i följande: 

 

Förvaltningschefens 

månadsbrev (direkt efter 

kallelsen), 1 st dokument 

 

För dialog: 

 

Hallands kulturplan  

Hallands kulturstrategi och 

kulturplan 2021-2024 

- Klicka på länken ovan! 

 

Muntlig presentation på 

sammanträdet: 

 

Målrapport: fler ska få 

möjlighet att testa kulturskolan - 

Per Graneld och Elisabeth 

Lindberg 

 

Budgetberedning om 

lokalbehov - Jessica Wibeck, 1 

st dokument 

 

 

Dokument för kännedom: 

 

MUCF överenskommelse, 1 st 

dokument 

 

Polisrapport Äskhults by, 1 st 

dokument 

 

KS § 40 Fördelning av medel 

till extraordinära insatser med 

anledning av Covid-19, 2 st 

dokument 

 

Ny avgift för tillsyn 2021, 1 st 

dokument 

 

Kommentar till avslaget 

gällande ansökan om bidrag för 

2021-00035  Informationen noteras till protokollet.  

https://www.regionhalland.se/app/uploads/2020/12/kulturplan-2021-2024-webb-tg.pdf
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2020/12/kulturplan-2021-2024-webb-tg.pdf
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 Ärende Beteckning Förslag 

utökande av befintlig 7-

mannakonstgräsplan till fullstor 

11-manna plan för Annebergs 

IF. 1 st dokument. 

 

Information budgetdag. 1 st 

dokument. 

 

Föreläggande gällande 

luftledning och markkabel för el 

mellan Maden och Hundsås, 

Kungsbacka kommun. 1 st 

dokument. 

 

Beslut om dispens från 

reservatsföreskrifter och 

strandskyddsbestämmelser för 

anläggning av parkeringsplats 

m.m. på fastigheten Hanhals S:1 

inom naturreservatet 

Kungsbackafjorden, 

Kungsbacka kommun. 2 st 

dokument.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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. Mars 2021  

 

Långsiktig planering och större frågor 

 

Framdrift arenaprojektet 

Här kommer en fortsättning på den info jag gav i mitt förra månadsbrev.  

Under mars-april kommer kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ta ställning till 

det utredningsarbete som vi gjorts under de senaste 1-2 åren. Förslaget är att besluta 

om storleksalternativet ”large” dvs det största alternativet som innehåller arena, 

fotbollsarena samt även lika mycket kommersiell yta i form av kontor, restaurang, 

café etc. Tillkommande kostnad för att bygga de kommersiella ytorna ska finansiera 

sig själv genom motsvarande intäkter. Detta alternativ skulle bidra till liv och rörelse 

och underlag för ytterligare service i närområdet utan att belasta skattekollektivet 

särskilt mycket. De kommersiella delarna föreslås drivas av annan än kommunen.  

Om beslut fattas om fortsättning och finansiering blir nästa steg att gå in i en sk 

projekttävling där en konsult handlas upp som tillsammans med kommunen och 

föreningslivet utformar arenan. Parallellt behöver även en driftoperatör av de 

kommersiella delarna handlas upp och som då också ska bli delaktig i utformningen. 

För Kultur & Fritids del har vi lagt fram förslag till driftbudget dvs det tillskott som 

behövs för att vi ska kunna driva arenan med evenemang inom idrott och kultur. 

Driftkostnaden kommer delvis täckas av intäkter. Dock är det svårt att få full 

kostnadstäckning av en arenadrift. Det finns inte stora pengar att tjäna på 

evenemangsverksamhet utan vi ska se det som att vi gör kommunen attraktiv då vi 

tillför en arena och att intäkterna kommer till andra aktörer i staden tillgodo och från 

blivande skattebetalare som väljer att bo i Kungsbacka tack vare vår attraktivitet.  
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Viktiga funktioner i arenan blir en A-idrottshall med publikkapacitet för 2500 

sittande eller 3000 om även ståplats väljs. Det ska vara en separat B-hall utan publik 

så att verksamhet kan pågå parallellt utan att störa varandra t e under 

omställningstiden mellan idrottsevenemang och kulturevenemang. Utomhus kommer 

vi docka på en läktar för 1000 personer samt en fotbollsplan som uppfyller arenakrav 

för superettan. Möjlighet till uppskalning av publikkapacitet ska finnas. 

Omklädningsrummen ska täcka behov för både inomhusidrott, fotbollsverksamhet 

ute samt kunna fungera som omklädningsloger för artister o dyl. Det behöver finnas 

sociala ytor såsom VIP-rum och även gemensamma klubbrum och kanslier för 

föreningar. Utomhus påverkas Kungsbacka IFs stugor som vi undersöker om vi kan 

flytta eller om de behöver rivas. Fotbollsfältet kommer fortsatt användas för fotboll 

och större evenemang som Gothia cup och Aranäs open. De behöver dock 

tillgängliggöras för fler så att flera känner sig välkomna på de stora ytorna t ex i 

samband med brännboll och annan lek och spel, picknick o dyl.  

Under byggtiden kommer Kungsbacka IF:s fotbollsverksamhet påverkas. I det fall 

investeringsmedel för en konstgräsplan beviljas innan arenabygget drar igång kan en 

ny konstgräsplan byggas lite längre bort på Inlagsfältet som en första åtgärd. Därefter 

kan arenan byggas på befintlig konstgräsplan. Då uppstår inga störningar. En mindre 

störning uppstår om det första som görs är att en ny konstgräsplan byggs där den ska 

ligga permanent dvs på nya fotbollsstadion. Därefter byggs arenan intill. Det leder 

till vissa störningar men de kan hanteras på samma sätt som vi hanterade rivningen 

av Aranäs A-och B-hallar innan nya sporthallen kom på plats. Omfördelning av 

KIF:s verksamhet behöver då göras till andra planer vilket bedöms som hanterbart 

utan vidare åtgärder annat än schemaomläggningar för många föreningar. Restider 

för utövare uppstår givetvis.   

Projektet har hittills letts av Kommunledningskontoret och även fortsättningsvis är 

detta ett centralt projekt som leds och styrs av Kommunstyrelsen och 

kommunledningskontoret. Kultur & Fritid är högst delaktiga via både idrottsdelen 

och kulturdelen. Vi har gott samarbete med föreningslivet som i veckan deltog i ett 

större möte där de förväntades inkomma med sina behov utifrån givna ramar. Det 

blev stort fokus på temat samutnyttjande vilket uppfattas som mer eller mindre 

positivt. Vi har goda erfarenheter med oss nu från sporthallen som vi kan applicera 

på arenan, vilket är positivt.  

Någon officiell budget eller tidplan finns inte att redovisa pga kommande 

upphandlingar som ska ske utan att dessa är kända.  

 

 

Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 

Kommunens årliga budgetdag. Förberedelse inför 2022 års budget 

Under en dag i mars hölls digitalt möte med budgetberedningen (KsAu) samt alla 

presidier, förvaltningschefer och ekonomiansvariga på samtliga förvaltningar och 

bolag. Syftet var att bygga gemenskap kunskap om omvärlden och kommunen och 

vad som är viktigt att fokusera på när vi går in i budgetarbetet för 2022. Förmiddagen 

ägnades åt omvärldsspaning och dialog om vad den betyder för utvecklingen i 

Kungsbacka. Eftermiddagen ägnades åt behovet av att ur ett hållbarhetsperspektiv 

försöka bygga ut Kungsbacka stad genom förtätning istället för fortsatt splittrad 

utbyggnad överallt i kommunen. Bildspel bifogas för er kännedom och möjlighet att 

ställa frågor kommer att finnas på nämndsmötet.  
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Underlag till kommunbudget 

Vi har gjort en kortfattad beskrivning av utmaningar och möjligheter inför 

kommande budgetarbete. Vi har även gjort en komplettering av den omvärldsanalys 

som återfinns i kommunbudget 2021. Vill nämnden föra fram ytterligare aspekter 

som ni tycker är viktiga att föra in till budgetberedningen är ni välkomna att komma 

med förslag på kompletterande skrivningar. 

 

Extra ekonomisk satsning pga pandemin 

Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela en stor engångssumma till Kultur & Fritid 

för att vita åtgärder för att motverka de effekter pandemin inneburit. Vi kommer 

fokusera på barn och ungas psykiska mående tillsammans med GA och FG. Resurser 

kommer gå till att tillfälligt öka våra aktivitetsgrupper för särskilt utsatta och till 

elevhälsovården. Vi kommer också arbeta mer med uppsökande verksamhet från 

Ung i Kungsbacka t ex utomhus i idrottsparken. Ett stort område är även arbeta med 

att främja sunda relationer för att minska risken för våld i nära relationer.  

 

Överenskommelse med Nordhallands ridklubb 

Överenskommelsen ska ses som den första av flera som behöver göras över tid. Det 

är väldigt viktigt att föreningen känner att de har vårt stöd i att överleva och 

utvecklas. Det är dock minst lika viktigt att vi känner att vi kan lita på deras vilja och 

strävan att komma tillrätta med sin ekonomi så att de kan betala sin hyra. 

Överenskommelsen är ett led i att vi visar vår goda vilja att stödja och de visar sin 

vilja att påbörja avbetalningen av sin hyresskuld som en förutsättning för att få 

bidraget. 

 

Överenskommelse med Åsa IF 

Vi vill sträva efter att göra den här typen av överenskommelser med flera föreningar, 

gärna ortsvis så att vi kan intensifiera vårt arbete med lokaleffektivisering 

tillsammans med alla det berör på en ort t ex skolor och förskolor, våra mötesplatser 

och bibliotek och föreningslivets lokaler.  

 

Avgifter till Miljö& Hälsoskydd 

Miljö & Hälsoskydd debiterar Kultur & Fritid för utförda kontroller såsom 

badvattenprover eller kontroller av idrottsanläggningar där vi är sk 

verksamhetsutövare. Vi kommer kunna hantera avgiftshöjningen inom ram och 

frågan är hanterbar. 

 

Polisrapport Äskhult 

Polisrapport är bifogad och avser rapport pga inbrott på Äskhult. Inget blev stulet 

och ingen skadegörelse förekom. 
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Inkommen skrivelse från Annebergs IF 

Annebergs IF har inkommit med skrivelse om önskemål om bidrag trots nämndens 

avslag att bevilja bidrag för att bygga ut befintlig konstgräsplan till 11-mannaplan. 

Från förvaltningens sida vill vi understryka att vi inte anser att behovet är så stort för 

Annebergs IF att det är rimligt. Behovet grundar vi på antalet medlemmar i 

föreningen. Det är dock ytterst viktigt att vi noga följer befolkningsutvecklingen i 

Anneberg och förser kommundelen i takt med att den växer och intresset för 

organiserad fotboll kanske ökar.  

 

 

 

Operativa frågor 

Corona 

Den senaste månaden har varit relativt lugn. Vissa inskärpningar som riktat sig till 

föreningslivet har gjorts. Det gäller att de måste avstå från tävlingar, matcher, cuper 

och läger ännu en tid. Å andra sidan förbereder vi för en öppning av konsthallen 

enligt covid-lagens regler dvs med ett max antal besökare per ytenhet. Kulturskolan 

är i stort igång med hela sin verksamhet igen efter distansundervisning för de flesta 

och inställda kurstillfällen för några såsom dans. Debiteringen av uteblivna 

kurstillfällen har inte gjorts utan fastslagen taxa har justerat med avseende på antal 

tillfällen som ställts in. För distansundervisning har full taxa debiterats. Inför 

sommaren har kommunerna av Regeringen fått i uppdrag att se till att ordningen på 

allmänna platser kan upprätthållas med avseende på smittspridning. Det gäller t ex 

parker och stränder. Kommunerna kan t ex utfärda förbud att vistas på olikaplatser. 

Vi har en grupp i Halland som ska ta fram en gemensam hållning här. Mycket 

kommer nog handla om information till besökare om vad som gäller snarare än 

förbud. Vi ska dock utreda frågan.  

Kungsbacka sporthall 

Nu är den nya sporthallen tagen i drift och vi har ägnat mycket tid åt att hjälpa 

föreningslivet tillrätta och se till att de hittar bra samverkansformer. Det är främst 

HK Aranäs och budoföreningarna JK Aktiv och Kungsbacka Judo. Även andra 

föreningar kommer ha event här i framtiden men dessa tre får ses som 

huvudhyresgäster tillsammans med gymnasiet. Vi har kommit en lång bit på väg när 

det gäller samutnyttjande t ex av omklädningsrum där skolor och HK Aranäs elitlag 

samsas, vi har ett litet café med sittytor som föreningarna kan disponera som de vill 

liksom administrativa lokaler som kan användas av både lärare och föreningar.  Till 

hösten kommer även elever från Internationella Engelska skolan, IES, att hyra de 

timmar de behöver. En taxa för dem ska tas fram som bygger på marknadsmässiga 

principer.  

För en rundvisning av hur det ser ut inne i sporthallen, se film här via länk eller 

adress: 

Kungsbacka sporthall öppnar - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=LjbduTcsJ2o 

 

Fördjupat arbete med studieförbunden 

https://www.youtube.com/watch?v=LjbduTcsJ2o
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Vi har påbörjat ett arbete tillsammans med studieförbunden. Vår ambition är att 

arbeta mer tillsammans på en övergripande strategisk nivå. Redan idag gör vi många 

gemensamma projekt. Vi saknar dock en gemensam riktning och en gemensam 

ambition där vi kraftsamlar kring de viktigaste områdena som stödjer bådas våra mål. 

En ambition är också att vi ska minska dubbelarbete och göra mer medvetna 

samarbeten där vi kompletterar varandras utbud. Vi har börjat med Studieförbundet 

Vuxenskolan där vi har identifierat att vi vill gå vidare kring två av målområden 

nämnden pekat ut; 1) Volontärarbete och att vi ska tillvarata ideella krafter bättre 

samt 2) Stöd till de som behöver det för att bli en del av det digitala samhället. Vi har 

formerat två gemensamma projekt kring att utveckla dessa områden vidare.  

Vi ska i övrigt bli en mer naturlig del av studieförbundens branschråd i Halland för 

att hitta en bättre dialog. Vi vill bli mer av en samarbetspartner kring viktiga 

strategiska områden istället för enbart bidragsgivare.  

 

Parkeringsplats Hanhals holme 

Länsstyrelsen kommer i dagarna att förelägga kommunen att återställa till 

ursprungligt skick den stora parkeringsplats som byalaget gjorde för några år sedan 

med finansieringshjälp från Kultur & Fritid. Parkeringsplatsen anlades i strid med 

Natura 2000-bestämmelserna som gäller för fjordområdet och en återställning har 

med rätta därför krävts av Länsstyrelsen. Kultur & Fritid kommer medfinansiera och 

utföra återställningen som ska göras i samråd med Länsstyrelsen. Det handlar om 

borttagning av betonggrisar, tryckimpregnerat virke och borttagning av grus. Vi vill 

hitta en långsiktigt hållbar parkeringslösning för att kunna erbjuda besökarna bättre 

förutsättningar att besöka den kommunala badplatsen. Arbete har pågått de senaste 1-

2 åren med markägare i området och länsstyrelsen för att vi ska försöka arrendera 

annan mark i närheten av badplatsen som kan upplåtas som parkeringsplats. Risk 

finns för att parkeringen inför badsäsongen 2021 kommer ha den storlek den hade 

innan utökningen påbörjades.  

 

Hembygdsmuseet 

Föreningens styrelse kommer den 15/3 besluta om uppsägning av sitt hyresavtal till 

fastighetsägaren. De tittar nu md hjälp av kommunen på alternativa lokaler, de som 

redogjordes för på förra nämnden.  

 

 

Ulrika Granfors 

förvaltningschef 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Underlag till kommunbudget 

 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Godkänna rapporten Underlag till kommunbudget 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Underlag till kommunbudget omfattar en beskrivning av nämnden utmaningar och förändringar under 

2022 och plan 2023-2024, samt en komplettering till kommunens omvärldsanalys. 

Nämndens underlag till kommunbudget av tre delar: 

 Lokalbehov (beslutad i oktober 2020) 

 Plan för löpande och övriga investeringar (beslutad i december 2020) 

 Rapport Underlag till kommunbudget 2022 (beslutas i mars 2021) 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Rapport Underlag till kommunbudget 2022 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     



   

 
 

Underlag till kommunbudget 2022 

Nämnden för Kultur & Fritid 

 
  



Nämnden för Kultur & Fritid  Kungsbacka kommun 
Underlag till kommunbudget 2022 

 

   

 2 

Innehållsförteckning 

1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2022, Plan 2023-2024 ...................................... 3 

1.1 Omvärlden ............................................................................................................................................................ 4 
2 Indikatorer, förslag på nya eller förändrade ................................................................................ 5 

 

  



Nämnden för Kultur & Fritid  Kungsbacka kommun 
Underlag till kommunbudget 2022 

 

   

 3 

1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2022, 
Plan 2023-2024 

Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2022, Plan 2023-2024 

 

Kultur & Fritid verkar med ett främjande perspektiv inom en rad stora och komplexa samhällsområden 

såsom att främja hälsa, både psykisk och fysisk, stärka demokratin och verka för allas inkludering i samhället. 

Under senaste året har hela kommunen ställts inför stora utmaningar i samband med pandemin. Inom Kultur & 

Fritid har det inneburit en insikt i vilken kompetens och kraft vi har inom vår organisation att ställa om, på olika 

sätt och med olika stora utmaningar, inom våra olika verksamheter.  Framåt ser vi den förändringskraften som 

en  stor möjlighet, även till viss del en utmaning, för att fortsatt vara flexibla utifrån våra kommuninvånares 

behov. 

En annan möjlighet vi kan se är att utveckla mer genom samarbeten, både med andra organisationer och 

regionalt, både i Halland och inom GR, till exempel med verksamhetsutveckling. En av de viktigaste 

effektiviseringsmöjligheterna är att vi börjar driva arbeten mer storskaligt och fördelar arbeten mellan olika 

kommuner så att vi hjälps åt istället för att alla gör samma sak. 

En stor utmaning för oss som kommun är den befarade ohälsan i spåren av pandemin. Med en ökad psykiska 

ohälsan finns större risk för ökad droganvändning, suicid, våld i nära relationer och problematisk skolfrånvaro. 

Kungsbacka kommun har under senare år arbetat mycket med samverkan mellan olika förvaltningar, där Kultur 

& Fritid bidragit med det främjande arbetet och andra förvaltningar med det förebyggande och behandlande. Det 

är viktigt att fortsätta med det arbetet och vi bedömer att under de närmsta åren finns ett behov att omfördela 

resurser för att motverka ohälsa i efterdyningarna av pandemin. 

En viktig hälsofaktor är rörelse och motion, där pandemin också satt sina spår. Året har varit tufft för 

föreningslivet, till exempel har föreningar, främst för individuella idrotter, tappat många medlemmar och vi har 

fått bevilja anstånd till föreningar avseende lokalhyror. Den stora risken på längre sikt är att barn och unga  

"tappat intresse" för motion i en yngre ålder på grund av de restriktioner som varit och att dessa barn inte får 

med sig goda motionsvanor in i tonåren och vuxenlivet. Det är en utmaning de närmsta åren att motverka den 

utvecklingen och "locka tillbaka" till rörelseglädje. Vi behöver också erbjuda komplement till de som vill träna 

spontant och inte inom föreningslivets verksamhet. 

Om den utsatta ekonomiska situationen för många föreningar inte förbättras inom närmsta året kan det även 

innebära en ekonomisk risk för nämnden, dels med de anstånd som givits till föreningar, men det kan även 

finnas risker att föreningar inte klarar av att behålla sina anläggningar. Här har vi ett extra stort ansvar att bidra 

till föreningslivets kostnadsminskningar till exempel genom att erbjuda samutnyttjande av lokaler betydligt mer 

än idag. 

En stor ovisshet är även hur kultursektorns återhämtning kommer att se ut under de närmsta åren. Efter en lång 

period för kulturutövare utan inkomster, har många kulturutövare valt andra jobb, och det är osäkert om de letar 

sig tillbaka till sitt kulturarbetet. Troligen kommer de stora aktörerna att vara kvar, men mindre aktörerna kan 

det ta längre tid för återhämtning eller att de ger upp, vilket ger ett mindre utbud som kan påverka verksamheten 

vid teatern. Inom det här området har vi ett extra stort ansvar att möjliggöra för det fria kulturlivet t ex våra 

kulturföreningar att frodas. Vi kan även behöva definiera vad vårt lokala uppdrag och vem som är vår målgrupp  

när vi allt klivit in i en värld med exempelvis digitala föreläsningar. 

En stor del av idrotten har flyttat utomhus och fler har upptäckt friluftslivet. Vi vill fortsatt stimulera den 

trenden och det kan påverka vår ekonomi genom ett ökat underhållsbehov för de utomhusmiljöer Kultur & 

Fritid ansvarar för. Då stor del av våra driftskostnader är fasta i form av hyror är det svårt att på kort sikt växla 

över medel till större underhållsbudget. Över tid ser vi att en omfördelning av investeringar i idrottsanläggningar 

till friluftslivsutveckling och utomhusmiljöer då friluftslivet är en förhållandevis låg kostnad jämfört med den 
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effekt den ger. 

Budgetmodellen där förvaltningarna skall stå för 20% av hyreskostnaderna gör det svårt med en ambition att 

växa hållbart. Verksamheten har sedan flera år en vana av att dela lokaler med andra kommunala verksamheter 

och externa aktörer. Idrottslokaler delas i princip alltid med för- och grundskola för att maximera utnyttjande 

under dygnet. Dock finns det en svårighet då förvaltningen i regel inte bedriver någon egen verksamhet i 

idrottslokaler som skulle kunna effektiviseras, utan vi hyr ut till föreningar med subvention. Det innebär att 

ökade hyror för det goda ändamålet att främja idrott och motion snabbt kan urholka vår budget för övriga 

verksamheter, till exempel för bibliotek och ungdomsverksamhet. Exempelvis kan en ny fullmåttshall i Björkris 

rendera i en hyreskostnad om 4,8 miljoner kr/år för kommunen som helhet varav hälften antas belasta Kultur & 

Fritid. 20% av hyran att finansiera inom ram blir 480 tkr/år vilket motsvarar en av de två tjänster förvaltningen 

har för att arbeta med motion, idrott, föreningsliv och friluftsliv. Än svårare blir det att finansiera till exempel en 

arena inom ram. 

Avslutningsvis ser vi att i takt med att Kungsbacka stad växer blir det både utmaningar och möjligheter för 

Kultur & Fritid. Samlokalisering och samutnyttjande av lokaler och utomhusytor blir en nyckelfaktor. De 

lokaler som byggs behöver vara flexibla och fungera både som utbildningslokaler för skola och t ex 

kulturverksamhet, mötesplatser för olika grupper och samt för tillfälliga aktiviteter som invånare efterfrågar. 

Parker kan fungera både som skolgårdar och spontanytor för rörelse. Föreningslivet och invånare ska aktivt 

välkomnas att samutnyttja befintliga kommunala lokaler men även lokaler som ägs av Eksta t ex 

samlingslokaler i deras bostadsområden. De kan bli mer använda mötesplatser. Vi ser en utmaning i att 

föreningslivet men även vår egna verksamhet behöver ställa om sitt synsätt kring lokalutnyttjande och vi vill 

gärna bidra att göra detta till den stora effektiviseringsmöjlighet det är. Lokaler som blir mångfunktionella och 

bidrar till möten stärker också den sociala sammanhållningen i samhället.  

 

1.1 Omvärlden 

Nämndens omvärldsanalys 

I beslutad kommunbudget 2021 finns en omvärldsanalys. Som komplement till den vill vi lägga till följande 

analys. 

Vi vill föra fram pandemins påverkan på folkhälsan. Det finns påtagliga risker att den psykiska och fysiska 

ohälsan kan komma att öka och risken är större i redan utsatta grupper. Det kan exempelvis vara ökad 

droganvändning, suicid och minskad fysisk aktivitet. 

Det har blivit ännu tydligare vilken viktig roll idrott och motion spelar för människors välmående. Detsamma 

gäller övrig fritidsverksamhet och att man kan utöva eller ta del av olika kulturuttryck. När de verksamheter som 

under pandemin behövt betraktats som ”icke nödvändig verksamhet” och som därför har stängts ner, dvs stora 

delar av Kultur & Fritids verksamhet, har många upplevt livet väldigt torftigt. Det kan hända att vi efter 

pandemin kommer gå in i en ”guldålder” där efterfrågan blir mycket stark inom verksamhet vi ansvarar för. För 

vissa unga har pandemin inneburit grusade framtidsplaner och därmed sammanhängande risk för psykisk ohälsa. 

I pandemins spår ser vi hur viktigt det är att erbjuda en väldigt mångfacetterad verksamhet som är väldigt 

flexibel och som snabbt kan förändras utifrån behov och önskemål. Det gäller både inom kulturområdet och 

fritids- och idrottsområdet. Möjlighet till enskild och spontan aktivitet, gärna utomhus, har blivit viktigare och 

den trenden var tydlig redan innan pandemin. Den trenden gör i sin tur gör att hela den ideella sektorn har 

fortsatta problem att attrahera personer som vill engagera sig inom t ex föreningslivet som får allt svårare att 

klara sina åtaganden, inte minst ekonomiskt. Risken för avgiftshöjningar för barn och ungdomar som vill utöva 

sitt fritidsintresse är överhängande och det ställer högre krav på kommun att bidra till föreningslivets 

kostnadseffektivisering och även erbjuda kommunala alternativ som är gratis eller förknippade med låg kostnad. 
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2 Indikatorer, förslag på nya eller förändrade 

Kultur & Fritid föreslår inga förändringar. 

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

      

      

      

      

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

      

      

      

      

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

      

      

      

      

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 

      

      

      

      

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD 

Förslag Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 2022 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Granskning av föreningsbidrag  

 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid godkänner svar och skickar till Kommunrevisionen. 

1. Nämndsekreterare har säkerställt att det går att identifiera delegeringsbeslut i nämndens 

protokoll.  

2. Nämndsekreterare har upprättat en dokumenterad rutin för hur anmälan och redovisning av 

delegeringsbeslut ska ske. 

3. Handläggare har tydliggjort i delegeringsbesluten att beslutet är fattat på delegation och angett 

aktuell delegeringspunkt. 

4. Nämndsekreterare anmäler personalärenden till nämnden under sammanträdespunkten anmälan 

av delegationsbeslut. 

5. Nämndsekreterare anmäler även avslagsbeslut avseende föreningsbidrag till nämnden. 

6. Det nya bidrags- och taxesystemet kommer tydliggöra vilka kontroller som ska genomföras av 

den dokumentation som bidragsberättigade föreningar årligen ombeds lämna in till 

förvaltningen. 

7. Enhetschef för Förenings- & förvaltningsstöd kommer, då nya regler för bidrags- och 

taxesystemet beslutats, följa upp att föreningsbidrag återredovisas på nytt sätt och används i 

enlighet med nämndens idrottspolitiska program, samt även beakta barnkonventionen i 

uppföljningen. 

 

Nämnden har vidtagit åtgärder 1-5. Åtgärder 6 & 7, som är beroende av det nya bidrags- och 

taxesystemet kommer redovisas så snart de är genomförda. 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat delegation samt 

uppföljning och kontroll av föreningsbidrag i nämnden för Kultur & Fritid. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om nämnden för Kultur & Fritid har fastställt en ändamålsenlig 

delegeringsförteckning samt om beslut fattade på delegation hanteras på ändamålsenligt sätt. Därtill 
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har granskningen syftat till att bedöma om nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 

kontroll av utbetalda föreningsbidrag.  

Kommunrevisionen har begärt in svar från nämnden för Kultur & Fritid på nedanstående 

frågeställningar med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten.  

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekommendationer som redovisas i 

rapporten?  

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?  

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade åtgärder 

med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten? 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-03-09 

Följebrev, Ernst & Young, 2021-03-01 

Granskning av delegation samt kontroll och uppföljning av föreningsbidrag, 2021-03-01 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen  

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun genomförde EY under 2020 en 

förstudie avseende föreningsbidrag i nämnden för Kultur & Fritid. Förstudien visade att merparten av 

nämndens föreningsbidrag beslutas av förvaltningen på delegation av nämnden. Besluten om 

föreningsbidrag återrapporteras till nämnden som delegeringsbeslut vid nästkommande sammanträde. 

Av förstudien framgick att förvaltningschefen kan fatta beslut om kvittning av bidrag på delegation av 

nämnden. Förstudien visade att det inte var helt tydligt att förvaltningschefen har mandat att fatta 

beslut om kvittning i vare sig delegeringsförteckning eller andra riktlinjer. Vidare framgick att det vid 

återrapporteringen till nämnden inte redovisas om kvittning genomförts, utan endast att bidrag betalats 

ut. Av kommunallagen framgår att en nämnd får uppdra åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd i 

kommunen att besluta å nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation från styrelse och 

nämnd är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Beslut som har fattats på 

delegation ska anmälas och redovisas till nämnd, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningar är följande:  

 I nämndens delegeringsförteckning framgår det tydligt vilken och till vem beslutanderätt har 

delegerats. Det framgår även tydlig vilka beslut som får vidaredelegeras. EY har dock noterat 

att det finns vissa otydligheter avseende till vem delegaten kan vidaredelegera.  
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 Delegeringsförteckningen ska revideras årligen. Nämnden har under 2020 reviderat 

delegeringsförteckningen flertalet tillfällen. 

 Stickprovsgranskningen avseende delegeringsbeslut visar att delegeringsbeslut fattas i enlighet 

med delegeringsförteckning. Stickprovsgranskningen visar dock att det inte framgår av 

protokoll eller bilaga att delegationsbesluten anmälts till nämnden. Av nämndens protokoll går 

det inte att identifiera vilka delegeringsbeslut som redovisats till nämnden. Stickprovet visar 

även att delegeringsbesluten inte alltid är formaliserade och de framgår inte att det är ett 

delegeringsbeslut.  

 Granskningen visar att det finns kontroller för respektive föreningsbidrag. Genomförd 

stickprovsgranskning avseende kontroll av föreningsbidrag visar att kontrollerna genomförts 

för de granskade föreningsbidragen. Stickprovsgranskningen visar dock på en avvikelse 

avseende återrapportering till nämnden.  

 Det framgår inte tydligt vilka kontroller förvaltningen ska göra av den dokumentation som 

bidragsberättigade föreningar årligen lämnar in till förvaltningen för att vara 

bidragsberättigade.  

 Nämnden gör ingen övergripande uppföljning av att föreningsbidrag används i enlighet med 

nämndens idrottspolitiska program eller utifrån barnkonventionen.  

EYs sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

nämnden har fastställt en ändamålsenlig delegeringsförteckning. Vidare är vår bedömning att nämnden 

delvis säkerställt att beslut fattade på delegation hanteras på ändamålsenligt sätt. Slutligen är vår 

bedömning att nämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda 

föreningsbidrag. EY rekommenderar nämnden för Kultur & Fritid att:  

 Säkerställa att det går att identifiera delegeringsbeslut i nämndens protokoll  

 Säkerställa att det upprättas en dokumenterad rutin för hur anmälan och redovisning av 

delegeringsbeslut ska ske  

 Tydliggöra i delegeringsbesluten att beslutet är fattat på delegation  

 Säkerställa att delegeringsbeslut som avser personalärenden anmäls till nämnden  

 Säkerställa att avslagsbeslut avseende föreningsbidrag anmäls till nämnden  

 Följa upp att föreningsbidrag används i enlighet med nämndens idrottspolitiska program men 

även beakta barnkonventionen i uppföljningen  

 Tydliggöra vilka kontroller som ska genomföras av den dokumentation som bidragsberättigade 

föreningar årligen lämnar in till förvaltningen 
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Ulrika Granfors  
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Revisionsrapport – Granskning av delegation samt uppföljning 
och kontroll av föreningsbidrag  

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 februari 2021 antagit bifogad revisions-

rapport. Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden för Kultur & Fritid 

har fastställt en ändamålsenlig delegeringsförteckning samt om beslut fattade på 

delegation hanteras på ändamålsenligt sätt. Därtill syftar granskningen till att bedöma 

om nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda 

föreningsbidrag.  

Granskningsrapporten översänds med önskemål att senast den 22 april 2021 erhålla 

svar från nämnden för Kultur & Fritid på nedanstående frågeställningar med 

anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten. 

• Vilka åtgärder avser nämnden att vidta med anledning av de rekom-

mendationer som redovisas i rapporten? 

• När avser nämnden att vidta eventuella åtgärder med anledning av de 

rekommendationer som redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att 

vara genomförda? 

• Vilken verksamhet och/eller funktion i förvaltningen ansvarar för att 

genomföra beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som 

redovisas i rapporten? 

Svaret på ovanstående frågor önskas elektroniskt till  

kommunrevision@kungsbacka.se senast den 22 april 2021. 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 



 Revisionsrapport 2020 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 Februari 2021 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat 

delegation samt uppföljning och kontroll av föreningsbidrag i nämnden för Kultur & Fritid. Syftet 

med granskningen har varit att bedöma om nämnden för Kultur & Fritid har fastställt en 

ändamålsenlig delegeringsförteckning samt om beslut fattade på delegation hanteras på 

ändamålsenligt sätt. Därtill har granskningen syftat till att bedöma om nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda föreningsbidrag. De huvudsakliga resultat 

som framkommit i granskningar är följande:  

► I nämndens delegeringsförteckning framgår det tydligt vilken och till vem beslutanderätt 

har delegerats. Det framgår även tydlig vilka beslut som får vidaredelegeras. Vi har dock 

noterat att det finns vissa otydligheter avseende till vem delegaten kan vidaredelegera.   

► Delegeringsförteckningen ska revideras årligen. Nämnden har under 2020 reviderat 

delegeringsförteckningen flertalet tillfällen.  

► Stickprovsgranskningen avseende delegeringsbeslut visar att delegeringsbeslut fattas i 

enlighet med delegeringsförteckning. Stickprovsgranskningen visar dock att det inte 

framgår av protokoll eller bilaga att delegationsbesluten anmälts till nämnden. Av 

nämndens protokoll går det inte att identifiera vilka delegeringsbeslut som redovisats till 

nämnden. Stickprovet visar även att delegeringsbesluten inte alltid är formaliserade och 

de framgår inte att det är ett delegeringsbeslut.  

► Granskningen visar att det finns kontroller för respektive föreningsbidrag. Genomförd 

stickprovsgranskning avseende kontroll av föreningsbidrag visar att kontrollerna 

genomförts för de granskade föreningsbidragen. Stickprovsgranskningen visar dock på en 

avvikelse avseende återrapportering till nämnden.  

► Det framgår inte tydligt vilka kontroller förvaltningen ska göra av den dokumentation som 

bidragsberättigade föreningar årligen lämnar in till förvaltningen för att vara 

bidragsberättigade. 

► Nämnden gör ingen övergripande uppföljning av att föreningsbidrag används i enlighet 

med nämndens idrottspolitiska program eller utifrån barnkonventionen.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att nämnden har fastställt en ändamålsenlig delegeringsförteckning. 

Vidare är vår bedömning att nämnden delvis säkerställt att beslut fattade på delegation 

hanteras på ändamålsenligt sätt. Slutligen är vår bedömning att nämnden delvis säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda föreningsbidrag. 

Vi rekommenderar nämnden för Kultur & Fritid att:  

► Säkerställa att det går att identifiera delegeringsbeslut i nämndens protokoll  

► Säkerställa att det upprättas en dokumenterad rutin för hur anmälan och redovisning av 

delegeringsbeslut ska ske 

► Tydliggöra i delegeringsbesluten att beslutet är fattat på delegation 

► Säkerställa att delegeringsbeslut som avser personalärenden anmäls till nämnden 

► Säkerställa att avslagsbeslut avseende föreningsbidrag anmäls till nämnden 

► Följa upp att föreningsbidrag används i enlighet med nämndens idrottspolitiska program 

men även beakta barnkonventionen i uppföljningen 

► Tydliggöra vilka kontroller som ska genomföras av den dokumentation som 

bidragsberättigade föreningar årligen lämnar in till förvaltningen 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt att 

genomföra en granskning av nämnden för Kultur & Fritid delegation samt uppföljning och 

kontroll av föreningsbidrag. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om nämnden för Kultur & Fritid har fastställt en 

ändamålsenlig delegeringsförteckning samt om beslut fattade på delegation hanteras på 

ändamålsenligt sätt. Därtill syftar granskningen till att bedöma om nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda föreningsbidrag1.  

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:  

 Hur har nämnden säkerställt att det tydligt framgår vilken och till vem beslutanderätt 

har delegerats?  

 Hur har nämnden säkerställt att delegation och ansvarsfördelning är aktuell och 

anpassad till nämndens verksamhet och organisation? 

 Hur har nämnden säkerställt att delegeringsförteckningen efterlevs?  

o Finns ändamålsenliga regler och rutiner för registrering och anmälan av beslut 

som fattas med stöd av delegation? 

 Hur säkerställer nämnden att utbetalda föreningsbidrag används i enlighet med 

nämndens riktlinjer? 

o Vilken uppföljning och kontroll genomförs av de föreningsbidrag som betalas ut 

till föreningar? 

1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 2. 

1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Därtill har en 

stickprovsgranskning av delegationsbeslut samt uppföljning och kontroll av föreningsbidrag 

genomförts. Respektive stickprov beskrivs närmare i avsnitt 2.5 och 3.4 i rapporten. Samtliga 

intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. Källförteckning framgår av bilaga 3. 

Därtill har avsnittet avseende föreningsbidrag på en övergripande nivå beaktat hur 

barnkonventionen tillämpas inom ramen för arbetet med föreningsbidrag.  

 

 
1 Med föreningsbidrag avses bidrag som omfattas av nämndens riktlinjer för föreningsbidrag. Detta 
avser bidrag till barn- och ungdomsföreningar, handikappbidrag, folkhälsobidrag och bidrag till 
motionsgrupper. 
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2. Delegation 

2.1. Vår bedömning 

► Vi bedömer att nämnden i huvudsak har säkerställt att det tydligt framgår vilken och till 

vem beslutanderätt har delegerats  

► Vi bedömer att nämnden har säkerställt att delegation och ansvarsfördelning är aktuell 

och anpassad till nämndens verksamhet och organisation 

► Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt att delegeringsförteckningen efterlevs 

Vi grundar vår bedömning på att nämndens delegeringsförteckning på en övergripande nivå 

är tydlig. Av delegeringsförteckningen framgår till vem och vilken beslutanderätt som har 

delegerats. Det finns dock vissa otydligheter avseende förvaltningschefens vidaredelegering. 

Det framgår inte av delegeringsförteckningen till vem förvaltningschefen kan vidaredelegera. 

Vidare visar granskningen att delegeringsförteckningen tas upp till nämnden för revidering vid 

behov men minst en gång per år. Det finns ingen specifik dokumentägare som ansvarar för att 

tillse att delegeringsförteckningen är aktuell. Enligt uppgift revideras förteckningen när 

förvaltningen eller nämnden identifierar ett behov. Vid revidering ansvarar nämndsekreteraren 

för att den reviderade förteckningen finns tillgänglig i förvaltningens digitala arbetsrum.  

Avseende delgeringsförteckningens efterlevnad visar stickprovsgranskningen att beslut fattas 

i enlighet med nämndens delegeringsförteckning. Enligt JO-beslut2 från 2004 ska 

delegationsbeslutet alltid vara formaliserat och av nämndens protokoll eller bilaga ska det 

framgå att delegationsbeslutet har anmälts till nämnden. Enligt vår bedömning utifrån 

stickprovet och övrig protokollgranskning uppfyller nämnden inte detta. 

Stickprovsgranskningen visar att det inte framgår av protokoll eller bilaga att 

delegationsbeslutet har anmälts till nämnd. Vidare visar granskningen att delegeringsbesluten 

inte alltid är formaliserade. Av stickprovet framgår att delegeringsbeslut saknat beslutsrad och 

underskrift. JO-beslutet fastställer att det av protokollet ska kunna utläsas vilka beslut som har 

återrapporterats, det vill säga besluten måste kunna identifieras. Det är enligt JO-beslutet 

angeläget att det av protokollet framgår vilket eller vilka beslut som har anmälts vid ett visst 

sammanträde. Det är också angeläget att det går att utläsa av det enskilda delegationsbeslutet 

när det anmälts till nämnden. Enligt vår bedömning går det utifrån nämndens protokoll inte att 

identifiera besluten. Det framgår inte av protokollet att det finns en förteckning vid 

sammanträdena som innehåller mer detaljerad information om de enskilda 

delegeringsbesluten. Vi konstaterar även att de enskilda besluten i vissa fall inte innehåller 

information om att det är ett delegeringsbeslut.   

Enligt kommunallagen ska nämnden besluta i vilken omfattning som beslut som fattas med 

stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Enligt nämndens delegeringsförteckning ska 

samtliga delegeringsbeslut anmälas till nämnden. Stickprovet avseende delegeringsbeslut 

visar att samtliga delegeringsbeslut inte anmälts till nämnden. Stickprovsgranskningen visade 

att tre av 20 granskade delegeringsbeslut inte anmälts till nämnden. Det finns inga 

dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur anmälan av beslut som fattats med stöd av 

 
2 JO-beslut 2004-03-26 Dnr 3965-200  
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delegation ska ske. Det finns enligt vår bedömning till viss del ett inarbetat arbetssätt men 

redovisningen av delegeringsbeslut saknar struktur. Därtill har genomfört stickprov visat att det 

finns en otydlighet i redovisningen av delegeringsbeslut som har anmälts till nämnden.  

2.2. Nämndens delegeringsförteckning 

Nämndens nuvarande delegeringsförteckning är beslutad av nämnden i november 2020. 

Delegeringsförteckningen har två inledande kapitel. Kapitel ett redogör allmänt för delegering. 

Av kapitlet redogörs för vad delegering innebär, syftet med delegering, verkställighet, 

begränsningar och vem som har rätt att företräda nämnden och Kungsbacka kommun. Kapitel 

två reglerar bestämmelser för nämndens delegering. Därefter följer nämndens 

delegeringsförteckning som är uppdelad i tre områden, allmänt, ekonomi och inköp samt 

personal.  

Samtliga beslut i delegeringsförteckningen är delegerade till förvaltningschefen, utöver 

nämndens ordförandes rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. I delegeringsförteckningen framgår även förvaltningschefens rätt 

att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. I delegeringsförteckningen framgår 

det vilka delegeringsbeslut som förvaltningschefen kan vidaredelegera. För två delegerade 

beslutanderätter är det reglerat till vilken roll3 förvaltningschefen får delegera till.  Utöver dessa 

två undantag är det inte reglerat till vem förvaltningschefen kan vidaredelegera nämndens 

beslutanderätt. Av intervju framkommer att det upplevs vara tydligt till vem och vilken 

beslutanderätt som har delegerats i delegeringsförteckningen. 

2.3. Tillämpning av delegeringsförteckning 

Av intervjuer framkommer att både nämnden och tjänstepersoner anser att den nuvarande 

delegeringsförteckning är väl anpassad efter nämndens verksamhet. Vidare framgår att 

förteckningen tas upp till nämnden för revidering vid behov. Av delegeringsförteckningen 

framgår att förteckningen ska ses över minst en gång per år. Enligt de intervjuade är 

delegeringsförteckningen ett levande dokument. Under året har nämnden reviderat 

delegeringsförteckningen vid tre tillfällen. Den senaste revideringen avsåg att tydliggöra 

förvaltningschefens rätt att fatta beslut om kvittning av föreningsbidrag mot hyresskulder inom 

innevarande verksamhetsår.  

Vidare framkommer det av intervjuer att det inte finns en specifik dokumentägare som ansvarar 

för att tillse att delegeringsförteckningen är aktuell. Vid intervjuer framgår att detta är ett samlat 

ansvar mellan nämnd och förvaltning. Vid revidering av delegeringsförteckningen ansvarar 

nämndsekreteraren för att den aktuella versionen av förteckningen finns tillgänglig i 

förvaltningens digitala arbetsrum. Av intervju framgår att det vid revidering av förteckningen 

inte kommuniceras ut information till anställda att delegeringsförteckningar har reviderats.  

 

 
3 Delegering nr 3.2.5 får förvaltningschef endast delegera till verksamhetschef. Delegering nr 3.2.6 får 
förvaltningschefen endast delegera till specialist fritid, delegeringsförteckning 2020-11-19  
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2.4. Anmälan av delegeringsbeslut 

Av delegeringsförteckningen framgår att samtliga beslut som fattas med stöd av delegering 

ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Utöver vad som framkommer i 

delegeringsförteckningen finns det inga dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur anmälan 

av beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. 

 

Av intervjuer framkommer att det finns ett arbetssätt för anmälan av delegeringsbeslut, som 

dock inte är dokumenterat. Samtliga delegeringsbeslut som fattas ska anmälas till nämnden 

kommande sammanträde under ärende ”Anmälan av delegationsbeslut”. Delegeringsbeslut 

som i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron anmäls genom systemet 

till nämndsekreteraren. I vissa fall ansvarar nämndsekreteraren för att anmäla 

delegeringsbesluten i systemet. Exempelvis om tjänstepersonen är en ovan användare av 

systemet Ciceron. Inför sammanträdet sammanställer nämndsekreteraren anmälda 

delegeringsbeslut i en förteckning. Förteckningen över delegeringsbeslutet redovisas till 

nämnden tillsammans med handlingar tillhörande delegeringsbeslutet. I systemet Ciceron 

finns en mall för delegeringsbeslut. Vid stickprovgranskning av delegeringsbesluten framgår 

att förvaltningen inte använder sig av denna mall. Istället används en mall för tjänsteskrivelser. 

Enligt uppgift framgår att förvaltningen avser att börja använda mallen för delegeringsbeslut.     

 

Beslut om och utbetalning av föreningsbidrag handläggs i systemet Fri. Denna typ av beslut 

är delegerat till förvaltningschefen med möjlighet till vidaredelegering. Enligt uppgift tas dessa 

beslut av enhetschef för föreningsservice. För dessa beslut efterfrågar nämndsekreteraren 

vilka beslut som fattats under aktuell period. Enhetschefen sammanställer en lista med fattade 

delegeringsbeslut avseende föreningsbidrag till nämndsekreteraren. Nämndsekreteraren ska 

därefter tillse att besluten redovisas genom att en förteckning över besluten finns tillgänglig 

under sammanträdet. Aktuell förteckning av fattade delegeringsbeslut redovisas vid varje 

nämndsammanträde med bilaga där besluten framgår på en mer detaljerad nivå. Enligt uppgift 

finns ingen inarbetad rutin för att anmäla beslut om avslag från föreningar som ansöker om 

bidrag. Delegeringsbeslut som avser föreningsbidrag redovisas inte i nämndens protokoll. Det 

framkommer även att det saknas rutin för att anmäla delegeringsbeslut som avser anställning 

av personal till nämnden. Dessa delegeringsbeslut har inte anmälts till nämnden. 

 

Nämnden har ansvar för beslut som fattas med stöd av delegering. I delegeringsförteckningen 

framgår att det är viktigt att nämnden på lämpligt sätt försäkrar sig om att delegeringen 

efterlevs på korrekt sätt. Detta kan enligt delegeringsförteckningen exempelvis ske genom 

stickprovskontroller inom ramen för nämndens interna kontroll. Vid intervjuer framgår att 

nämnden inte genomför några kontroller avseende delegationsbeslut.   
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2.5. Stickprov delegeringsbeslut 

Inom ramen för uppdraget har en stickprovsgranskning av beslut fattade med stöd av 

delegering genomförts. Urvalet av delegeringsbeslut har skett genom ett strategiskt urval. 

Detta i syfte att välja en bredd av olika delegeringsbeslut. Stickprovsgranskningen har 

avgränsats till perioden 2020-01-01 till 2020-10-31. Detta för att säkerställa att förvaltningen 

haft möjlighet att återrapportera delegationsbeslutet till nämnden. 

Följande kontrollpunkter har tagits fram utifrån vad som anges i nämndens 

delegeringsförteckning samt JO-beslut 2004-03-26, Dnr 3965-200: 

1. Är beslutet fattat i enlighet med delegeringsförteckningen?  

2. Är delegeringsbeslutet tydligt4?  

3. Har delegeringsbeslutet anmälts till nämnden?  

4. Går delegeringsbeslutet att identifiera i nämndens protokoll?  

Tabell 1: Stickprov avseende delegeringsbeslut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Framgår beslutsrad, vem som fattat beslutet, underskrift och att det är ett delegeringsbeslut? 

Diarienummer Delegerings-

nummer 

1 2 3 
 

4 

00050 3.2.4     

00192 3.1.1     

00005 3.1.10     

00018 3.1.10     

00046 3.1.10     

00083 3.1.1     

00084 3.1.9     

00085 3.1.1     

00129 3.1.10     

00149 3.1.9     

00198 3.1.9     

00199 3.1.9     

00221 3.1.9     

00282 3.2.4     

00001 3.1.10     

00020 3.1.10     

00027 3.1.10      

00048 3.1.10      

00057 3.1.1     

00205 3.1.9     

 Tillfredställande 

 Tillfredställande, men utvecklingsområden har identifierats 

 Ej tillfredställande 
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Utifrån ovanstående stickprov framkommer övergripande avvikelser: 

► Av kontrollpunkt 1 framgår att samtliga beslut är fattade i enlighet med 

delegeringsförteckningen. Inga avvikelser har identifierats vid stickprovsgranskningen.  

► Av kontrollpunkt 2 har avvikelser identifierats avseende tydligheten i delegeringsbeslut. 

I sex granskade delegeringsbeslut saknas beslutsrad. Samtliga av dessa sex beslut 

avser delegering att avge yttrande över förslag till detaljplaner utifrån nämndens 

ansvarsområde. I ett par av dessa beslut saknas även underskrift. I elva av de 

granskade delegeringsbesluten framgår det inte av beslutet att det är delegeringsbeslut 

och/eller saknas underskrift.  

► Av kontrollpunkt 3 avseende om ärendet är anmält till nämnden visar granskningen att 

tre delegeringsbeslut inte anmälts till nämnden. Vidare visar granskningen att fem 

delegeringsbeslut inte finns redovisade i den sammanställda förteckningen av anmälda 

delegeringsbeslut.  

► Av kontrollpunkt 4 framkommer att det i flertalet fall inte går att identifiera 

delegeringsbeslutet av nämndens protokoll. Vid protokollgranskning framgår även att 

redovisningen i protokollen inte följer samma struktur. Hur nämnden redovisar 

delegeringsbesluten i protokollen varierar under året. Av protokollen framgår inte att 

nämnden tagit del av en sammanställd förteckning över anmälda delegeringsbeslut.  
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3. Kontroll och uppföljning av föreningsbidrag 

3.1. Bedömning 

► Vi bedömer att nämnden delvis säkerställt att utbetalda föreningsbidrag används i 

enlighet med nämndens riktlinjer 

Enligt kommunallagen ansvarar respektive nämnd för att den interna kontrollen är tillräcklig 

och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Granskningen visar att det 

finns kontroller för respektive föreningsbidrag. Stickprovsgranskningen visar att kontrollerna 

genomförts för de granskade föreningsbidragen. Dock visade granskningen en avvikelse 

avseende återrapportering av utbetalt bidrag till nämnden. Granskningen visar även att det 

inte är tydligt vilka kontroller som ska genomföras av den dokumentation som 

bidragsberättigade föreningar årligen lämnar in till förvaltningen för att vara bidragsberättigade. 

Vidare visar granskningen att nämnden inte följer upp att bidrag används i enlighet med 

nämndens idrottspolitiska program. För att säkerställa att bidragen används på rätt sätt är det 

av vikt att nämnden följer upp utbetalde föreningsbidrag. Det är vidare inte tydligt hur 

barnkonventionen beaktas i uppföljningen. Vi anser sammantaget att nämnden behöver stärka 

sin uppföljning av utbetalda bidrag för att säkerställa att utbetalda bidrag används i enlighet 

med nämndens riktlinjer.  

3.2. Budget och styrning avseende föreningsbidrag 

Nämnden har i budget 2020 budgeterat cirka 17 mnkr avseende bidrag. Av dessa 17 mnkr 

avser cirka 12,5 mnkr föreningsbidrag. Nedan redovisas nämndens ramfördelning avseende 

de olika bidragstyperna:  

 

 

 

12 459

2 586

1 465

600

Ramfördelning av nämndens bidragstyper, budget 2020 (tkr)

Föreningsbidrag

Studieförbundsbidrag

Kulturbidrag

Hyresbidrag till Nordhallands
hembygdsförening
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Nämnden beslutade i samband med budget 2019 om ett direktiv avseende nytt bidrags- och 

taxesystem. Bidrags- och taxesystemet ska harmonisera med statens system och 

intentionerna i Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Direktivet är kopplat till fullmäktiges 

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

Vid intervjuer framgår att det nya bidrags- och taxesystemet ska implementeras under 2021. 

Nämndens styrning av föreningsbidrag finns främst i dokumentet ”Idrottspolitiskt program för 

god folkhälsa”. Det idrottspolitiska programmet antogs av nämnden 2018-10-18. Av 

programmet framgår att kommunens roll är att möjliggöra idrott, motion och fysisk aktivitet för 

invånarna. Detta innebär enligt programmet investeringar i anläggningar, kontantbidrag, taxor 

och avgifter, fördelning av tider på idrottsanläggningar samt övrigt stöd till föreningslivet. 

Programmet beskriver även nämndens grundläggande inriktning. Inriktningen avser hållbar 

samhällsutveckling samt att invånare i Kungsbacka ska vara aktiva hela livet. I programmet 

har nämnden beslutat om prioriterade grupper. Nämnden ska enligt programmet: 

► Fokusera på unga i åldern 7-20 år. 

► Stödja breddidrottande inom föreningslivet 

► Underlätta på andra sätt för spetssatsningar som föreningar själva finansierar  

Nämnden har även 2012 beslutat om riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser 

för bidrag. Av riktlinjerna framgår att under förutsättning att föreningen är godkänd och 

registrerad som en bidragsberättigad förening lämnar nämnden barn- och ungdomsbidrag, 

handikappbidrag, folkhälsobidrag och bidrag till motionsgrupper. 

Föreningarna ska uppfylla vissa villkor för att kunna erhålla bidrag. Av nämndens riktlinjer 

framgår att det finns allmänna krav5 som alla föreningar måste uppnå för att bli beviljade 

föreningsbidrag. Därtill finns specifika villkor kopplade till respektive bidragstyp. Exempel på 

allmänna krav för att en förening ska kunna få föreningsstöd och bidrag är: 

► Föreningen ska godkännas av kommunen. 

► En barn- och ungdomsförening ska ha minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-20 år som 

ska delta i minst tio sammankomster per år. Föreningens aktiva medlemmar ska ha 

betalat en medlemsavgift på minst 30 kronor för medlem under 15 år och minst 50 

kronor för medlem över 15 år. 

► En handikappförening ska ha minst 10 medlemmar.  

► En folkhälsoförening ska ha minst 10 medlemmar. Föreningen får inte bedriva 

verksamhet för åldrarna 7-20 år. Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara 

bosatta inom kommunen.  

► En motionsgrupp kan bestå av deltagare från det år de fyller 21 år och som bedriver 

verksamhet minst 6 månader. 

Av intervjuer framkommer att förvaltningen årligen kontrollerar att föreningarna är 

bidragsberättigade. Enligt de intervjuade sker detta genom att kontrollera att samtliga 

handlingar som föreningen årligen ska lämna in enligt nämndens riktlinjer för föreningsbidrag 

är inlämnade6. Det framgår även att tjänstepersonerna ska kontrollera föreningarnas 

 
5 Samtliga krav som föreningarna måste uppnå för att erhålla bidrag framgår i bilaga 4 
6 Se bilaga 4 för de underlag föreningar årligen ska lämna in till förvaltningen. 
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revisionsberättelse för att granska om föreningens revisor beviljat ansvarsfrihet till styrelsen. 

Utifrån intervjuer framgår att det inte är tydligt vilka andra kontroller som ska genomföras. 

 

3.2.1. Barnkonventionen och föreningsbidrag 

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Barnkonventionen består av 54 artiklar som 

fastslår barns rättigheter i olika områden. Fyra av artiklarna är vägledande för hur helheten ska 

tolkas och brukar kallas för barnkonventionens grundprinciper. Dessa är: 

 Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras  

 Artikel 3 – Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 

barnets bästa  

 Artikel 6 – Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling 

 Artikel 12 – Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.  

Regering och riksdag har det övergripande ansvaret för barnkonventionens genomförande 

men arbetet på regional och lokal nivå avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens 

principer och krav. Beslut och verksamheter i kommuner och har en avgörande betydelse om 

barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. SKR har utifrån barnkonventionen 

utarbetat tillämpningsnycklar som stöd för kommunernas verksamhet. Tillämpningsnycklarna 

avser bland annat att flickor och pojkar ska ges lika stort utrymme i olika verksamheter samt 

att barn med funktionsnedsättning ska ha likvärdig tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter.  

Av dokumentgranskning framgår inga tydliga krav på att föreningarnas verksamhet ska följa 

intentionerna i barnkonventionen för att bli bidragsberättigade. SKR konstaterar att en 

framgångsfaktor7 i barnrättsarbetet är att det finns skrivningar om rättigheterna i olika styrande 

dokument. Av granskningen framgår vidare att det inte sker någon uppföljning eller kontroll av 

föreningarnas arbete utifrån barnkonventionen. En ytterligare framgångsfaktor enligt SKR är 

att det sker en återrapportering till den politiska nivån avseende barnrättsarbetet. Det framgår 

inte heller huruvida barnkonventionen beaktas i beslut om bidrag. Omvärldsanalys visar att 

exempelvis Göteborgs Stad har som krav att föreningar och organisationer som erhåller bidrag 

ska följa barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 ”Framgångsfaktorer för barnrättsarbete” SKR. 
8 ”Grundläggande kriterier för föreningsbidrag inom idrott och fritid”, Göteborgs Stad. 
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3.3. Uppföljning och kontroll utifrån respektive föreningsbidrag  

Det saknas dokumenterade rutiner för vilka kontroller som ska göras för respektive bidrag. De 

kontroller som beskrivs nedan är muntliga uppgifter från intervjuer.  

 

Tabell 2: Kontroll av föreningsbidrag 

Bidragstyp Kontroller 

Lokal- och anläggningsbidrag  Avtal träffas på minst tre år. Avtalen följs upp i dialog 

med föreningarna. 

Skötselbidrag  Avtal träffas på minst tre år. Avtalen följs upp i dialog 

med föreningarna. 

Särskilt stöd (Subvention av hyra) Muntlig uppföljning två gånger per år 

Övriga bidrag/ Bidrag för simskola 

utomhus 

Muntlig uppföljning två gånger per år 

Lokalt aktivitetsstöd Föreningen rapporterar in närvaro i systemet ApN9. En 

person kan inte dubbelloggas. Automatisk kontroll i 

systemet ApN.  

Medlemsbidrag En medlem måste ha deltagit vid minst 10 tillfällen 

under ett år. Automatisk kontroll i systemet ApN.  

Startbidrag Bidrag betalas ut när en förening vill bli 

bidragsberättigad (1000 kr). Efter att de blivit 

bidragsberättigade kan de ansöka om 3000 kr till. 

Bidrag betalas ut efter att föreningen redovisat kvitton 

som styrker inköp.   

Lov och ungdomsbidrag Utbetalning sker efter redovisning av antal deltagare 

per aktivitet.   

Folkhälsoföreningar  Föreningen rapporterar in närvaro i systemet ApN. En 

person kan inte dubbelloggas. Automatisk kontroll i 

systemet ApN. 

Handikappföreningar Nämnden fattar beslut om stöd till hyra. Föreningen 

rapporterar in närvaro i systemet ApN. En person kan 

inte dubbelloggas. Automatisk kontroll i systemet ApN. 

En medlem måste deltagit vid minst 10 tillfällen under 

ett år. Automatisk kontroll i systemet ApN. 

Medlemsbidrag drogförebyggande  Kontroll av om föreningen är hälsocertifierad.  

Utbildningsbidrag Kontroll av inskickat underlag från föreningen avseende 

ålder på ledare samt kursens omfattning och pris.  

 

Tabellen visar att det finns kontroller för respektive bidragstyp. Flera kontroller sker genom 

nämndens system ApN. Andra bidrag kontrolleras genom avtal som träffas på minst tre år. 

Enligt uppgift gäller avtalen tills vidare. Uppföljning sker muntligen genom tjänstepersonernas 

dagliga kontakt med föreningarna. Utöver de bidragstyper som redogörs för i tabellen kan 

föreningar även ansöka om extra bidrag. Förvaltningen budgeterar årligen en oförutsedd pott 

som inte nyttjas fullt ut. I samband med förvaltningens preliminära bokslut den 31 oktober 

informeras nämnden om det finns utrymme att lämna ett extra bidrag till de föreningar som 

under året anmält önskemål. Utbetalt bidrag ska redovisas till nämnden senast 31 oktober 

 
9 ApN står för aktivitetskort på nätet 
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nästkommande år. Det saknas bestämmelser om på vilka grunder bidraget beviljas. Nämnden 

beslutar om vilka föreningar som får ta del av bidraget efter förslag från förvaltningen. 

Förvaltningen betalar sedan ut bidraget. Bidraget ska följas upp under året genom att 

föreningarna skickar underlag på hur föreningen använt bidraget.  

 

Beslut och utbetalning av föreningsbidrag är enligt nämndens delegeringsförteckning 

delegerat till förvaltningschefen. Det framgår även att förvaltningschefen har rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten. Det är inte reglerat till vem förvaltningschefen har rätt att 

vidaredelegera.  Av intervjuer framkommer att det är enhetschefen för föreningsservice som 

beslutar om föreningsbidrag samt attesterar utbetalningarna som också kontrollerar att rätt 

summa betalas ut. Utbetalda föreningsbidrag redovisas till nämnden varje månad i form av 

sammanställd lista. Av listan framgår förening, bidragstyp och utbetalt belopp.  

 

I intervjuer framkommer att kontroll och uppföljning görs framförallt genom den dagliga 

kontakten som tjänstepersoner har med föreningarna. Protokollsgranskning som gjorts för år 

2020 visar att nämnden inte tagit del av uppföljning av de föreningar som tar emot bidrag. 

Nämnden har inte heller begärt att få en sådan uppföljning. Vidare har nämnden inte tagit del 

av eller begärt uppföljning avseende det politiska idrottsprogrammet för att säkerställa att 

föreningsbidrag används i enlighet med programmet. 
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3.4. Stickprov avseende kontroll av föreningsbidrag  

Inom ramen för uppdraget har en stickprovsgranskning av föreningsbidrag genomförts. Urvalet 

av föreningsbidrag har skett genom ett strategiskt urval. Detta i syfte att välja en bredd av olika 

föreningsbidrag. 

 Tabell 3 stickprovsgranskning avseende föreningsbidrag 

 

 

 

Utifrån ovanstående stickprov framkommer följande övergripande iakttagelser: 

► Stickprovsgranskningen visar på få avvikelser avseende kontroll av föreningsbidrag. 

Granskningen visar att samtliga dokument som enligt bidragsreglerna krävs för att 

erhålla föreningsbidrag framgår av det material som vi har tagit del av från 

förvaltningen. 

► Avvikelse har noterats avseende nämndens extrabidrag. Det saknas återrapportering 

till nämnden avseende utbetalt bidrag. Återrapportering till nämnden skulle skett senast 

den 31 oktober 2020.  

Lokal- och anläggningsbidrag 
Förening Är föreningen 

bidragsberättigad? 

Finns aktuellt avtal för lokal- 

och anläggningsbidraget? 

Har utbetalningarna attesterats 
enligt attestreglemente? 

KBA Tennisklubb     

Annebergs IF    

Frillesås FF    

Utbildningsbidrag 
Förening  Är föreningen 

bidragsberättigad? 

Finns underlag som styrker 
genomförd utbildning för 
utbetalt utbildningsbidrag? 

Har utbetalningarna attesterats 
enligt attestreglemente? 

Nordhallands 

ridklubb 

   

Onsala 

Innebandyklubb 

   

Tölö IF     

Nämndens extra bidrag per december 2019  
Förening  Är föreningen 

bidragsberättigad? 

Finns nämndbeslut på extra 

bidrag samt återrapportering 

till nämnden? 

Har utbetalningarna attesterats 
enligt attestreglemente? 
 

Kungsbacka 

Brottarklubb 

   

Vallda 

Tennisklubb 

   

Frillesås FF    

Medlemsbidrag, drogförebyggande 
Förening  Är föreningen 

bidragsberättigad? 

Är föreningen 
hälsocertifierad? 

Har utbetalningarna attesterats 
enligt attestreglemente? 

Onsala Pirates     

 Tillfredställande 

 Ej tillfredställande 
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Hur har nämnden säkerställt att det tydligt 

framgår vilken och till vem beslutanderätt 

har delegerats? 

 

Nämnden har i huvudsak säkerställt att det tydligt 

framgår vilken och till vem beslutanderätt har 

delegerats. Av delegeringsförteckningen framgår det 

till vem och vilken beslutanderätt som har delegerats. 

Det finns dock vissa otydligheter avseende till vem 

förvaltningschefen kan vidaredelegera. 

Hur har nämnden säkerställt att delegation 

och ansvarsfördelning är aktuell och 

anpassad till nämndens verksamhet och 

organisation? 

Nämnden har säkerställt att delegation och 

ansvarsfördelning är aktuell och anpassad till 

nämndens verksamhet och organisation. 

Granskningen visar att delegeringsförteckningen tas 

upp till nämnden för revidering vid behov men minst en 

gång per år. Det finns dock ingen ansvarig för att tillse 

att delegeringsförteckningen är aktuell. 

Hur har nämnden säkerställt att 

delegeringsförteckningen efterlevs? 

Nämnden har delvis säkerställt att 

delegeringsförteckningen efterlevs. Granskningen 

visar att det utifrån nämndens protokoll inte att 

identifiera besluten. Granskningen visar även att 

delegeringsbeslut inte alltid anmälts och redovisats till 

nämnden. 

Finns ändamålsenliga regler och rutiner 

för registrering och anmälan av beslut som 

fattas med stöd av delegation? 

Granskningen visar att det finns reglerat att samtliga 

delegeringsbeslut ska redovisas till nämnden. Det 

saknas dock regler och rutiner för hur registrering och 

anmälan av delegeringsbeslut ska ske. 

Hur säkerställer nämnden att utbetalda 

föreningsbidrag används i enlighet med 

nämndens riktlinjer? 

Nämnden har delvis säkerställt att utbetalda 

föreningsbidrag används i enlighet med nämndens 

riktlinjer. Granskningen visar att det saknas 

dokumenterade rutiner på hur kontroll och uppföljning 

av föreningsbidrag ska ske. Det är vidare inte tydligt hur 

barnkonventionen beaktas i uppföljningen. 

Vilken uppföljning och kontroll genomförs 

av de föreningsbidrag som betalas ut till 

föreningar? 

Kontrollerna anpassas efter bidragstyp. Flera kontroller 

sker genom nämndens system ApN. Andra bidrag 

kontrolleras genom avtal som träffas på tre år. Av 

stickprovet framgår få avvikelser. Avvikelserna hänför 

sig till nämndens extrabidrag. Återredovisningen av 

utbetalt bidrag har inte redovisats så som nämnden 

beslutat. Granskningen visar även att det inte är tydligt 

vilka kontroller som ska genomföras av den 

dokumentation som bidragsberättigade föreningar 
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årligen lämnar in till förvaltningen för att vara 

bidragsberättigade. 

 

4.2. Slutsatser 

Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden för Kultur & Fritid har fastställt en 

ändamålsenlig delegeringsförteckning samt om beslut fattade på delegation hanteras på 

ändamålsenligt sätt. Därtill har granskningen syftat till att bedöma om nämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda föreningsbidrag.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att nämnden har fastställt en ändamålsenlig delegeringsförteckning. 

Vidare är vår bedömning att nämnden delvis säkerställt att beslut fattade på delegation 

hanteras på ändamålsenligt sätt. Slutligen är vår bedömning att nämnden delvis säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda föreningsbidrag. 

 

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar 

nämnden att: 

► Säkerställa att det går att identifiera delegeringsbeslut i nämndens protokoll  

► Säkerställa att det upprättas en dokumenterad rutin för hur anmälan och redovisning 

av delegeringsbeslut ska ske 

► Tydliggöra i delegeringsbesluten att beslutet är fattat på delegation 

► Säkerställa att delegeringsbeslut som avser personalärenden anmäls till nämnden 

► Säkerställa att avslagsbeslut avseende föreningsbidrag anmäls till nämnden 

► Följa upp att föreningsbidrag används i enlighet med nämndens idrottspolitiska 

program men även beakta barnkonventionen i uppföljningen 

► Tydliggöra vilka kontroller som ska genomföras av den dokumentation som 

bidragsberättigade föreningar årligen lämnar in till förvaltningen 

 

 

 

Göteborg den 22 februari 2021  

  

 

 

Elin Forså Ludwig Reismer 

Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 

Rebecka Rask 

Verksamhetsrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun genomförde EY under 

2020 en förstudie avseende föreningsbidrag i nämnden för Kultur & Fritid. Förstudien visade 

att merparten av nämndens föreningsbidrag beslutas av förvaltningen på delegation av 

nämnden. Besluten om föreningsbidrag återrapporteras till nämnden som delegeringsbeslut 

vid nästkommande sammanträde. Av förstudien framgick att förvaltningschefen kan fatta 

beslut om kvittning av bidrag på delegation av nämnden. Förstudien visade att det inte var helt 

tydligt att förvaltningschefen har mandat att fatta beslut om kvittning i vare sig 

delegeringsförteckning eller andra riktlinjer. Vidare framgick att det vid återrapporteringen till 

nämnden inte redovisas om kvittning genomförts, utan endast att bidrag betalats ut. 

Av kommunallagen framgår att en nämnd får uppdra åt en ledamot, ersättare eller åt en 

anställd i kommunen att besluta å nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation 

från styrelse och nämnd är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. 

Beslut som har fattats på delegation ska anmälas och redovisas till nämnd, som bestämmer i 

vilken ordning detta ska ske. 

Nämnden för Kultur & Fritid har i budget 2020 avsatt totalt 17,1 mkr för föreningsbidrag. I 

nämndens idrottspolitiska program regleras hur stödet till idrotten ska inriktas. Av programmet 

framgår att fokus ska vara unga i ålder 7–18 år samt att kommunen ska stödja breddidrottande. 

I nämndens riktlinjer för föreningsbidrag framgår vilka dokument som föreningarna årligen ska 

lämna in till förvaltningen för kontroll och uppföljning. Vidare framgår det av information för 

respektive bidragstyp på kommunens hemsida vad föreningen ska redovisa i samband med 

ansökan om bidrag. Nämnden har i budget för 2020 beslutat om ett direktiv avseende ett nytt 

bidrags- och taxesystem. Arbetet med det nya systemet är pågående och planeras vara klart 

i oktober 2020. Av bakgrunden till det nya systemet framgår att en utmaning med det 

nuvarande systemet är att få en översikt över de bidragstyper som återfinns. 

Mot bakgrund av ovanstående samt revisionens risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna 

bedömt att det är väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende 

delegationsbeslut samt av uppföljning och kontroll avseende föreningsbidrag. Ansvarsgrunder 

som är relevanta i denna granskning är bland annat risken för obehörigt beslutsfattande samt 

bristande styrning, uppföljning och kontroll. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning kommer i huvudsak att 

utformas med utgångspunkt från följande: 

 Kommunallagen  

 Av 6 kap. § 6 framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande) 

 Av 6 kap. § 37-42 reglerar nämndernas möjlighet att delegera beslutanderätt. Bland 

annat framgår att En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 

eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar 

i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 

Vidare framgår att beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall 

anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 

 JO-beslut 2004-03-26, Dnr 3965-200 

 Av beslutet framgår Anmälningsplikten enligt 6 kap. 35 § kommunallagen är 

betydelsefull ur flera aspekter. Det är nämnden som har det övergripande ansvaret 

för den verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde. Genom att 

delegationsbesluten anmäls får nämndens ledamöter information om den 

verksamhet som äger rum inom förvaltningen. En annan viktig aspekt är 

kommuninvånarnas möjlighet till insyn i den kommunala beslutsprocessen. Enligt 

13 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen har varje kommunmedlem i en kommun rätt att 

få lagligheten av beslut fattade av en kommunal nämnd prövade genom att 

överklaga dem hos länsrätten för förvaltningsrätten, dock med undantag för beslut 

av rent förberedande eller rent verkställande art. Ett sådant överklagande skall, 

enligt 13 kap. 5 § kommunallagen, ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre 

veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 

protokollet över beslutet justerats. I de fall beslut har fattats efter delegation innebär 

detta att tidsfristen för överklagande beror på om det över besluten har förts särskilt 

protokoll som har justerats och anslagits. Något krav på att så skall ske föreligger 

emellertid inte. I annat fall utgår tiden för överklagande från den dag då anslag 

skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet 

anmäldes hos nämnden. Av det anförda följer att delegationsbeslutet alltid måste 

vara formaliserat och att det av nämndens protokoll eller en bilaga till det skall 
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framgå att delegationsbeslutet har anmälts till nämnden. Av protokollet måste 

kunna utläsas vilka beslut som har återrapporterats, dvs. besluten måste kunna 

identifieras. Det är lika angeläget att man av protokollet kan sluta sig till vilket eller 

vilka beslut som har anmälts vid ett visst sammanträde som att man – då man tar 

del av ett enskilt delegationsbeslut – kan utläsa huruvida, och i så fall när, det 

anmälts till nämnden.  
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Bilaga 3. Källförteckning 
I granskningen har vi genomfört intervjuer med: 

 Nämndens för kultur- och fritids presidium 

 Förvaltningschef  

 Enhetschef för föreningsservice 

 Nämndsekreterare  

Dokumentation 

 

Övergripande dokumentation 

 Riktlinjer för föreningsbidrag och bidragsbestämmelser 2012 

 Delegeringsbeslut mall 

 Idrottspolitiskt program för god folkhälsa  

 Nämndbudget 2020 

 Lisa över utbetalda bidrag 2020 

 Attester kultur & fritid 

 Attestlista utbetalning av bidrag 2020-01-07 

 Attestlista utbetalning av bidrag 2020-03-06 

 Attestlista utbetalning av bidrag 2020-04-06 

 Delegeringsförteckning 2019-01-01 

 Delegeringsförteckning 2020-06-18 

 Delegeringsförteckning med förvaltningschefens vidaredelegering 2020-06-18 

 Delegeringsförteckning 2020-10-22 

 Delegeringsförteckning 2020-11-19 

 Sammanträdesprotokoll 2020-02-20 

 Sammanträdesprotokoll 2020-03-19 

 Sammanträdesprotokoll 2020-05-28 

 Sammanträdesprotokoll 2020-06-11 

 Sammanträdesprotokoll 2020-08-20 

 Sammanträdesprotokoll 2020-09-17 

 Sammanträdesprotokoll 2020-10-22 

 Sammanträdesprotokoll 2020-11-19 

 Sammanträdesprotokoll 2020-12-17 

 Framgångsfaktorer för barnrättsarbete, SKR 

 Grundläggande kriterier för föreningsbidrag inom idrott och fritid, Göteborgs Stad. 

 

Dokumentation avseende stickprov delegeringsbeslut  
Förteckning över fattade delegeringsbeslut redovisade till nämnden för Kultur & Fritid 2020 

mars, maj, september, oktober 

 Delegeringsbeslut  
o 2020-00001  
o 2020-00005  
o 2020-00018  
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o 2020-00020  
o 2020-00027  
o 2020-00046  
o 2020-00048  
o 2020-00050  
o 2020-00057  
o 2020-00083  
o 2020-00084  
o 2020-00085  
o 2020-00129  
o 2020-00149  
o 2020-00192  
o 2020-00198  
o 2020-00199  
o 2020-00205   
o 2020-00221  
o 2020-00282  

 

Dokumentation avseende stickprov föreningsbidrag 

Annebergs IF 

 Revisionsberättelse för 2019-01-01 – 2019-12-31, undertecknad 2020-01-27 

 Protokoll Annebergs IF Årsmöte 2020-02-01 

 Uppgifter till föreningsregistret och årsmöteshandlingar 2020-05-19 

 Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 

 Förslag på verksamhetsplan Annebergs IF -2020 

 Protokoll Konstituerande möte Annebergs IF 2020-02-01 

 Bidragsfinansierad föreningsverksamhet Regler för bidrag 2012-11-12, underskriven 

21/11  

 

Frillesås FF 

 Konstituerande Styrelsemöte Frillesås, Frillesås Fotbollsförening 2020-02-25 

 Motion till årsmötet i Frillesås FF 25/2- 2020 Motion Spelaren i centrum – Spela, leka 

och lär  

 Revisionsberättelse till årsmötet i Frillesås Fotbollsförening, underskrivet 2020-02-12 

 Valberedningens förslag Underlag till årsmötet för Frillesås FF 2020 

 Verksamhetsplan 2020 för Frillesås FF 

 Årsbokslut 2019-01-01 – 2019-12-31 Frillesås FF, Org. 849400-6920. Fotboll 

Innebandy 

 Budget 2020 

 Kallelse årsmöte 2020- 02-25 
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 Bidragsfinansierad föreningsverksamhet Regler för bidrag 2012- 11-12, underskriven 

20/12-2012 

 Verksamhetsberättelse Fotboll 2019 Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 

 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 

 Protokoll Årsmöte 2020-02-25 

 Uppgifter till föreningsregister, underskriven 2020-03-06 

 

KBA tennisklubb 

 Bidragsfinansierad föreningsverksamhet Föreskrifter för bidrag 2006-01-26, 

underskriven 2006-02-03 

 Uppgifter till föreningsregistret och årsmöteshandlingar 2020-11-19 

 Protokoll konstituerande Styrelsemöte 2020-04-21 

 Revisionsberättelse till föreningsstämman i Kungsbacka Tennisklubb PWC, 2020-04-

14 

 Årsredovisning för räkenskapsåret 2019  

 Protokoll Årsmöte 2020-04-21 

Frillesås FF 

 Faktura VVS- Installationer i omklädningsrum och duschar, Allrör i Frillesås AB 2019- 

09-20 

 Faktura Leif Arvidsson AB 2019-08-07 

 Faktura Frillesås Lantmän 2019-07-16 

 Faktura Frillesås Lantmän 2019-08-16 

 Faktura Frillesås Lantmän 2019-06-16 

 Faktura Frillesås Lantmän 2019-07-16 

 Faktura Brobergs El & VVS AB 2019-08-21 

 Faktura Landala kakel 2019-08-23 

 Kontantkvitto DUP (?) 2019-08-13 

 Faktura AB Värö Trä 2019-06-19 

 Faktura NJ Betongborrning AB 2019-06-17 

 Faktura NJ 2019-06-10 

 Ansökan om Extra Bidrag  

 Tjänsteskrivelse – Ansökan om Extra bidrag 2019, datum 2019-11-29 Diarienummer 

2019:239 

Kungsbacka brottarklubb 

 Uppgifter till föreningsregister, underskriven 2019-05-13 

 Revisionsberättelse 2018-03-15 

 Protokoll Årsmöte 2019-04-24 

 Verksamhetsberättelse 2018, 2018-01-01- 2018-12-31 

 Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 

 Anbud Tätskikt Gullregnsvägen 16, 2019-10-29 

 Tjänsteskrivelse– ansökan om extra bidrag 2019, datum 2019-11-29, diarienummer 

KFT/2019:233 

Vallda Tennisklubb 

 Ansökan särskilt bidrag 2019, datum 2019-10-27 

 Balansrapport 2020-05-21, redovisningsår 2019-01-2019-12 
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 Faktura Kungsbacka Stängsel 2020-03-12 

 Resultatrapport 2020-05-21, 2019-01-2019-12 

 Årsprotokoll 2020-05-04 

 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020-05-04  

 Årsmöte 2020-04-05 Vallda Tennis Verksamhetsberättelse 

 Uppgifter till föreningsregistret och årsmöteshandlingar 2020-10-01 

 Revisionsberättelse 2020-04-10 

 Tjänsteskrivelse– ansökan bidrag 2019, datum 219-11-29, diarienummer 

KFT/2019:235 

 Protokollsutdrag 2019-12-19 § 94 Extrabidrag till föreningar samlingsärende 

 Tjänsteskrivelse Extra bidrag till föreningar 2019 Förslag till beslut i nämnden för 

Kultur och fritid diarienummer KFT 2019:245 2019-11-29 

 Protokoll december 2019-12-19 

 Redovisning Extra Bidrag 2019 

 Sammanställning Extra bidrag 2019 till nämnden 

 

Onsala Pirates 

 Policy för spelberoende och matchfixning 2019-02-01 

 Policy för alkohol, narkotika, doping och tobak, dokument skapat 2017-04-15, 

reviderat 2019-11-06 

 Utbildningsplan ledare, domare, funktionär, dokument skapat 2019-11-06 

 Checklista för hälsocertifiering, Kriterier & checklista 2018 

 Onsala Pirates värdegrund, ledord: gemenskap, glädje, jämlikhet, utveckling. skapad 

2019-09-24 

 Onsala Pirates jämställdhetsfrågor 

 Onsala Pirates föräldrapolicy 2019-01-20 

 Policy för betalning av medlems- och träningsavgift, samt turneringar och andra 

aktiviteter/ arrangemang. 

 Checklista för hälsocertifiering, Kriterier och checklista Fortsättningsår 2020-11-18 

 Onsala Pirates BBK 2020 Power Point 

 Revisionsberättelse – Onsala Pirates BBK (till föreningsstämma för Onsala Pirates 

verksamhetsåret 2018-07-01 – 2019-06-30 

 Uppgifter till föreningsregister, underskrivet 2020-04-03 

 Resultatrapport ÅRL räkenskapsår 2018-07-01 – 2019-06-30 

 Balansrapport ÅRL räkenskapsår 2018-07-01- 2019-06-30 

 Protokoll Konstituerande styrelsemöte 2019-09-30, datum godkänns 2019-10-30 

 Verksamhetsberättelse 2018, 19 

 Protokoll – Årsmöte 2019-09-30 

 

Nordhallands ridklubb 

 Protokoll Årsmöte 2020-02-24 för verksamhetsåret 2019 

 Revisionsberättelse räkenskaper för tiden 2019-01-01 till 2019-12-31, undertecknat 

2020-02-10 

 Verksamhetsberättelse 2019 

 Uppgifter för föreningsregistret och årsmöteshandlingar 2020-05-22 

 Arbetsförmedlingen Betr diarienummer Af-2020/0009 4070  

 Tjänsteskrivelse- Utbildningsbidrag Diarienr 12664, datum 2019-12-18 



 

24 
 

 

Onsala innebandyklubb 

 Resultatrapport ÅLR räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30 

 Verksamhetsberättelse 2018/2019 

 Konstituerande Styrelsemöte protokoll 131, Onsala Innebandyklubb 2019-06-11 

 Uppgifter till föreningsregister, underskrift 2019-08-25, stämpel 2019-08-26 

 Lagens verksamhetsberättelser verksamhetsåret 2018/2019 

 Granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019 -04-30, 

underskriven 2019-06-11 

 Protokoll Årsmöte för 2018/2019 11/6  

 Tjänsteskrivelse- Utbildningsbidrag diarie 12701 datum 2020-02-24 

 Balansrapport OIBK 2018-2019 

 

Tölö IF 

 Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, undertecknat 2020-02-18 

 Uppgifter till föreningsregistret och årsmöteshandlingar 2020-03-30 

 Tjänsteskrivelse-Utbildningsbidrag diarienummer 12700 2020-02-24 

 Protokoll Årsmöte 2020-03-03 

 Verksamhetsberättelse 2019  
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Bilaga 4. Krav som föreningarna måste uppnå för att erhålla bidrag 
 

Allmänna krav  
För att en förening ska kunna få föreningsstöd och bidrag ska normalt följande  
grundvillkor vara uppfyllda. 

 Föreningen ska godkännas av kommunen. 
 En barn- och ungdomsföreningen ska ha minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-20 år 

som ska delta i minst tio sammankomster per år. Föreningens aktiva medlemmar ska 
ha betalat en medlemsavgift på minst 30 kronor för medlem under 15 år och minst 50 
kronor för medlem över 15 år. 

 En handikappförening ska ha minst 10 medlemmar.  
 En folkhälsoförening ska ha minst 10 medlemmar. Föreningen får inte bedriva 

verksamhet för åldrarna 7-20 år. Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska 
vara bosatta inom kommunen.  

 En motionsgrupp kan bestå av deltagare från det år de fyller 21 år och som bedriver 
verksamhet minst 6 månader. 

 Redovisning sker genom aktivitetskort på nätet.  
 Bidrag betalas inte ut till aktiviteter som genomförs i studiecirkelform eller där anat 

bidrag finansierar.  
                                                                                                                                  
Alla föreningarna ska årligen lämna in: 

 Verksamhetsberättelse  
 Ekonomisk redovisning  
 Revisionsberättelse  
 Uppgifter till föreningsregister  
 Protokoll från senaste årsmöte  
 Protokoll med beslut om vem som är firmatecknare  
 Handlingsprogram för drogpolitiskt program/policy i de fall föreningen har ett sådant, 

gäller enbart barn och ungdomsföreningar. Handlingar ska vara inskickade till 
förvaltningen senast en månad efter årsmötet. Verksamsamhetsberättelse, 
ekonomisk redovisning och revisionsberättelse kan skickas in med e-post. Övriga 
handlingar kräver namnunderskrift och måste skickas in som originalhandling.  

 
För att få medlemsbidrag ska föreningen årligen redovisa antal medlemmar.   
Redovisningen hämtas från aktivitetskort på nätet.  
 
Motionsgrupper ska: 

 Utse kontaktperson som även är administratör. 
 Ha ett organisationsnummer. 
 Ha plusgiro/bankgiro i gruppens namn. 
 Ha kontinuitet vilket innebär att gruppen vill anordna aktiviteter under en tid av minst 

6 månader. 
 Redovisa genom aktivitetskort på nätet. 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Extra bidrag till Nordhallands ridklubb för ersättning av skuldränta 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag om 152 000 kr vilket motsvarar skuldräntan på den 

uppkomna lokalhyresskulden t o m 2021-02-28. Beslutet förutsätter att återbetalning av hyresskulden 

påbörjas omgående.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordhallands ridklubb har under ett antal år haft svårigheter att betala sin hyra och har därför fått 

anstånd med hyran. En hyresskuld har därför byggts upp motsvarande 876 000 kr. Ett arbete har pågått 

under fyra år med att få föreningens ekonomi i balans igen. Föreningen har effektiviserat sitt arbete 

med att driva ridskola och sköta anläggningen. Kommunen har renoverat och rustat upp vissa 

byggnader och utemiljöer. Sammantaget har vårt gemensamma förbättringsarbete resulterat i att 

föreningen fått så goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet att de nu ska kunna börja betala av 

på sin skuld. Den hyresskuld som uppkommit under de år föreningen och kommunen gemensamt 

arbetat för att förbättra situationen har inneburit att även en ränta om 8% på skulden tillkommit och 

lagts till skulden. Det är rimligt att räntan fram till idag inte betalas av föreningen då det inte enbart är 

föreningens förskyllan att skulden uppkommit. Även kommunen har del i det då vi inte tillhandahållit 

en anläggning där en kostnadseffektiv verksamhet har kunnat bedrivas. Genom beslutet visar 

kommunen att vi är fortsatt angelägna om att stödja föreningen. Det är av yttersta vikt att föreningen 

också visar att de är villiga att börja återbetala sin skuld. Båda handlingarna från parternas sida visar på 

intresse att fortsatt arbeta gemensamt för att skapa goda förutsättningar för framtiden.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Beslutet skickas till 

Kultur & Fritid, Föreningsservice 
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Beskrivning av ärendet 

Under de senaste fyra åren har kommunen och ridklubben arbetat gemensamt för att hitta lösning på att 

verksamheten gick allt sämre och där det till slut inte fanns ekonomisk bärighet att betala hyran. 

Intäkterna till föreningen var inte så höga som de borde kunna vara då stallplatserna som delvis hyrdes 

ut inte längre var godkända för all djurhållning. Ridskolan var inte fulltecknad med elever och antal 

hästar sjönk. Tävlingar kunde inte hållas pga att utebanorna var för dåliga. Kostnaderna för sjuka 

hästar och veterinär var höga då hagarna var i dåligt skick. Mycket betald arbetstid och ideellt arbete 

gick åt att sköta anläggningen. Styrelserna byttes ut med täta intervall då de ideella krafterna inte 

orkade med att sköta sina åtaganden så länge vilket ytterligare försvårade kommunens och föreningens 

gemensamma ansträngningar att förbättra situationen.  

Kommunen och föreningen kom då överens om att göra en större lyft av anläggningen och tog hjälp av 

en konsult för detta. Efterföljande år bedrev vi ett processinriktat arbetssätt där vi genom att jobba ihop 

med konsulten kom fram till vad det var som behövde göras. En del var att sköta 

föreningsverksamheten effektivare och bättre och en del var att rusta upp anläggningen. Då budgeten 

var begränsad lades mycket tid på att hitta den lösning som gav absolut mest nytta för pengarna. 

Byggprojektet drog därför ut något på tiden. Under 2020 hade manegen renoverats färdigt och 

samtliga utemiljöer hade rustats upp t ex dränering av hagar och uppbyggnad av utebanor som 

möjliggör inkomstbringande tävlingsverksamhet. Nu under 2021 återstår komplettering av stallplatser, 

sedan är anläggningen färdig och ridsporten i de västra kommundelarna har i och med detta fått samma 

förutsättningar som gäller för Kungsbacka ridklubbs verksamhet i Kungsbacka.    

Under denna process har föreningen fått anstånd med att betala hyran. Ibland har lite hyra inbetalats 

och ibland ingen alls. Den hyresskuld som byggts upp pga detta, 176 000 kr, är också behäftad med en 

ränteavgift om 8% + referensräntan som i dagsläget är 0%.  Skulder måste ha en skuldränta för att det 

ska finnas ett tydligt incitament för alla som får en tjänst levererad av kommunen att verkligen betala 

för den i tid.  

I och med att det i grunden är den dåliga kommunala anläggningen som varit upphov till skulderna 

från första början är det rimligt att i detta fall stryka skuldräntan. Då kommunen har en policy om att 

alla ska betala ränta går det inte att stryka räntan. Det enda sättet är att betala ett bidrag som uppgår till 

det belopp vi vill kompensera klubben för när det gäller upplupen ränta. Att ge föreningen ett bidrag 

som motsvarar upplupen ränta är därför det enda sättet och även det rimliga då det inte enbart varit 

klubbens förskyllan att skulden och räntan uppkommit.Genom beslutet visar kommunen att vi är 

fortsatt angelägna om att stödja föreningen. Det är av yttersta vikt att föreningen också visar att de är 

villiga att börja återbetala sin skuld. Båda handlingarna från parternas sida visar på intresse att fortsatt 

arbeta gemensamt för att skapa goda förutsättningar för framtiden. 

 

Ulrika Granfors  

förvaltningschef     
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Extra bidrag till Åsa IF villkorat av överenskommelse om lokaleffektivisering 

 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid beviljar ett bidrag om 60.000 kr för dränering av klubbstuga som en sista 

insats för att upprätthålla stugans funktion under tiden en ny långsiktig lokallösning i form av 

samlokalisering med kommunen tas fram. Detta bidrag är det sista som Åsa IF kommer erhålla för att 

upprätthålla funktion och skick på sin stuga. Bidraget är villkorat av att en överenskommelse träffas 

om att föreningen och kommunen gemensamt undersöker andra alternativa lokaler t ex samlokalisering 

i kommunala lokaler. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa IFs klubbstuga på Åsa IP är i stort behov av större renoveringar omfattande ca 1,7 Mkr. Stugan 

har också mycket höga driftkostnader per år, ca 300 tkr. Föreningen har svårigheter att själva 

finansiera drift och underhåll och är i behov av bidrag från kommunen. Kommunen har som inriktning 

att fokusera på samlokalisering mellan föreningar och mellan föreningar och befintliga kommunala 

lokaler. Vi föreslår därför att föreningen och kommunen istället gemensamt och systematisk 

undersöker hur föreningen kan samlokaliseras med kommunen i kommunens gemensamma lokaler. En 

formell överenskommelse om detta ska träffas mellan kommunen och föreningen och bidraget 

villkoras av att en sådan överenskommelse träffas. Vill andra föreningar och fastighetsägare ingå i 

arbetet för att skapa en modell i Åsa samhälle som även kan tillämpas i andra kommundelar går det 

utmärkt. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-03-01 

Beslutet skickas till 

Kultur & Fritid, Föreningsservice 
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Beskrivning av ärendet 

 

Bakgrund 

Många idrottsföreningar har bekymmer idag och för framtiden att finansiera sina egenägda 

föreningslokaler. Det kan även finnas svårigheter att sköta om och underhålla lokaler och anläggningar 

då färre ideella krafter bidrar till sådant arbete. Det är en trend i hela Sverige och bland många idrotter 

och föreningstyper.  

Samtidigt kommer offentlig sektor ha bekymmer att leverera den välfärd på samma sätt som vi gjort 

hittills. Den demografiska utvecklingen gör att det blir många fler äldre och barn i förhållande till 

antalet som arbetar och betalar skatt som ska finansiera välfärden. De försämrade offentliga finanserna 

gör att vi behöver utveckla nya samarbetsformer som inkluderar ideell sektor betydligt mer i 

framtiden. Den ideella sektorn arbete och betydelse behöver understödjas än mer. Privata finansiärer 

kan också komma att behövas än mer.   

 

 

Kommunens inriktning avseende nya samarbetsformer 

Inom kommunen pågår ett stort omställningsarbete där vi behöver minska ökningstakten av våra fasta 

lokalkostnader. Vi håller på att flytta ekonomiska resurser som idag läggs på lokalhyror och kostnader 

för lokaler till sk verksamhet dvs personal, material och andra löpande kostnader som behövs för att 

bedriva en verksamhet. Vi har identifierat just lokaler som en mycket stor kostnad som inte kan tillåtas 

ta en allt högre andel av skatteintäkterna, vilket just nu är fallet. De lokaler som kommunen trots allt 

bestämmer sig för att ha, ska vara flexibla och kunna användas av alla, inte bara en enskild förvaltning 

eller bara kommunen. De ska vara öppna för alla förvaltningar och föreningar, andra ideella 

organisationer och invånarna att nyttja. Även mellan olika offentliga institutioner ska kunna 

samutnyttjande av lokaler kunna ske.  

 

 

Inriktningens påverkan på föreningslivet  

Idag har vissa föreningar egna lokaler och andra hyr sina lokaler till en subventionerad kostnad. Vi 

håller på att utforma ett nytt bidrags- och taxesystem i kommunen som bl a går ut på att frigöra 

resurser till föreningarnas verksamhet istället för till lokaler och anläggningar. De föreningar som 

fortsatt vill äga sina anläggningar behöver skaffa sig ekonomiska och personella resurser att klara av 

det utan att vara beroende av kommunala bidrag i den omfattning som ges idag. Kommunen 

välkomnar å andra sidan de föreningar som vill minska sina lokal- och anläggningskostnader att dela 

resurser med kommunen i kommunala lokaler till mycket starkt subventionerad kostnad.  

 

 

Huvudöverenskommelse mellan Åsa IF och kommunen 

Åsa IF och kommunen samtalar nu om möjligheten att träffa en överenskommelse om att under 2021 

gemensamt undersöka hur ett samutnyttjande av kommunens lokaler skulle kunna gå till. 

Huvudscenariot är att kommunen inte kommer att dela ut ytterligare bidrag för att befintlig 
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föreningsstuga ska kunna renoveras. Renoveringsbehovet är mycket stort och uppgår enligt 

besiktningsprotokoll från Hallands idrottsförbund till ca 1,7 Mkr. Kommunens ekonomiska stöd till 

föreningens drift av stugan har legat på samma nivå under lång tid och någon höjning pga ökade 

driftkostnader eller underhållsbehov kommer inte delas ut. 

Inriktningen framåt för 2021 blir att representanter för föreningen och för kommunen gemensamt och 

systematiskt ska gå igenom föreningens behov och de möjligheter som finns i redan befintliga 

kommunala lokaler i Åsa. Vi ska även efterhöra om andra aktörer är intresserade av att bidra t ex andra 

fastighetsägare och andra föreningar så att Åsa blir kommunens ”pilot-ort” där vi utvecklar en ny 

modell kring samverkan i lokalsamhället. Exempel skulle kunna vara Region Hallands folkhögskola, 

övrigt föreningsliv, nattvandrarverksamhet, enskilda invånare som bedriver gruppverksamhet utan att 

vara registrerade föreningar etc etc. En sådan här samverkan skulle också ytterligare bidra till den 

sociala sammanhållningen i samhället. Då en sådan redan finns i hög utsträckning tror vi att Åsa har 

mycket goda förutsättningar att lyckas med detta och kan bli en förebild för fortsatt arbete i kommunen 

enligt den här modellen.  

 

De medel som kommunen och föreningen gemensamt kan spara på ett samutnyttjande kan läggas på 

att föreningen kan bibehålla låga medlemsavgifter till gagn för aktiva barn och familjer och folkhälsan 

i stort. De kan även nyttjas till att hålla nere krav på arbete och inkomstbringande försäljning av 

föreningens medlemmar. Kommunens medel kan istället omfördelas till sådan ny verksamhet som 

utvecklar föreningen och samhället i stort. På så sätt blir fler vinnare och flera kommer i åtnjutande av 

kommunala resurser trots att de över tid förutspås minska.  

 

 

Påverkan på befintliga lokaler  

Flera föreningar som har egna lokaler är belägna på kommunal mark och på ofri grund. Det innebär att 

kommunen äger marken och att en förening fått ett arrendeavtal och på egen bekostnad eller ihop med 

kommunen uppfört och finansierat en byggnad. I det fall en förening inte längre vill eller kan ta hand 

om byggnaden behöver en separat undersökning ske om framtiden för byggnaden t ex uthyrning till 

annan verksamhet, rivning, flyttning, försäljning etc. I fallet med huset på Åsa IP skulle samtliga 

alternativ kunna vara möjliga i teorin förutom möjligen flyttning av byggnaden. Detta bör endast vara 

möjligt i det fall det är tal om enklare modulhus som ställts upp. I det fall föreningen på något sätt kan 

kapitalisera sin investering ska kommunen möjliggöra det i möjligaste mån men om det inte går 

kommer byggnaden behöva lämnas och övergå till markägaren, dvs i detta fall kommunen. Att kräva 

att arrendatorn avröjer marken från befintliga byggnader torde inte vara ett rimligt krav som 

kommunen ställer på  en ideell förening.  

 

 

Tidsbegränsat extra stöd 

Då en sådan här pilotundersökning förväntas ta en viss tid kan kommunen som en sista stödåtgärd ge 

föreningen bidrag så att de mest akuta renoveringsbehovet kan genomföras så att lokalen inte förfars 

ännu mer och blir helt obrukbar. Det gäller en dräneringsåtgärd som syftar till att minska risk för akut 
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vattenskada och kostnaden är uppskattad till ca 100.000 kr. I det gamla bidragssystemet fanns en 

kutym att bevilja ca 60% i bidrag till sådana här kostnader. Ett bidrag om 60.000 kr bör därför beviljas 

som en sista insats innan en annan mer långsiktig lösning finns på plats. Bidraget bör dock villkoras. 

 

 

Ulrika Granfors  

förvaltningschef     



 

 

   
 

 

 
Datum 

 
  

2021-03-11 

 

 

u
n
iF

o
rm

 K
U

B
3
0
2
 v

 1
.0

, 
2
0
0
6
-1

0
-0

2
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Ärende/ärendegrupp enligt 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Samrådsutskick planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, sista svarsdag 
2021-02-23 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur & Fritid betonar vikten av att planera den nya stadsdelen utifrån en god gestaltad livsmiljö som 

innefattar ett hållbart byggande där största möjliga hänsyn tas till aspekter som social hållbarhet, god 

arkitektur, att kulturhistoriska värden bevaras och att verksamheternas innehåll bidrar till en levande 

stad som gynnar kultur och mänskliga möten. Därför ser vi stora värden i att Alléskolan bevaras 

utifrån ett kulturmiljöperspektiv. I detta syfte kan det passa bra att använda nya 

stadsplaneringsprinciper kring t ex finansiering så att den fastighetsägare som kommer att äga befintlig 

skolbyggnad kan erbjuda lokaler till det fria kulturlivet till en låg hyra.  

 

Bakgrund 

Planprogrammet för kvarteret Ejdern syftar till att skapa en attraktiv stadsdel som ska koppla ihop de 

mest centrala delarna av Kungsbacka. Området ska utvecklas med en blandad stadsbebyggelse med 

bostäder, arbetsplatser, restauranger och annan service. Det ska finnas offentliga rum för möten och 

det ska finnas liv och rörelse både dag- och kvällstid. Planen erbjuder två alternativ: ett som innebär att 

Alléskolan rivs, och ett som innebär att det får stå kvar och bli en del av den nya, framväxande 

stadsdelen. 

 

Yttrande över planprogram 

Sveriges nuvarande arkitektur-, form- och designpolitik beskrivs i propositionen ”Politik för gestaltad 

livsmiljö”. Där konstateras det att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö har avgörande 

betydelse i samhällsbygget, eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag. 

Kulturmiljö och dess betydelse lyfts tydligt fram. 

Enligt kulturmiljölagen har vi alla ett ansvar för vår kulturmiljö och kommunen har ett särskilt ansvar 

för att Kungsbacka har ett väl representerat kulturarv. Alléskolans kulturhistoriska värde yttrar sig på 

flera sätt och redovisas på ett bra sätt i planbeskrivningen. Den representerar en byggnadstyp och 

tidsepok som det inte finns något mer exempel av inom kommunen och därför är det viktigt att den får 

berätta om stadens historia och framväxt. Inför att den byggdes 1947 hade kommunen utlyst en 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 2 (3) 

 

arkitekttävling i en tid då framtidstron var oerhört viktig. Bygget av skolan var en stor satsning och 

resultatet blev en gedigen byggd skola med modernt uttryck men med byggnadsdetaljer som lättade 

upp för att inte åstadkomma en alltför stram funktionalism. 

Genom att bevara skolbyggnaden kan det nya kvarteret få en mycket spännande arkitektonisk prägel. 

Vi vet idag av dyrköpt erfarenhet att rivning av historisk bebyggelse ger ett ofta anonymt intryck i en 

stad. I Kungsbacka har vi inte bara rivit en mängd äldre bebyggelse, vi har även drabbats hårt av 

bränder. Rivs Alléskolan skulle det innebära att hela det nya kv. Ejdern tillsammans med Valand blir 

nya områden av i stort sett enbart byggnader från 2020-talet. Idag och i ett längre perspektiv för 

kommande generationer är ett bevarande av skolbyggnaden en möjlighet att ge området en historisk 

dimension och ett spännande arkitektoniskt möte som vi ska ta vara på. 

Denna röda tegelbyggnad från 1947 som utgör ett fondmotiv från innerstaden ger Kungsbacka den 

historiska kontinuitet och färgklick som staden behöver. Byggnaden är i gott skick och tål en anpassad 

tillbyggnad. Detta kan bli den klusterbyggnad vi saknar idag, en mötesplats med olika verksamheter 

såsom kontor, kultur och mat/café mitt i stråket längs ån mellan gamla och nya växande Kungsbacka. 

Att riva en så gedigen och välbyggd konstruktion vore dessutom en mycket dålig klimatmässig 

investering. 

Det främsta argumentet som framförs i planbeskrivningen för att riva skolbyggnaden är att det 

möjliggör fler bostäder och ett mer effektivt utnyttjande av marken. Det argumentet måste vägas mot 

byggnadens och platsens sociala värde för det offentliga livet och möten. Inom kv. Ejdern och 

grannkvarteret Valand samt stora delar av innerstaden, pågår redan eller planeras det att byggas en stor 

mängd bostäder. Det är viktigt att alla de som flyttar in i Kungsbackas centrala delar, för övriga 

invånare och besökare – att innerstaden även erbjuder en mångfald av mötesplatser, kulturutbud, 

offentliga rum och tydliga platser med identitet och historia. Det långsiktigt hållbara är inte att 

prioritera fler bostäder just på den plats Alléskolan står på utan istället använda den resurs och 

möjlighet som byggnaden i sig ger. Med fler bostäder skulle platsen bli mer tyst och färre människor 

skulle passera – men med ett innehåll som lockar besökare, blir det ett naturligt flöde och lättare att få 

ett stråk att fungera mellan innerstadens kvarter. 

I planbeskrivningen står det att det nya kvarteret ska erbjuda en blandad stadsbebyggelse med 

offentliga rum där det är lätt att mötas och det finns liv och rörelse både på dagen och kvällen. Det står 

också att planen ska gynna en levande centrumkärna med högre stadsmässighet, blandad bebyggelse, 

attraktiva rekreationsstråk och grönytor. Kultur & Fritid vill betona att kulturinslag och 

konstinstallationer är en förutsättning för detta. En stor fördel är att kulturverksamhet redan är 

etablerad i befintlig Alléskolan i form av en teater, det visar att det finns ett behov och en vilja av att 

driva liknande verksamheter här. Inom Kungsbacka stad har vi ett behov av fler lokaler för 

kulturverksamheter något som skulle kunna tillgodoses på denna plats. Invånare inom kulturella och 

kreativa områden i Kungsbacka har en stark vilja och kraft att skapa själva och bygga en verksamhet, 

bit för bit, organiskt, över tid. Vi har sett förslag från stadsodlare och gårdssammanslutningar som 

målar upp möjligheter med de yttre miljöerna och även fria kulturaktörer som lägger ut visioner om 

inomhusmiljöerna. Vi ser att det inom planprogrammet finns förutsättningar att skapa möjligheter för 
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olika typer av kreativa verksamheter. Förutsättningen är dock att inte tillhandahålla nya lokaler till en 

hög hyra. Förutsättningen är att tillåta enkla lokaler till låg hyra som över tid kommer tillföra ett värde 

till staden om vi bara låter det ske. Om vi dessutom ser just det som en tillgång och lyfter och visar 

initiativ är det ännu bättre. 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-02-23 

Samrådsutskick planprogram för kvarteret Ejdern i Kungsbacka stad, 2021-01-19 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 

Delegationspunkt 

3.1.9 Avge yttrande över förslag till detaljplaner utifrån nämndens ansvarsområde 

 

Ulrika Granfors     Sofia Rosén 

Förvaltningschef Kultur & Fritid   Verksamhetschef Bibliotek, kulturliv & turism 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 

Ansökan om bidrag till kulturprojekt – Kungsbacka FN-förening 

Beslut 

Kultur & Fritid lämnar ett bidrag på 35 782 kr för arrangemanget. Bidraget betalas ut till 8105-9,903 

816 224-5. 

Senast en månad efter avslutat projekt skall en redovisning skickas till Kultur & Fritid 

(kulturochfritid@kungsbacka.se). Ange diarienummer 2021-00033.  

Det ska framgå i marknadsföringen att Kungsbacka kommun stödjer arrangemanget. 

Upplysning 

Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 3.1, 

2020-11-19, § 10. 

Sammanfattning 

Kungsbacka FN-förening ansöker om 35 782 kr för ett digitalt arrangemang med syfte att 

uppmärksamma internationella kvinnodagen, en FN-dag. Årets tema är flickors och kvinnors utsatthet. 

Temat belyses med av många olika personer som i sitt arbete har inblick i ämnet, såsom polis, 

socialtjänst, kvinnojour och skyddat boende. Arrangemanget har också en föreläsning "Hederskultur - 

varför och vägen vidare" av Ibrahim Mohamed. Dessutom berättar och samtalar författarna Åsa 

Hellberg och Tone Schunnesson. Arrangemanget är tillgängligt digitalt. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2021-02-17 

Budget, 2021-02-17 

 

mailto:kulturochfritid@kungsbacka.se
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Beslutet skickas till 

Kungsbacka FN-förening 

Föreningsservice 

Britta Nyström, konstutvecklare Kultur & Fritid 

 

 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef Kultur & Fritid 

 



 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA GRANFORS
E-Legitimation:
Datum: 2021-03-01 18:20:04
Transaktionsidentitet: 62aabbd037dc5b8b76c5507eaba1017cb78e982f4e806307debe4d8e941ec6ef

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



Utbetalningsperiod 20210210-20210310 
Diarienr. Förening Bidragstyp Utbet.dat Belopp

13223 Alafors Ryttarförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 30 345,00
13244 Bowlingklubben Team Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 3 024,00
13214 Fjärås AIK Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 1 925,00
13181 Fjärås Ryttarförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-19 18 970,00
13216 Fjärås Sportskyttar Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 1 155,00
13245 Free Running Sweden Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 22 267,00
13215 Frillesås Rid- och Körklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 32 949,00
13187 Friluftsfrämjandet Onsala Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-19 3 864,00
13199 Frodekåren Fjärås Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 7 077,00
13186 IF Rigor Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-19 33 250,00
13202 IFSAP Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-03-01 336,00 kr  
13236 Kullaviks Sjöscoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 4 830,00
13242 Kungsbacka Bmx-Klubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 8 078,00
13241 Kungsbacka Bordtennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 14 070,00
13255 Kungsbacka Brottarklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 12 789,00
13233 Kungsbacka Fight Team IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 2 730,00
13239 Kungsbacka Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 11 172,00
13243 Kungsbacka Hockey Club Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 7 637,00
13237 Kungsbacka Ju-jutsuklubb Do Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 5 712,00
13228 Kungsbacka Karate Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 10 367,00
13210 Kungsbacka Simsällskap Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 79 667,00
13234 Kungsbacka Taekwon-Do Klubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 25 431,00
13200 Lerkils IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 75 565,00
13184 Löftadalens IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-19 3 941,00
13226 OK Löftan Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 8 575,00
13189 Onsala Badminton Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-19 6 587,00
13190 Onsala Gymnastikförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-02-19 2 912,00
13232 Pingstkyrkan Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 1 253,00
13247 Reumatikerföreningen Kungsbacka Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-03-01 7 469,00
13230 Stättareds 4H Klubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 10 731,00
13218 Synskadades förening i KBA Handikappföreningar/ Lokalt aktivitetsstöd 2021-03-01 1 274,00



13213 Särö Golf Club Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 8 603,00
13198 Särö IK Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 33 887,00
13238 Vallda Tennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 32 613,00
13206 VK Westan Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 12 628,00
13207 Åsa Scoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 3 080,00
13235 Åsa-Fri Badmintonfamilj Åsa Frillesås Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-03-01 1 099,00
13192 Alminger Brorsson Lena Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2021-02-19 3 600,00
13222 Annebergs IF Medlemsbidrag 2021-03-01 29 400,00
13269 Bowlingklubben Team Kungsbacka Medlemsbidrag 2021-03-03 900,00
13183 Bågskyttarna Kungsbacka Medlemsbidrag 2021-02-19 2 200,00
13256 Båt o Sjöfartsmuseet i Onsala Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2021-03-01 10 000,00
13221 Fjärås AIK Medlemsbidrag 2021-03-01 2 420,00
13180 Fjärås Ryttarförening Medlemsbidrag 2021-02-19 14 740,00
13220 Fjärås Sportskyttar Medlemsbidrag 2021-03-01 1 430,00
13270 Free Running Sweden Kungsbacka Medlemsbidrag 2021-03-03 23 000,00
13249 Frillesås Rid- och Körklubb Medlemsbidrag 2021-03-01 16 200,00
13194 Friluftsfrämjandet Onsala Medlemsbidrag 2021-03-01 7 040,00
13201 Friluftsfrämjandet Onsala Utbildningsbidrag 2021-03-01 3 200,00
13193 Frodekåren Fjärås Medlemsbidrag 2021-03-01 8 470,00
13185 IF Rigor Medlemsbidrag 2021-02-19 35 200,00
13203 IFSAP Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-03-01 3 700,00
13263 Kullaviks Sjöscoutkår Medlemsbidrag 2021-03-03 5 600,00
13267 Kungsbacka Bmx-Klubb Medlemsbidrag 2021-03-03 6 100,00
13240 Kungsbacka Bordtennisklubb Medlemsbidrag 2021-03-01 18 600,00
13253 Kungsbacka Dansklubb Medlemsbidrag 2021-03-01 3 000,00
13259 Kungsbacka Fight Team IF Medlemsbidrag 2021-03-03 1 870,00
13260 Kungsbacka FN-förening Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2021-03-03 35 782,00
13265 Kungsbacka Golfklubb Medlemsbidrag 2021-03-03 9 100,00
13266 Kungsbacka Golfklubb Medlemsbidrag 2021-03-03 9 100,00
13268 Kungsbacka Hockey Club Medlemsbidrag 2021-03-03 2 900,00
13191 Kungsbacka IF Utbildningsbidrag 2021-02-19 6 000,00
13248 Kungsbacka Ju-jutsuklubb Do Medlemsbidrag 2021-03-01 5 280,00
13227 Kungsbacka Karate Medlemsbidrag 2021-03-01 15 070,00



13174 Kungsbacka Konståkningsklubb Utbildningsbidrag 2021-02-10 9 100,00
13175 Kungsbacka Modellflygklubb Medlemsbidrag 2021-02-10 1 210,00
13209 Kungsbacka Simsällskap Medlemsbidrag 2021-03-01 107 550,00
13261 Kungsbacka Taekwon-Do Klubb Medlemsbidrag 2021-03-03 13 600,00
13196 Lerkils IF Medlemsbidrag 2021-03-01 67 050,00
13204 Lerkils IF Utbildningsbidrag 2021-03-01 14 400,00
13197 Löftadalens IF Medlemsbidrag 2021-03-01 5 000,00
13173 Löftadalens Scoutkår Medlemsbidrag 2021-02-10 2 310,00
13258 Nordhallands Ridklubb Lovbidrag/Sportlov 2021-03-01 2 025,00
13182 OK Löftan Kartbidrag 2021-02-19 50 000,00
13225 OK Löftan Medlemsbidrag 2021-03-01 9 150,00
13252 OK Löftan Utbildningsbidrag 2021-03-01 800,00
13188 Onsala Badminton Medlemsbidrag 2021-02-19 6 490,00
13224 Onsala Gymnastikförening Medlemsbidrag 2021-03-01 4 400,00
13171 Onsala IBK Utbildningsbidrag 2021-02-10 8 250,00
13257 Paulsson Karina Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2021-03-01 80 000,00
13246 Reumatikerföreningen Kungsbacka Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-03-01 10 010,00
13168 Sjögärde Golfklubb Medlemsbidrag 2021-02-10 3 500,00
13169 Sjögärde Golfklubb Medlemsbidrag 2021-02-10 3 500,00
13229 Stättareds 4H Klubb Medlemsbidrag 2021-03-01 7 260,00
13250 Stättareds 4H Klubb Utbildningsbidrag 2021-03-01 900,00
13219 Synskadades förening i KBA Handikappföreningar/ Medlemsbidrag 2021-03-01 3 700,00
13211 Särö Golf Club Medlemsbidrag 2021-03-01 5 720,00
13212 Särö Golf Club Medlemsbidrag 2021-03-01 5 200,00
13195 Särö IK Medlemsbidrag 2021-03-01 27 900,00
13217 Särö IK Utbildningsbidrag 2021-03-01 3 500,00
13251 Tölö IF Utbildningsbidrag 2021-03-01 2 400,00
13264 Vallda Tennisklubb Medlemsbidrag 2021-03-03 24 200,00
13205 VK Westan Medlemsbidrag 2021-03-01 13 800,00
13208 Åsa Scoutkår Medlemsbidrag 2021-03-01 4 290,00
13262 Åsa-Fri Badmintonfamilj Åsa Frillesås Medlemsbidrag 2021-03-03 1 000,00
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Kundnamn Förfallodatum(åååå-mm-dd) Anm Belopp SEK Betalt SEK Återstår SEK
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
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

1 670 589 45 203 1 625 386

Utestående fordringar KFT per 28 Februari 2021
Föreningar

1 / 1



Verdatum Vernr Huvudtext Kronor

Inga fakturor har kvittats mot bidrag under 2021 per den 28/2 2021

Kvittning av fakturor mot bidrag under 2021







•

•

•





År 2022 År 2023 År 2024 År 2025 År 2026

1 574 400 1 744 400 1 080 800 1 329 200 5 692 800

393 600 436 100 270 200 332 300 1 423 200



Driftskostnader per förvaltning Ramfinansierat 80% Egen driftsbudget 20%

Kultur- och Fritid 11 421 600 2 855 400

För- och Grundskola 63 282 720 15 820 680

Vård och Omsorg 32 347 200 8 086 800

Individ och Familjeomsorg 11 578 560 2 894 640

Service 4 450 400 1 112 600

Förvaltningar blandade 39 978 187 9 994 547

•

•

•

•
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Kommunstyrelsen Datum  

2021-02-23 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 40 Dnr 2020-01061  

Fördelning av medel till extraordinära insatser med anledning av  
covid-19 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag att från de generella 

statsbidragen 2021 fördela 7 500 000 kronor till nämnden för Kultur & Fritid, 

1 000 000 kronor till nämnden för Individ & Familjeomsorg, 500 000 kronor till 

nämnden för Service, 500 000 kronor till nämnden för Vård & Omsorg samt 500 000 

kronor till Kommunstyrelsen. De extra pengarna ska användas i enlighet med 

kommundirektörens förslag och insatserna ska inte vara ramhöjande.  

Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att återrapportera hur insatserna 

genomförts inom ramen för ordinarie rapportering vid delår- och årsbokslut. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att verkställa fördelningen av de 

generella statsbidragen till nämnderna. 

Reservation 

Eva Borg (S), Carita Boulwén (SD), Maria Losman (MP) och Magdalena Sundqvist 

(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2020 att under 2021 kommuncentralt 

avsätta 10 miljoner kronor av de generella statsbidragen för att stimulera och 

underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att minimera coronapandemins 

påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos invånarna samt att arbeta 

brottsförebyggande.  

Kommundirektören har i dialog med förvaltningscheferna identifierat olika områden 

som berörs och särskilt drabbats av pandemin och föreslagit områden att fördela de 

10 miljonerna till för tillfälliga satsningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 62 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Kommunfullmäktige 2020-12-08, § 182 

Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära satsningar med anledning av 

covid-19, 2020-11-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Kristina Karlsson (C) och Niklas 

Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Eva Borg (S) yrkar att: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg tilldelas totalt 3 miljoner kronor varav 1 

000 000 kronor riktas direkt till Kvinnojouren i Kungsbacka och 1 miljon kronor till 

projekt för personer med funktionsnedsättning. 

Nämnden för Kultur & Fritid tilldelas 500 000 kronor till projekt för stödgrupper för 

våldsutsatta och för främjande av sunda relationer. 

Finansiering sker genom anslagna medel från kommunfullmäktige samt 1,5 miljoner 

kronor från kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser. 

Område Eva Borgs 

yrkande 

belopp 

kronor 

Belopp 

kronor 

Samordnande 

nämnd 

Främja psykisk hälsa hos barn och 

ungdomar 

5 000 000 5 000 000 Kultur & Fritid 

Tillfällig bemanning utomhus för att 

stötta barn och ungdomar 

500 000 500 000 Kultur & Fritid 

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset 

Regnbågen 

1 000 000 1 000 000 Individ & 

Familjeomsorg 

Projekt för utökad volontärverksamhet 500 000 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för digitala satsningar för äldre 500 000 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för stöd för våldsutsatta och för 

sunda relationer 

500 000 1 000 000 Kultur & Fritid 

Projekt för personer med 

funktionsnedsättning  

1 000 000  Individ & 

Familjeomsorg 

Kvinnojouren i Kungsbacka 1 000 000  Individ & 

Familjeomsorg 

Tillfällig förstärkning av ekonomisk 

rådgivning 

500 000 500 000 Service 

Extra insatser för att stödja näringslivet 500 000 500 000 Kommunstyrelsen 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

inom vård och omsorg 

500 000 500 000 Vård & Omsorg 

Summa 11 500 000 10 000 000  

Maria Losman (MP) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till Eva Borgs (S) 

yrkande. 

Carita Boulwén (SD) yrkar att: 

Nämnden för Individ och familjeomsorg tilldelas 1 500 000 kr 

Nämnden för Vård och Omsorg tilldelas 1 000 000 kr 
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Finansiering sker genom anslagna medel från kommunfullmäktige samt 1 miljon 

kronor från kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser. 

Område Belopp 

kronor 

Samordnande 

nämnd 

Främja psykisk hälsa hos barn och 

ungdomar 

5 000 000 Kultur & Fritid 

Tillfällig bemanning utomhus för att 

stötta barn och ungdomar 

500 000 Kultur & Fritid 

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset 

Regnbågen 

1 000 000 Individ & 

Familjeomsorg 

Projekt för utökad volontärverksamhet 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för digitala satsningar för äldre 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för stöd för våldsutsatta och för 

sunda relationer 

1 000 000 Kultur & Fritid 

Förebyggande insatser för att ge stöd/ 

stärka familjer vid separation/skilsmässa 
500 000 Individ & 

Familjeomsorg 

Tillfällig förstärkning av ekonomisk 

rådgivning 

500 000 Service 

Extra insatser för att stödja näringslivet 500 000 Kommunstyrelsen 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 

inom vård och omsorg 

1 000 000 Vård & Omsorg 

Summa 11 000 000  

 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Carita 

Boulwéns (SD) yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, Eva Borgs (S) m.fl. 

yrkande och Carita Boulwéns (SD) yrkande mot varandra, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 

Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande. 
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Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för 

Service, nämnden för Vård & Omsorg, Kommunledningskontoret: Näringsliv, 

Styrning & Ekonomi 



 

 

Datum 

2021-01-28 
Diarienummer 

KS 2020-01061 

 

 

 

Christina Hermansson 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Fördelning av medel till extraordinära insatser med anledning av covid-19 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag att från de generella statsbidragen 2021 

fördela 7 500 000 kronor till nämnden för Kultur & Fritid, 1 000 000 kronor till nämnden för Individ & 

Familjeomsorg, 500 000 kronor till nämnden för Service, 500 000 kronor till nämnden för Vård & 

Omsorg samt 500 000 kronor till Kommunstyrelsen. De extra pengarna ska användas i enlighet med 

kommundirektörens förslag och insatserna ska inte vara ramhöjande.  

Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att återrapportera hur insatserna genomförts inom ramen 

för ordinarie rapportering vid delår- och årsbokslut. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att verkställa fördelningen av de generella 

statsbidragen till nämnderna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2020 att under 2021 kommuncentralt avsätta 10 

miljoner kronor av de generella statsbidragen för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med 

aktiviteter i syfte att minimera coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos 

invånarna samt att arbeta brottsförebyggande.  

Kommundirektören har i dialog med förvaltningscheferna identifierat olika områden som berörs och 

särskilt drabbats av pandemin och föreslagit områden att fördela de 10 miljonerna till för tillfälliga 

satsningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Kommunfullmäktige 2020-12-08, §182 

Initiativ Extraordinära satsningar, M, C, L och KD, 2020-11-24 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Nämnden för Kultur & Fritid 
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Nämnden för Service 

Nämnden för Vård & Omsorg 

Kommunledningskontoret, Näringsliv 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 10 miljoner kronor kommuncentralt från de generella 

statsbidragen under 2021 i syfte att underlätta nämndernas arbete för att minimera coronapandemins 

påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos invånarna samt arbeta brottsförebyggande. Samtidigt fick 

kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag på områden och föreslå fördelning av de 10 

miljonerna till olika coronaprojekt och tillfälliga satsningar för att förebygga att större kostnader 

uppstår längre fram i tiden med koppling till pandemin.  

Pandemin är påfrestande för de flesta i samhället. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen, 

analyserar ur ett brett folkhälsoperspektiv och avser att under våren 2021 presentera en samlad bild av 

den kunskap som finns av hur pandemin påverkat folkhälsoarbetet. De grupper som löper störst risk att 

drabbas av ohälsa utifrån det folkhälsopolitiska målet om god och jämlik hälsa är personer som tillhör 

riskgrupp med ohälsa sedan tidigare eller som är över 70 år, men också barn, ungdomar och vuxna 

med särskilda behov i skolarbetet, som lever med funktionsnedsättning, har osäkra arbetsvillkor eller 

begränsade ekonomiska resurser. Det kan också handla om förändrade livsvillkor och 

levnadsförhållanden till följd av pandemin exempelvis mat, fysisk aktivitet, alkohol och narkotika, 

tobak, spel om pengar, frågor om relationer eller miljöhälsa.  

Många är frustrerade för att ingen vet hur det kommer bli, oroliga för att bli smittade samt förlora sina 

jobb. Ensamhet är ett problem när man ska undvika att träffa andra. De som hade sämre förutsättningar 

exempelvis i skolan och på arbetsmarknaden innan pandemin har det än svårare nu. 

Vissa branscher inom näringslivet har drabbats särskilt mycket och företag har gått i konkurs eftersom 

de saknar reserver och inte klarar sig med stora intäktsbortfall. Många anställda har blivit permitterade 

varav flera senare också förlorat sina arbeten. Med arbetslöshet följer svårigheter att försörja sig och 

sin familj. 

Mot bakgrund av undersökningar och statistik från framförallt Folkhälsomyndigheten och BRÅ, samt 

den samlade erfarenheten från kommunens förvaltningar om hur olika grupper påverkas av pandemin 

hittills föreslår kommundirektören följande områden för extraordinära insatser. Dessa områden ska ses 

som en inriktning och enskild aktivitet som nämns som exempel. Det kan således ske vissa justeringar 

i genomförandet.  
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Extra insatser för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar (5 mnkr) 

Många barn och unga drabbas hårt av pandemins följder. Det kan exempelvis bero på en hemsituation 

med social och ekonomisk otrygghet, ökad alkoholkonsumtion i hemmen, våld i nära relation och oro 

över att inte klara sin skolgång. BRIS och andra frivilligorganisationer har ett ökat söktryck från barn 

och deras familjer. Här behövs en bred satsning mellan Kultur & Fritid, Förskola & Grundskola, 

Gymnasium & Arbetsmarknad samt Region Halland och som omfattar alla barn och ungdomar i 

kommunen som påverkats mycket negativt av pandemin. Insatserna skulle kunna ske inom de koncept 

som redan finns för att snabbt få effekt för dem det berör. De kan handla om stöd från exempelvis 

elevhälsan, aktivitets- och friskvårdsgrupperna dit Region Halland kan remissa, Tillsammans för varje 

barn, samt den ordinarie verksamheten Ung i Kungsbacka som kan göra särskilda insatser utanför 

skoltid. Kön till friskvårdsgrupperna är lång och en tillfällig insats för att korta den skulle vara 

betydelsefullt. Det finns stort behov av uppsökande verksamhet för barn och ungdomar med hög 

skolfrånvaro, liksom av aktiviteter under sommarskolan. Efterfrågan på förstärkt föräldrastöd är stor. 

Tillfällig bemanning utomhus för att stötta barn och ungdomar (0,5 miljoner kronor) 

Att stötta barn och ungdomar utomhus skulle förutom uppmuntran till utelek och rörelse också ge ökad 

trygghet och minskad smittspridning. Det finns fortfarande begränsningar på idrott och aktiviteter 

inomhus. Den nybyggda idrottsparken vid badhuset/ishallen som öppnade innan jul är uppskattad och 

har många besökare. Förslagsvis bemannas idrottsparken och/eller andra platser som attraherar barn 

och ungdomar under perioden mars till september.  

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset Regnbågen (1 mnkr) 

Individer med psykisk sjukdom är en grupp som är särskilt utsatta under pandemin. Även i normalläget 

finns en stor risk för isolering, vilken nu blivit betydligt större. Genom att ha helgöppet på Regnbågen 

minskar vi risken för att den här gruppen mår ännu sämre.  

Projekt för utökad volontärverksamhet (0,5 mnkr) 

Pandemin har byggt upp behov av att engagera fler i volontäruppdrag där kommunen tar större ansvar 

för detta än att hänvisa till andra organisationer. För en sådan satsning behövs digitalt system för att 

synliggöra volontäruppdrag och möjliggöra volontärmatchning, men också projektledningsresurs för 

omedelbart igångsättande av utvecklingsprojekt. 

Projekt för digitala satsningar för äldre (0,5 mnkr) 

Syfte är att få fler äldre att klara sig själva med exempelvis näthandel av mat och ha sociala kontakter 

via nätet. Insatsen skulle handla om kunskapshöjning och lån av utrustning såsom surfplattor samt IT-

fixare. För denna satsning behövs materialinköp samt projektanställd IT-fixare under ett år som 

förstärker befintlig personal. 

Projekt för stödgrupper för våldsutsatta och för främjande av sunda relationer (1 mnkr) 

Många är hemma mer än vanligt, vilket kan vara både skönt och jobbigt i en familj. Situationen med 

isolering innebär dock ökad risk för våld i nära relationer. Statistiken visar att suicid ökat. Detsamma 
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gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med denna satsning är att främja sunda relationer och 

hantera våld i nära relation innan det dyker upp. Det skulle kunna handla om samtalsgrupp som riktar 

sig till både de personer som är i riskgrupp att utsätta någon för våld och även de som är osäkra på vad 

en sund relation är. Satsningen kan också innebära stöd till dem som är våldsutsatta samt stöd till 

organisationer vars uppdrag är att stödja våldsutsatta.  

Tillfällig förstärkning av ekonomisk rådgivning (0,5 mnkr) 

Arbetslöshet, minskad inkomst och oförmåga att betala skulder visade starka samband med psykisk 

ohälsa, enligt tidigare forskning efter finanskrisen. Redan innan pandemin var belastningen stor på 

Ekonomisk Rådgivning och nu har den ökat ytterligare. Kötiden är för närvarande cirka sju månader 

för att få hjälp. Serviceförvaltningen kommer stärka upp med en tidsbegränsad resurs under 2021, men 

det kommer inte räcka. Det finns behov av att satsa på fler informationsinsatser, ”hjälp till självhjälp”, 

vilket inte hinns med för närvarande då allt fokus är på dem som redan sökt hjälp. Behov finns därför 

av ytterligare förstärkning under 2021.  

Extra insatser för att stödja näringslivet (0,5 mnkr) 

Coronakrisen fortsätter att påverka näringslivet. Enligt Företagarpanelen som genomfördes 20–21 

januari och omfattar 2 850 av Svenskt näringslivs medlemsföretag i landet har vart tredje företag 

finansierings- eller likviditetsproblem1. Besöksnäringen har drabbats värst. Problemet är att många 

företag inte har några reserver och därmed inte klarar sig mer än några månader. Sedan våren 2020 har 

en rad olika ekonomiska stödåtgärder genomförts från statens sida. I Kungsbacka skulle kommunen 

kunna fortsätta stötta det lokala näringslivet genom kampanjerna ”support your locals” och ”take away 

& take care” samt växla upp ”Hemesterkampanjen”. Om/när restriktionerna lättar efter sommaren kan 

återhämtningen underlättas genom extra satsning på Höstfesten och Jul i Kungsbacka.  

Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom vård och omsorg (0,5 mnkr) 

För många äldre har den psykiska ohälsan ökat i spåren av covid-19. Vård & Omsorg har i uppdrag att 

förstärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i stort för att bidra till mindre behov av 

omfattande insatser som vi står inför i ett samhälle där de äldre invånarna blir förhållandevis fler och 

äldre. Förvaltningen påbörjar förändringsarbetet med att bygga en gemensam enhet under 2021 för att i 

ett tidigare skede än vad som varit möjligt hittills nå brukare, anhöriga och kommuninvånare. Det 

främjande arbetet behöver utvecklas i samverkan med andra aktörer. Uppsökande verksamhet kan 

göras tillsammans med Kultur & Fritid och Kultur för Äldre i Halland. Här ingår även samverkan med 

anhörigstöd inom Individ & Familjeomsorg. För att nå bästa resultat för de vi är till för föreslås en 

satsning på handledning för personalen som kommer arbeta i nya enheten.  

 

Kommundirektören föreslår att de 10 miljonerna fördelas enligt följande på de identifierade områdena 

och att samordnande nämnd enligt nedan får tillskott i sin budget med motsvarande belopp: 

                                                 
1 Svenskt Näringsliv, ”Krisande företag överlever inte sommaren” 2021-01-26 
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Område Belopp 

(kronor) 

Samordnande nämnd 

Främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar 5 000 000 Kultur & Fritid 

Tillfällig bemanning utomhus för att stötta barn och ungdomar 500 000 Kultur & Fritid 

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset Regnbågen 1 000 000 Individ & Familjeomsorg 

Projekt för utökad volontärverksamhet 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för digitala satsningar för äldre 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för stöd för våldsutsatta och för sunda relationer 1 000 000 Kultur & Fritid 

Tillfällig förstärkning av ekonomisk rådgivning 500 000 Service 

Extra insatser för att stödja näringslivet 500 000 Kommunstyrelsen 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom vård och omsorg 500 000 Vård & Omsorg 

Summa 10 000 000  

 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



www.kungsbacka.se/mhtaxa

Avgifter och taxor ska vara tydligare! I Kungsbacka 
ska det vara lätt att göra rätt. Vi har som mål att 
ha Västsveriges bästa företagsklimat.

Ny avgist för tillsyn 2021
Miljö & Hälsoskydd 

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny taxa. 



AVSÄNDARE/RETURADRESS  
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

www.kungsbacka.se/mhtaxa

Hej, 
Nu blir det tydligare för dig när det kommer till avgifter, 
och vad du ska betala när du får tillsyn. Miljö & 
Hälsoskydd har en ny taxa från och med år 2021.

Har du tidigare inte betalt en årlig avgift kommer du 
fortsättningsvis betala efter vi gjort tillsyn. Vårt 
uppdrag är att göra tillsyn över verksamheter som kan 
påverka vår miljö och människors hälsa. Till exempel på 
industrier, frisörer och hästgårdar. 

På vår webb kan du läsa mer om hur vi kommer att 
klassa din verksamhet. Fram till den 5 mars går det att 
lämna synpunkter till e-post info@kungsbacka.se.

Hör av dig om du undrar något. Du når oss via 
Kundcentret Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00. 

Hälsningar avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. 

12 februari 2021

0
0
0
0

0
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Kommentar till avslaget gällande ansökan om bidrag för utökande av befintlig 7-

mannakonstgräsplan till fullstor 11-manna plan. 

 

I slutet av 2020 skickade Annebergs IF in en ansökan till nämnden för Kultur och Fritid om ett extra 

bidrag gällande fullstor fotbollsplan. Föreningen fick avslag med motivationen att föreningens 

anläggning inte ligger i centrala Kungsbacka och således är det inte intressant att skapa 

förutsättningar för en plan där 11-mannamatcher kan spelas. 

Föreningen vill nu ge en replik och kommentar på detta avslag samt bakgrund med tankar kring 

varför Annebergs IF önskar att man tänker om. 

 

Kommentar 

Annebergs IF är en stabil förening med hängivna medlemmar och anhöriga till medlemmar som 

aktivt arbetar för att både verksamhet och lokaler ska hålla en god nivå. Anneberg-Älvsåker är ett 

område i en expansionsfas och planerna är stora på att utöka invånarantalet i bygden. Redan under 

2019 fick vi många nya Annebergsbor då kommunen byggde tillfälliga boenden för att ta emot 

nyanlända i vår del av Kungsbacka. Flera av dessa nya Annebergsbor har också blivit välkomnade i 

Annebergs IF och är nu fullgoda medlemmar och utövare av fotboll.  

Annebergs IF är aktiva i den närområdet men har också samverkat med andra delar i Kungsbacka och 

ser det som självklart att vara med och hitta lösningar och tänka nytt när så behövs. Just nu ser vi att 

det finns ett behov av fotbollsplaner för kommunen då det tilltänkta arenabygget kommer att kräva 

att en fullstor konstgräsplan behöver stängas några år tills planerna är klara för området. Detta 

drabbar flera föreningar tillfälligt. Annebergs IF kan med små medel och till en ganska låg penning 

bygga ut den befintliga 7-mannakonstgräsplanen till en fullstor plan. Fram till dess att Björkris och 

Annebergs centrum är utbyggt finns goda möjligheter att erbjuda tillgång till denna plan för andra 

föreningar i kommunen genom kommunens fördelning. Detta bör vara värdefullt under denna tid då 

man inte kan utnyttja Inlag som träningsplats på samma sätt som tidigare. Även om det kan kännas 

som att Anneberg ligger långt från centrum och Inlag så handlar det om ca 15 minuters bilkörning. 

Annebergs IF har själva haft träningar både i centrum och Fjärås och åt det hållet fungerar det bra att 

köra. 

Älvsåkersskolan saknar också en fullgod fotbollsplan och om vi utökar Anneberg IF’s konstgräsplan 

kan skolan på detta sätt också få tillgång till en stor träningsyta utomhus för både fotboll och andra 

idrottsaktiviteter. Vi vill samarbeta med alla som kan dra nytta av att denna plan skulle finnas på 

Anneberg IF’s område. 

Vi vill arbeta för att Anneberg-Älvsåker ska vara en attraktiv del av kommunen att bo i och då handlar 

det bland annat om att bygden ska kunna erbjuda en attraktiv fritid. Idag lämnar en del ungdomar 

föreningen för att spela fotboll i andra föreningar då det är attraktivt att finnas med i föreningar som 

har helt andra typer av anläggningar och planer och klubbhus där kommunen gjort väsentligt mycket 



 
 
mer omfattande satsningar. Detta i sin tur kan göra att föreningar som är mindre och finns i 

ytterkanterna av kommunen kan bli mindre konkurrenskraftiga då de inte kan erbjuda samma 

möjligheter till medlemmarna, anläggningsmässigt. 

Vi i Anneberg tror att det kan gynna alla fotbollsföreningar i Kungsbacka då det finns flera lag i 

kommunen som man får möta vid seriespel och cuper. Det blir tråkigt för alla spelare om det till slut 

bara finns två storklubbar kvar och de man får möta är sina egna lagkompisar. 

Annebergs IF är till för alla. Våra medlemmar och deras närmaste bidrar ekonomiskt och praktiskt till 

en fantastisk verksamhet. Den är så pass fantastisk att den finns tillgänglig även för de som inte är 

medlemmar. Inte sällan ser man barn, ungdomar och föräldrar på vår anläggning som under helger 

och ledigheter spelar fotboll både på konstgräsplanen och på gräsplanerna. Flera av dessa är våra 

nyanlända Annebergsbor som bor i de nya lägenheterna i Skårby. Annebergs IF välkomnar alla dessa 

spontana fotbollsspelare. Vi vill vara en del av ett samhälles aktiva livsmiljö och vara med och bidra 

till att barn och unga har goda möjligheter att ta sig till sina egna aktiviteter på egen hand. Vi finns 

nära deras vardag. 

Vi vill också lyfta den ekonomiska aspekt som finns i föreningsvärlden och de kommunala bidragen. 

De föreningar som driver sin egen anläggning har vissa förutsättningar medan de som hyr 

kommunala anläggningar timvis har andra. Kommunen anger att den verkliga kostnaden för en 

fotbollsplan är ca 960 kronor per timme medan föreningar som hyr planerna endast betalar 144 

kronor per timme. Dessa förutsättningar till kontinuerliga bidrag har inte de föreningar som själva 

har en anläggning där de sköter allt underhåll. Det finns då mindre pengar för en förening som driver 

sin egen anläggning, att satsa på barnens och ungdomarnas verksamheter.  

Slutsats 
Att satsa en relativt blygsam peng för att utöka en befintlig 7-mannaplan till en fullstor 11-mannaplan 
är en god investering för Kungsbacka. Denna investering kommer att bidra till att Kungsbacka 
kommun kommer att vara levande, inte bara i stadskärnan utan även i kommunens yttre delar. Barn- 
och ungdomars hälsa främjar vi, skolans tillgång till idrottsanläggning blir bättre, spontanidrotten får 
bättre förutsättningar i Anneberg-Älvsåker.  
 
Vi tar gärna en ny dialog mer er för att se över hur detta skulle kunna bli verklighet. 
 
Med vänlig hälsning 
Peter Bark 
Ordförande Annebergs IF 
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Snabb vaccinering och god smittspårning avgörande
Centralt att ta efter länder och regioner i framkant  

11



Confidential

12

Snabb återhämtning på gång
Även krisbranscherna kvicknar till i år

% 2020P 2021P 2022P

BNP, kalenderkorrigerad -2,9 4,0 3,0
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Hushållen står redo 

Prognos HOX bostadspriser 2019 2020 2021P 2022P

Årlig förändring 2,2 7,5 9,2 3,6

Förändring (y/y) i december 4,5 11,5 4,5 3,0
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Arbetslösheten sjunker…
…när krisbranscherna återhämtar sig

14
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Motståndskraft på arbetsmarknaden
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Tillfälligt högre inflation…
…räntebotten passerad

Sverige 210224 2021-06P 2021-12P 2022-12P

Statsobligation, 10 år, % 0,33 0,25 0,30 0,50

Reporänta, % 0,00 0,00 0,00 0,00
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Finns utrymme att göra mer…
…robusta offentliga finanser i Sverige

Sverige, % av BNP 2019 2020P 2021P 2022P

Offentligt finansiellt sparande 0,6 -3,2 -2,2 -0,8

Offentlig skuld 35,1 39,3 38,9 37,6
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Tillväxtinjektion

Sverige

• Vaccineringen avgörande

• Stark återhämtning

• Riksbanken ligger still
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RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Miljoner 2019

inkl. 

ombudget 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Summa verksamhetens 

nettokostnader -3025,5 -4 771,4 -5 002,7 -5 203,6 -5 301,7 -5 442,4 -5 567,6 -5 695,6

Skatteintäkter 3005 4 660,9 4 785,9 4 969,7 5 168,7 5 365,0 5 570,0 5 808,7

Generella statsbidrag 107,3 331,6 378,2 441,7 393,9 326,3 287,5 281,3

Finansiella nettokostnader -45,5 -51,3 -58,7 -65,5 -72,2 -76,5 -79,2

Årets resultat 86,8 175,7 110,1 149,0 195,3 176,7 213,4 315,2

Beslutad budget, årets resultat 53,0 113,3 163,4 207,3 273,4

Förändring 96,0 82,0 13,3 6,1 41,8

Nettokostnadsutveckling 5,1% 4,8% 4,0% 1,9% 2,7% 2,3% 2,3%

Ökning av skatt+statsbidrag 6,0% 3,4% 4,8% 2,8% 2,3% 2,9% 4,0%

Årets resultat andel av skatteintäkter, statsbidr 3,5% 2,1% 2,8% 3,5% 3,1% 3,6% 5,2%

SKR cirkulär 20:20, 21:12
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Kungsbacka kommun består av 14 geografiska områden 



Starten på Kungsbacka kommuns stora befolkningstillväxt sammanfaller med 
Göteborgs kommuns befolkningsnedgång 1970-1985



När man bryter ned Kungsbacka kommuns befolkningstillväxt på församlingsnivå 
framträder en tydligare bild av var ökningen har skett



Från 1970 till 1995 står Kungsbacka församlings befolkning nästintill still, samtidigt 
som befolkningen i Onsala, Släp och Tölö ökar kraftigt



Kungsbacka kommuns befolkningstillväxt efter 1991 har tillkommit genom att tätorter 
längs kusten expanderat, inte förtätning av redan befintliga platser

•
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Det finns en stark korrelation mellan hälsa och medelinkomst 
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Fem principer





Att bygga tätt, behöver inte betyda att bygga högt. En stad kan uppfattas som gemytlig 
och småskalig men prestera höga täthetstal



Flera av de mest centrala delarna i Kungsbacka stad är obefolkade och få är täta



Invånare i ”Kungsbacka stad”?

”Kungsbacka stad” = 10 000 inv

26 invånare per hektar/

2 600 invånare km2

UN HABITATs mått för hållbar 

stadsutveckling stipulerar en täthet på 

mellan 15 000 – 45 000 invånare per km2





•

•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•

•











•

•

•

•

•

•





•

•









Beslut
 

1(5)

2021-02-17
 

525-6687-20
 

Infratek Sverige AB
Att: Sylvester Johansson
sylvester.johansson@omexom.com
Delgivningskvitto

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Föreläggande enligt miljöbalken angående rasering av 
luftledning samt nyanläggning markkabel, vid Ölmanäs, 
Kungsbacka kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Hallands län informerar om att ny nätstation vid Lyngås (L1996:5334) kräver 
tillstånd för ingrepp i fornlämningar. För mer information, se sidan 3.

Länsstyrelsen i Hallands län förelägger Infratek Sverige AB att vidta följande 
försiktighetsåtgärder till skydd för natur- och kulturmiljön:

1. De som utför åtgärderna ska informeras om detta beslut samt dess försiktighetsåtgärder.

2. Permanenta körskador ska undvikas och eventuella mindre körskador eller 
spårbildningar ska återställas.

3. Efter nedgrävning av ledningar ska marknivån återställas till samma nivå och standard 
som innan åtgärderna utfördes.

4. I anslutning till fornlämningarna och övriga kulturhistoriska lämningarna ska plöjning 
ske invid vägar alternativt schaktning med smal skopa.

5. Efter rasering av luftledning ska stolparna samt övrigt material fraktas bort och det 
ianspråktagna området återställas, så att platsens naturliga flora och fauna kan 
återetablera sig.

6. Åtgärderna ska utföras i enlighet med vad som angivits i ärendet och vad som i övrigt 
framgår av detta beslut. Om ni planerar att utföra åtgärderna på annat sätt och detta kan 
innebära en väsentlig ändring av naturmiljön, ska Länsstyrelsen kontaktas på nytt.

Särskild upplysning

Sökande av jordbrukarstöd på berörda jordbruksblock ska kontaktas eftersom grävningen kan 
påverka att brukare inte kan sköta sina villkor när det gäller miljöersättningar, 
kompensationsstöd, ekologisk produktion och förgröningsstödet. Det är viktigt att brukaren av 
marken kontaktas så de kan planera sin växtföljd och ansökan.  
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Hur beslutet får överklagas
Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt till Mark- och miljödomstolen. 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. 

Redogörelse för ärendet 
Infratek Sverige AB (sökande) har den 14 september 2020 inkommit till Länsstyrelsen med en 
anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (MB). Anmälan gäller rasering av 
luftledning samt nyanläggning av markkabel (el) på bl.a. fastigheten Ölmanäs 18:6 och Åsa 
3:21 i Kungsbacka kommun.

Det aktuella området är markerat på bifogad karta, bilaga 1.

Av anmälan framgår att schaktning planeras för en sträcka om 7000 m med schaktdjup omkring 
0,65 meter samt schaktbredd 0,5 meter. 

Totalt planeras 34 transformatstationer med respektive yta om 7 m2. Transformatorstationerna 
placeras i samråd med markägare. Stationer placeras invid befintliga stationer, alternativt ersätts 
på den gamla platsen. 

Massor tillförs för att göra markbädden till stationerna samt i kringfyllnad. Massor tillförs också 
för att bättra på vägkanter och vägöverfarter när kabel förlagts. De tillförda massorna är 
bergkross 0-18 mm. 

Åtgärderna är planerade att utföras mellan 1 mars 2021 till 1 juni 2022.

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.
Kan en verksamhet eller en åtgärd som inte omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i miljöbalken komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska en anmälan för 
samråd enligt 12 kap. 6 § MB göras hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får besluta att den 
anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skador på 
naturmiljön.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950). Till en fornlämning hör 
ett så stort område på marken som behövs för att bevara fornlämningen med hänsyn till dess art 
och betydelse. Det är enligt samma lag förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka 
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.
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Länsstyrelsens bedömning 
Fornlämningar
I anslutning till de berörda fornlämningarna och övriga kulturhistoriska lämningarna förordas 
plöjning invid vägar alternativt schaktning med smal skopa.

Ledningsförläggningen och etableringen av en ny nätstation, vid Duvekullevägen, berör den 
möjliga fornlämningen L1996:5538. Denna boplats delundersöktes år 1977 och man påträffade 
då en härd, flintföremål, brända och obrända djurben. Området är idag bebyggt och 
länsstyrelsen bedömer att området är påverkat av senare års exploateringar. 

Vidare planeras en ny nätstation vid Lynga på platsen för borttagna högar, L1996:5334. Här ska 
enligt uppgift 2-3 högar ha schaktats bort i början 1900-talet. Det kan finnas fornlämningar kvar 
under mark som kan beröras av det planerade arbetsföretaget. Nätstationen bör placeras på 
annan plats eller om möjligt återanvända platsen för den befintliga stationen. Om man ändå vill 
gå vidare med den föreslagna platsen krävs tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen (1998:950). 
Tillstånd söks på Länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-och-fornfynd.html

På övriga sträckor berör inte arbetsföretaget direkt några kända fornlämningar och det finns 
därför inget att erinra mot kommande schaktningar inför elkabelns sträckningar sett ur 
kulturmiljösynpunkt. Länsstyrelsen vill påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § (1988:950), 
vilken innebär att om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet 
avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till länsstyrelsen. 

Natura 2000 och naturreservat
Åtgärden angränsar Natura 2000-område Kungsbackafjorden samt naturreservat 
Kungsbackafjorden och Näsbokrok. Planerade åtgärder bedöms inte påverka dessa områden.

Riksintressen och kommunala naturvårdsintressen
Delar av åtgärden planeras inom det kommunala naturvårdsintresset Ölmanäshalvön samt 
riksintresse friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB. Hela arbetsområdet omfattas av riksintresse rörligt 
friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB samt högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § MB. 

Enligt 3 kap. 6 § MB ska sådana områden skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.

Enligt 4 kap. 2 § MB ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av ingrepp i miljön i områden som räknas upp 
i paragrafen. Enligt 4 kap. 1 § MB är områden enligt 2 § av riksintresse med hänsyn till dess 
natur- och kulturvärden. Ingrepp i miljön får endast komma till stånd om de inte stöter på hinder 
i 2 § och inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna inte är av sådan omfattning och karaktär att de kan orsaka 
påtaglig skada på riksintressena och det kommunala naturvårdsintresset.

https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-och-fornfynd.html
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Jordbruksmark
Sökande av jordbrukarstöd på berörda jordbruksblock ska kontaktas eftersom grävningen kan 
påverka att brukare inte kan sköta sina villkor när det gäller miljöersättningar, 
kompensationsstöd, ekologisk produktion och förgröningsstödet. Det är viktigt att brukaren av 
marken kontaktas så de kan planera sin växtföljd och ansökan.  

Försiktighetsåtgärder:
Det är viktigt att de som utför åtgärderna informeras om detta beslut samt dess 
försiktighetsåtgärder, så att skador inte uppstår på natur- eller kulturmiljön.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att vissa generella försiktighetsåtgärder vidtas vid 
utförandet av verksamheten för att undvika skador på naturmiljön. Särskild hänsyn krävs 
exempelvis i samband med körning i terräng samt vid, på eller över våtmarker, vattendrag och 
sjöar. Här finns t.ex. en risk att körskador eller skador p.g.a. grumling och förändrad hydrologi 
uppstår. Därför föreläggs sökanden att vidta försiktighetsåtgärderna i punkten 2 ovan.

Gräv- och schaktarbeten kan påverka naturmiljön, varför marknivåerna efter utförda åtgärder 
ska återställas till samma nivå och standard som innan åtgärderna utfördes.

Efter rasering av luftledning ska stolparna samt övrigt material fraktas bort och det 
ianspråktagna området återställas, så att platsens naturliga flora och fauna kan återetablera sig.

Om de planerade åtgärderna utförs i enlighet med vad som angivits i ärendet och vad som i 
övrigt framgår av detta beslut, samtidigt som sökanden föreläggs att vidta försiktighetsåtgärder, 
bedömer Länsstyrelsen att natur- och kulturmiljön inte skadas på ett väsentligt sätt. Om 
åtgärderna planeras att utföras på annat sätt och detta kan innebära en väsentlig ändring av 
naturmiljön, ska Länsstyrelsen kontaktas på nytt.

Övriga upplysningar
Beslutet befriar er inte från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser, 
exempelvis hänsynsreglerna i andra kapitlet, eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning. 
Vidare förutsätter Länsstyrelsen att berörda markägare informerats och godkänt åtgärderna.

De generella biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. 11 § MB omfattar källor, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten (t.ex. öppna diken, bäckar och märgelgravar), våtmarker, stenmurar och 
åkerholmar belägna i eller i anslutning till jordbruksmark. Även alléer av lövträd belägna längs 
en väg, det som tidigare utgjort en väg eller i ett öppet landskap omfattas av bestämmelserna. 
Åtgärder som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddat område kräver dispens, vilket söks hos 
Länsstyrelsen. För att få dispens krävs särskilda skäl.

Sjöar och vattendrag omfattas av strandskydd enligt 7 kap. MB. Inom ett strandskyddsområde är 
det bland annat förbjudet att uppföra byggnader och utföra åtgärder som väsentligen förändrar 
livsvillkoren för djur- och växtarter. Eventuell dispens från strandskyddsbestämmelserna prövas 
i de flesta fall av berörd kommunal nämnd. 
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Då åtgärder berör vattenområde kan tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken, 11 kap. för 
vattenverksamhet krävas. Dock krävs inte tillstånd enligt 11 kap. eller anmälan enligt 11 kap. 9 
a §, om det är uppenbart att allmänna eller enskilda intressen inte skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena (11:12 § MB).

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska enligt 2 kap. 10 § 
Kulturmiljölagen (1988:950) arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till 
Länsstyrelsen.

Stora delar av ledningssträckorna är belägna inom detaljplanelagt område. Ni bör kontakta 
kommunen för information om åtgärderna kräver bygg- eller marklov.

Vid handläggning av detta ärende har miljövårdsdirektör Per Leander varit beslutande och 
miljöhandläggare Anna-Karin Tysklind har varit föredragande. I handläggningen av ärendet har 
även antikvarie Beatrice Edman och landsbygdshandläggare Kent Lindqvist medverkat.

Per Leander

Anna-Karin Tysklind

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga
1. Karta

Kopia
Ellevio AB, Att: Tony Kjellström, tony.kjellstrom@partners.ellevio.se, delgivningskvitto

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Kungsbacka kommun, info@kungsbacka.se
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Postadress Besöksadress  E-post Telefon
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010-22 430 00

Hanhals byalag
                  c/o Bonny Wernersson

Lindebergsgården Heavägen 97
434 98 Kungsbacka
Bonny.wernersson@kungsbacka.se 

Delg.kv.

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter och 
strandskyddsbestämmelser för anläggning av parkeringsplats m.m. på 
fastigheten Hanhals S:1 inom naturreservatet Kungsbackafjorden, 
Kungsbacka kommun.

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att medge Hanhals byalag dispens från reservatsföreskrifterna 
och strandskyddsbestämmelserna inom Kungsbackafjordens naturreservat på fastigheten 
Hanhals S:1 för vidtagande av följande åtgärder:
1. Anläggning av parkeringsplats om 15 x 45 meter, enligt karta B och C i bilaga 1.
2. Anläggning av grillplats med två bänkbord och en soptunna inom en yta om 10 x 10 

meter, enligt karta B och C i bilaga 1. 

Länsstyrelsen avslår ansökan i övriga delar. 

Med stöd av 16 kap. 2 och 9 §§ miljöbalken (MB) förenas beslutet med följande villkor. 

1. Parkeringsplatsen ska avgränsas med stora naturstenar om ca 75 x 75 cm enligt karta 
B och C i bilaga 1. Parkeringen ska skyltas med skylten ”E19 parkering” och enligt 
bestämmelserna i 2 kap. 12 § vägmärkesförordningen och minst två platser ska 
skyltas för personer med funktionsnedsättning. Parkeringen ska delas upp med en 
avdelare i trä enligt karta B och C i bilaga 1. Avdelaren får vara flyttbar. 

2. Skyltar och övriga anordningar får endast sättas upp efter samråd på plats med 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska kontaktas senast två veckor innan anordningarna 
avses sättas upp. 

3. Den rundel med sten som markerats i karta D i bilaga 1 ska tas bort och materialet 
som använts för anläggning av rundel och plantering ska transporteras ut ur 
naturreservatet.

4. Impregnerat trä får inte användas för anordningarna.
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5. Om ansvaret för skötsel och underhåll av parkeringsplats, skyltar, bänkbord, grill 
och soptunna överlåts till annan juridisk person ska Länsstyrelsen underrättas och 
godkänna överlåtelsen. 

6. Länsstyrelsen ska kontaktas om Hanhals byalag, eller annan juridisk person som 
avses i villkor 5, inte längre kan sköta och underhålla parkering och grillplats. 

7. Hanhals byalag ska ta bort uppförda anordningar om det inte finns någon som kan 
sköta och underhålla anordningarna. 

8. Massor som tillförs området vid åtgärdernas genomförande ska vara rena från 
växtmaterial så att inte främmande växter riskerar att spridas i reservatet.

9. Eventuella överskottsmassor eller annat material får inte läggas upp inom 
naturreservatet. 

10. Eventuella markskador som uppkommer vid arbetets utförande ska återställas efter 
samråd med Länsstyrelsen. 

11. Om annan än sökanden utför åtgärderna ska denne informeras om detta beslut och 
meddelade villkor. 

12. Detta beslut, eller styrkt kopia därav, ska medföras vid de tillfällen dispensen ut-
nyttjas. 

13. Länsstyrelsen ska skriftligen meddelas senast två veckor efter att åtgärderna 
slutförts. 

Kontakter med Länsstyrelsen och redovisning enligt ovanstående villkor sker lämpligen 
via e-post halland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 521-1971-19.

Beslutet upphör att gälla om företaget inte påbörjats inom två år eller avslutats inom 
fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 

Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs 
tingsrätt. 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 redogöra 
för 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.

Särskilda upplysningar 
Länsstyrelsen erinrar om att meddelad dispens inte befriar innehavaren från skyldig-
heten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs i fråga om den verksamhet som 
avses med dispensen. 

Det kan krävas bygglov från kommunen för att anlägga parkeringsplatsen. 
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I området förekommer fornlämningar. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. 
Kulturmiljölagen (1988:950). Om fornlämning påträffas under grävning eller annat 
arbete, ska enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen (1988:950) arbetet avbrytas och 
förhållandet omedelbart anmälas till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen erinrar om att Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet. 

Ärendet
Hanhals byalag har inkommit med en ansökan om att anlägga parkering/upplagsplats 
om ca 2 500 m2 samt grillplats på fastigheten Hanhals S:1 inom naturreservatet och 
Natura 2000-området Kungsbackafjorden i Kungsbacka kommun. 
Byalaget vill behålla den stora parkeringsyta som anlagts av Kungsbacka kommun och 
använda denna för parkering samt upplagsplats och grillplats. Hanhals byalag vill även 
handikappanpassa en badplats.

Som särskilda skäl för dispens från reservatsföreskrifterna anger byalaget att åtgärderna 
syftar till att tillgängliggöra badplats, naturreservat och turistmålet Hunehals borg för 
allmänheten.

Som särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna anger sökanden att 
området sedan lång tid tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften samt att det tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.
Hallands kustområde omfattas av hushållningsbestämmelserna i 4 kap. miljöbalken 
(MB). Hanhalsholme ingår i område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB 
samt ingår i EU:s nätverk av Natura 2000-områden (Kungsbackafjorden SE0510058) 
och är utpekat enligt både habitatdirektivet och fågeldirektivet. För åtgärder som medför 
risk för betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd enligt 7 
kap. 28 a § MB. 

Platsen omfattas av strandskyddsbestämmelser. Enligt 7 kap. 13 § MB är syftet med 
strandskyddet att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Utvidgat strandskydd om 300 meter upp på land 300 meter ut i vattnet gäller i det 
aktuella området enligt 7 kap. 14 § MB. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får man bl.a. inte vidta åtgärder inom ett strandskyddsområde 
som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Enligt 7 kap. 18 a och c §§ MB får länsstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. Som särskilda skäl vid prövningen av en 
fråga om dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som 
dispensen avser

Page 3 of 23



LÄNSSTYRELSEN 4 (9)

2019-06-07 521-1971-19

1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften,

2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området,

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Enligt 7 kap. 18 f § MB ska ett beslut om att ge dispens från strandskyddet inte omfatta 
ett område som behövs för att mellan strandlinjen och anläggningarna säkerställa fri 
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Länsstyrelsen beslutade 2003 om Kungsbackafjordens naturreservat, dnr. 511-0027-02, 
och beslutet vann laga kraft 2005-04-14. Syftet med reservatet är att skydda och förstär-
ka de marina biotoperna och därmed skydda den biologiska mångfalden, att skydda och 
förstärka betydelsen som reproduktions- och uppväxtområde för vilda djurarter, att be-
vara de angränsande havsstrandängarna med dess rika fågelliv, att bevara och hävda ett 
öppet kustpräglat beteslandskap av utmarkskaraktär på öarna, att bibehålla den i om-
rådet representativa landskapsbilden och att göra området attraktivt för det rörliga 
friluftslivet. 

Enligt reservatsföreskrifterna är det bland annat förbjudet att:
- Spränga, schakta, gräva, dika, dämma, bedriva täkt för husbehov eller bedriva annan 

verksamhet som skadar områdets topografi och landskapets karaktär samt yt- och 
dräneringsförhållanden. Undantag gäller för rensning av befintliga diken.

- Anordna upplag eller utföra fyllning eller tippning,
- Anlägga vägar,
- Anlägga campingplats,
- Uppställa husvagn, husbil eller ankra med husbåt annat än på anvisad plats. 

Hanhals holme utgör objekt i Naturvårdsprogrammet för Kungsbacka kommun samt 
ingår i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering och i området finns flera 
rödlistade arter dokumenterade. 

Enligt 7 kap. 7 § får Länsstyrelsen meddela dispens från föreskrifter som den har 
meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. Beslut om dispens får 
meddelas endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på 
naturreservatet eller på något annat område.  

Enligt 16 kap 2 § får tillstånd, godkännande och dispens enligt miljöbalken eller enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av balken ges för begränsad tid och får förenas 
med villkor. 
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Enligt 16 kap 9 § får tillstånd eller dispens förenas med skyldighet att utföra eller 
bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna intressen som 
verksamheten medför. 

Länsstyrelsens utredning
Hanhals byalag har tidigare ansökt om dispens för att handikappanpassa badplats på 
fastigheten (dnr. 521-2699-18) men denna ansökan avvisades av Länsstyrelsen 2018-11-
13 på grund av pågående tillsynsärende. Länsstyrelsen handlägger Byalagets nya 
ansökan om att handikappanpassa badplatsen som ett nytt ärende med diarienummer 
521-2933-19.

Länsstyrelsen har tidigare medgivit föreningen Hunehals borg dispens från 
reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser för att på den aktuella platsen rusta 
upp en befintlig parkeringsplats om ca 500 m2 på fastigheten Hanhals S:1 (beslut 2014-
03-03 dnr. 521-8716-12). Föreningen rustade aldrig upp parkeringen enligt den dispens 
som medgivits.

På sydvästra delen av Hanhalsholme ligger en allmän badplats som sköts av 
Kungsbacka kommun. Allmänheten parkerade tidigare på fastigheten Hanhals S:1 på en 
grusad markyta på Hanhalsholmevägen, samt på en parkering ute på holmen. Vid 
högsommarväder är besökstrycket högt och parkering skedde då även utmed 
vägkanterna.

Av ortofoto från åren 1960, 1975, 1995, 2001, 2005, 2009, 2012, 2014 och 2016 
framgår att ytan mellan Hanhalsholmevägen och fjorden till största delen varit bevuxen 
med gräs och vass före år 2017, se bilaga 2. Mellan år 2014 och 2016 skedde en 
förändring genom att en rundel med plantering anlagts där Hanhalsholmevägen viker av 
mot badplatsens parkering ute på själva holmen. 

Vid besök på Hanhals S:1 2019-04-02 konstaterade Länsstyrelsens företrädare att den 
stora parkeringsyta som anlagts på Hanhals holme används som parkeringsplats för bilar 
och uppställningsplats för husbilar. Skyltar om avgift för parkering samt 
uppställningsplats för husbil fanns i anslutning till de båda parkeringarna, både den på 
Hanhals S:1 och parkeringen längre ut mot badplatsen på Hanhals holme. En stor rundel 
med sten och plantering med, för reservatet, främmande växter har anlagts kring en 
befintlig brunn på fastigheten inom naturreservatet. 

Den stora parkeringsytan om ca 2 500 m2, anlades år 2017 av Kungsbacka kommun. 
Den är avsevärt större än den yta för vilken dispens medgavs föreningen Hunehals borg 
2014-03-03 dnr. 521-8716-12. 

Den grusade ytan används i nuläget som parkering. Parkeringen har anlagts utan dispens 
från reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser. 

Länsstyrelsens bedömning
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Aktuell ansökan avser dispens från både naturreservatsföreskrifter och 
strandskyddsbestämmelser.

Som särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelser anger sökanden punkt 1 
och 5 i 7 kap. 18 c § MB.

1.   Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.
5.   Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som      
inte kan tillgodoses utanför området.

Som särskilda skäl för dispens från naturreservatets föreskrifter anger sökanden att 
tillgängligheten för allmänheten till badplats, reservat och turistmålet Hunehals borg ska 
säkerställas. Ytterligare skäl som anges är att parkeringen organiseras så att 
framkomligheten för räddningstjänsten garanteras, samt att ”vild parkering” undviks på 
allmän väg för att minimera olägenheter för de närliggande fastigheterna. Sökanden 
anger vidare att en organiserad grillplats gör att spontana grillplatser på berghällar och 
gräsytor på området runt Hanhals holme minskar. 

Parkeringsplats
Baserat på information från historiska ortofoton och tidigare fältbesök med 
fotodokumentation gör Länsstyrelsen bedömningen att enbart en mindre yta som ligger i 
direkt anslutning till Hanhalsholmevägen (se karta B och C i bilaga 1) har varit grusad 
och använts som parkering före år 2017. Den tidigare grusade ytan bedöms ha varit av 
så liten omfattning att den inte träffades av förbudet i 7 kap 15 § MB då den inte 
bedöms ha påverkat allmänhetens tillgång till området eller medfört någon betydande 
påverkan på djur- och växtlivet. Länsstyrelsens bedömning är således att denna yta inte 
kan anses vara ianspråktagen i den mening som avses i 7 kap. 18c § punkt 1.  

Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av en ordnad parkeringsplats vid Hanhals 
holme för att undvika att vägen blockeras av parkerade bilar och för att förbättra 
framkomligheten för människor med funktionsnedsättning samt räddningstjänst. En 
ordnad parkeringsplats på fastigheten Hanhals S:1 bedöms utgöra ett angeläget allmänt 
intresse så som avses i 7 kap. 18 c § punkt 5 då det förbättrar tillgängligheten för 
besökare som är intresserade av friluftsliv och de natur- och kulturhistoriska värden som 
finns inom strandskyddsområdet, tillgängliggör platsen för människor med 
funktionsnedsättning samt förbättrar framkomligheten för räddningstjänsten. Det 
strandskyddade området sträcker sig 300 meter upp på land. Länsstyrelsen bedömer att 
en parkeringsplats utanför det strandskyddade området sannolikt inte skulle avhjälpa 
problemet med bilar som parkerar längs vägen ut till holmen eftersom vägen är öppen 
för biltrafik och människor tenderar att köra så nära sitt mål som möjligt. Länsstyrelsen 
bedömer därför att behovet inte kan tillgodoses utanför det strandskyddade området.

Länsstyrelsen bedömer vidare att parkeringsplatsens yta måste begränsas för att den inte 
ska medföra en oacceptabel negativ påverkan på djur- och växtlivet i det 
strandskyddade området samt natur- och kulturmiljön i naturreservatet. Länsstyrelsens 
bedömning är att parkeringsplatsen bör begränsas till den yta som markerats på karta B 
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och C i bilaga 1. Länsstyrelsen bedömer att strandzonens skyddsvärden för djur- och 
växtlivet väger tyngre än det allmänna intresset av fler parkeringsplatser än vad som får 
plats inom det område som markerats i karta B och C i bilaga 1 och att en 
parkeringsplats på hela den ansökta ytan innebär en oacceptabel påverkan på djur- och 
växtlivet i strandzonen. För att förhindra att husbilar använder parkeringsplatsen för 
uppställning över natten ska parkeringen delas upp i två delar enligt karta B och C i 
bilaga 1. Avdelaren ska vara i trä och får vara flyttbar.  
 
Med begränsningar enligt ovan bedömer Länsstyrelsen att parkeringsplatsen inte 
kommer att motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna. 

Med hänsyn till ovanstående bedömer Länsstyrelsen att strandskyddsdispens för 
parkeringsplatsen endast kan medges för det område som markerats på karta B och C i 
bilaga 1.

Länsstyrelsen bedömer att allmänhetens tillgång till reservatet och badplatsen samt 
förbättrad framkomlighet för räddningstjänsten utgör särskilda skäl för dispens från 
reservatsföreskrifterna. Länsstyrelsen bedömer vidare att en parkeringsplats på hela den 
ansökta ytan inte är förenligt med syftet med reservatsföreskrifterna, eftersom det 
påverkar växt- och djurlivet och den i området representativa landskapsbilden, negativt. 
Med hänsyn till ovanstående bedömer Länsstyrelsen att dispens från föreskrifterna 
endast kan medges för den mindre yta som markerats på karta B och C i bilaga 1. 

Upplagsplats
Länsstyrelsen anser att nuvarande parkeringsplats, om ca 2 500 m2 på, och direkt intill 
stranden, har påverkat natur- och kulturmiljön negativt. Användning av naturreservatet 
som upplagsplats bedöms ytterligare förstärka den negativa påverkan på natur- och 
kulturmiljön. Länsstyrelsen bedömer att särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inte föreligger för att använda parkeringen som 
upplagsplats och att detta behov kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 
Länsstyrelsen bedömer att en upplagsplats i naturreservatet inte heller är förenligt med 
strandskyddsbestämmelsernas syften. Strandskyddsdispens kan därför inte medges för 
upplagsplats.  

Länsstyrelsen bedömer vidare att det saknas särskilda skäl för att anlägga en 
upplagsplats i naturreservatet eftersom det skulle påverka landskapsbilden negativt och 
motverka syftet med föreskrifterna. Dispens för upplagsplats ska därför avslås.

Grillplats
Länsstyrelsen bedömer att en anordnad grillplats med två bänkbord och en soptunna vid 
Hanhals holme utgör ett angeläget allmänt intresse så som avses i 7 kap. 18 c § punkt 5 
och att en anordnad grillplats också minskar risken att människor gör upp eld på 
klipphällar i reservatet. Behovet av en anordnad grillplats bedöms inte kunna tillgodoses 
utanför det strandskyddade området eftersom besökare sannolikt åker till Hanhals holme 
på grund av närheten till havet och befintlig badplats. Anläggs en grillplats 300 meter 
längre upp på land kommer troligen problemet med eldning på klipphällar i reservatet 
att kvarstå då avståndet till havet och badplatsen blir för långt. 
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Grillplatsens nuvarande placering på stranden bedömer Länsstyrelsen vara olämplig 
eftersom havet når upp till grillplatsen. Delar av gruset och stenarna som lagts upp 
under grillplatsen har redan sköljts bort av vågorna. Länsstyrelsen bedömer att en 
grillplats i vattenbrynet påverkar djur- och växtlivet negativt och att den motverkar 
strandskyddets syften. Grillplatsen bör istället placeras enligt karta B och C i bilaga 1, 
vilket innebär att den kommer längre bort från havet så att strandzonen lämnas fri. 
Länsstyrelsen bedömer att dispens från strandskyddsbestämmelserna för en grill, 
bänkbord och soptunna på denna plats kan medges.

Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för att anlägga en grillplats med 
bänkbord och soptunna i reservatet eftersom detta kan motverka att eldning sker på 
klipphällar och i gräsmarker inom naturreservatet. Vidare bedömer Länsstyrelsen att 
grillplatsen kan anläggas inom det område som är markerat i karta B och C i bilaga 1 
utan att det motverkar syftet med reservatet. Med hänvisning till ovanstående bedömer 
Länsstyrelsen att dispens från reservatsföreskrifterna för grill, bänkbord och soptunna 
kan medges inom område markerat i karta B och C i bilaga 1.

Påverkan på riksintressen och Natura 2000-området
Länsstyrelsen bedömer att anläggningarna inom de ytor som markerats på karta B och C 
i bilaga 1 inte medför något påtaglig skada på riksintressen eller risk för betydande 
påverkan på miljön i Natura 2000-området. 

Samlad bedömning
Med hänvisning till ovanstående bedömer Länsstyrelsen att dispens från 
reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser kan medges för anläggning av 
parkeringsplats om 15 x 45 meter, samt en grillplats med två bänkbord och en soptunna 
inom en yta om 10 x 10 meter, enligt karta B och C i bilaga 1. Länsstyrelsen bedömer 
vidare att ansökan ska avslås i övriga delar. För att motverka skador på natur- och 
kulturmiljö ska beslutet förenas med villkor. 

Ansvar för skötsel av parkeringsplats, grillplats, bänkbord och soptunna
Länsstyrelsen ansvarar för skötsel av naturreservatet enligt den skötselplan som 
beslutades i samband med Länsstyrelsens beslut om Kungsbackafjordens naturreservat 
år 2003, dnr. 511-0027-02. Beslutet vann laga kraft 2005-04-14. Ansökt parkeringsplats 
finns inte upptagen i skötselplanen och ingår inte i ordinarie skötsel av reservatet. Med 
anledning av detta anser Länsstyrelsen att sökanden, Hanhals byalag, ska ansvara för 
skötsel och underhåll av parkeringsplats, skyltar, bänkbord, grill och soptunna. Skötsel 
och underhåll kan överlåtas till annan juridisk person (t.ex. kommunen eller annan 
förening). Länsstyrelsen ska i så fall underrättas och godkänna överlåtandet. 
Länsstyrelsen ska även kontaktas om Hanhals byalag, eller den juridiska person till 
vilken ansvaret har överlåtits, inte längre kan sköta och underhålla parkering och 
grillplats.  

Kompensation för intrång i naturvärden
Enligt Hanhals byalag har det genom åren varit problem med bilar som parkerar på alla 
lediga ytor och även nere vid stranden. För att kompensera för intrånget i naturvärden 
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ska parkeringsplatsen och viken avgränsas med stenbumlingar för att förhindra 
parkering i strandzonen.

Den rundel med sten och plantering som anlagts i reservatet innebär en risk att 
främmande arter sprids i reservatet. Rundeln upptar även plats intill befintlig väg som 
istället skulle kunna användas för parkering. Länsstyrelsen bedömer att rundeln med 
sten och plantering bör tas bort som kompensation för intrånget i naturvärden.
 

Beslut i detta ärende har fattats av naturvårdsdirektör Henrik Martinsson, 
naturvårdshandläggare Malin Johansson har varit föredragande. I handläggningen av 
ärendet har även länsjurist Annie Kolvik medverkat.

Henrik Martinsson

Malin Johansson

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga 1
Karta A, översiktskarta
Karta B, parkering och yta för grillplats, ortofoto
Karta C, parkering och yta för grillplats, fastighetskarta
Karta D, rundel med plantering 

Bilaga 2
Ortofoto från åren 1960, 1975, 1995, 2001, 2005, 2009, 2012, 2014, 2016 och 2018.

Kopia
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
HaV, havochvatten@havochvatten.se 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se  
Kungsbacka kommun, info@kungsbacka.se 
Anders Arvidsson, Hanhals byväg 39, 434 98 KUNGSBACKA

Page 9 of 23

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:registrator@raa.se%20
mailto:info@kungsbacka.se


BILAGA 1 1 (4)

2019-06-07 521-1971-19

Postadress Besöksadress  E-post Telefon
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010-22 430 00

Figur 1. Karta A, översiktskarta. 
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Figur 2. Karta B, parkering och yta för grillplats.
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Figur 3. Karta C, parkering och yta för grillplats. 
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Figur 4. Karta D, rundel med plantering.
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Postadress Besöksadress  E-post Telefon
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010-22 430 00
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515-5496-2017
 

Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
43481 Kungsbacka

Hanhals byalag
c/o Bonny Wernersson
Lindebergsgården Heavägen 97
434 98 Kungsbacka
Bonny.wernersson@kungsbacka.se 
 

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Anlagd parkering m.m. på fastigheten Hanhals S:1 inom 
strandskyddsområde i naturreservatet 
Kungsbackafjorden, Kungsbacka kommun

Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken 
(MB), och med hänvisning till föreskrifter för naturreservatet Kungsbackafjorden 
(dnr. 511-0027-02) samt strandskyddsbestämmelser i 7 kap. 15 § MB, 
Kungsbacka kommun (org.nr. 212000-1256) samt Hanhals byalag att inom 
fastigheten Hanhals S:1 vidta följande åtgärder;

1. Avlägsna samtliga massor som tillförts reservatet inom det område som 
markerats som ”yta som ska återställas” på karta B och C i bilaga 1. 

2. Avlägsna betonggrisar och betongpålar som lagts ut på parkeringen från 
naturreservatet. 

3. Parkeringsfickorna som markerats som ”ytor som ska tillåtas växa igen” 
på karta B och C i bilaga 1 ska tillåtas växa igen och återgå till 
naturmark.

4. Avlägsna den grillplats med cementrör, bänkbord och soptunna som 
markerats på karta D i bilaga 1.  

5. Den kvarvarande parkeringsytan ska avgränsas i enlighet med 
Länsstyrelsens i Hallands län beslut om dispens från 
reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser med dnr. 521-1971-
19 samt Mark- och miljödomstolens dom M 2727-19 till att enbart 
omfatta 15 x 45 meter enligt gul markering i karta E i bilaga 1.

mailto:Bonny.wernersson@kungsbacka.se
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Efter det att tillförda massor och material avlägsnats från reservatet ska marken 
för otillåten parkering återgå till naturmark. 

Åtgärderna ska utföras så att ytterligare skador på naturmiljön inte uppkommer. 

Åtgärderna ska vara utförda senast fyra månader efter det att detta beslut vunnit 
laga kraft. 

Länsstyrelsen förelägger vidare Kungsbacka kommun och Hanhals byalag att;

6. Senast två veckor efter det att åtgärderna enligt punkterna 1-4 är 
genomförda, skicka bilder till Länsstyrelsen som styrker att 
föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. 

Kontakter med Länsstyrelsen och redovisning enligt ovanstående villkor sker 
lämpligen via e-post halland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 
515-5496-17. 

Hur beslutet får överklagas
Detta beslut kan överklagas skriftligt till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs 
tingsrätt. 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 ta 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 redogöra för 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. 

Ärendet
Genom länsstyrelsens beslut 2014-03-03, dnr. 521-8716-12, medgavs föreningen 
Hunehals Borg dispens från reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser 
för upprustning av en befintlig parkeringsplats som omfattade ca 600 m2 på 
fastigheten Hanhals S:1. Vid uppföljning i fält av medgiven dispens 2017-08-09 
konstaterade Länsstyrelsens tjänsteman att den parkeringsplats som anlagts på 
fastigheten Hanhals S:1 var mycket större (ca 2 500 m2) än den yta som 
omfattades av dispensen, att parkeringen inte utformats enligt villkoren i beslutet 
samt att det även anlagts parkeringsfickor längs vägen och en grillplats med 
cementrör för grill, bänkbord och soptunna i strandkanten. Tillsynsärendet för 
uppföljning av medgiven dispens har dnr. 526-5475-17. I beslutet om dispens för 
upprustning av parkeringsplatsen nekades föreningen Hunehals Borg dispens för 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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att anlägga parkeringsplatser längs vägen ut till Hanhalsholme eftersom det skulle 
medföra att naturmark skulle ianspråktas på ett sätt som inte bedömdes vara 
förenligt med reservatets eller strandskyddets syften. 

Begäran om förklaring skickades till föreningen Hunehals Borg, som i yttrande 
som inkom till Länsstyrelsen 2017-10-25, bland annat anför att 
anläggningsarbeten utförts av Kultur och Fritid på Kungsbacka kommun 
tillsammans med Lindälvskolans gymnasium och Hanhals byalag. 

I det nu aktuella ärendet skickades sedan en begäran om förklaring till 
Kungsbacka kommun (kommunen) som tillsammans med Hanhals Byalag inkom 
med yttrande 2018-01-17. Kommunen och Hanhals Byalag anför bland annat att 
parkeringen har använts som parkering i årtionden. Vidare anförs att ytan använts 
som upplag för byalagets medlemmar samt badande eller besökande till området 
men att parkeringen inte skötts på grund av saknade medel. 

I sitt yttrande skriver kommunen och Hanhals byalag att kommunen (nämnden för 
Fritid och Folkhälsa) inför 2016 beslutade att avsätta medel för upprustning samt 
förbättring av tillgängligheten på ett antal av kommunens största och populära 
badplatser. 2017 togs beslut, i samråd med byalaget i Hanhals, att tillsätta medel 
för en upprustning av befintliga ytor vid badplatsen i Hanhals. I det planerade och 
utförda arbetet ingick den befintliga parkeringen om ca 2 500 m2. Ytan planades 
ut och grus för avjämning lades på. Stranden har röjts från tång, vrakdelar och 
vass. 

Kommunen och byalaget anförde även att genomförda åtgärder har gjort att man 
fått en ren vik fri från död vegetation som bland annat kan bidra till ökad 
försurning. Betonggrisarna som nämns är fyrkantiga betongpålar som lagts ut vid 
parkeringsytans slut mot stranden för att undvika att bilar tar sig dit med alla de 
olägenheter det kan skapa.

Vidare anför kommunen och byalaget att det som påpekas rörande utfyllnad 
utmed infartsväg är en åtgärd för att säkerställa vägens skick avseende 
körbarheten med lastbil för kommunens sophanterare.

Kommunen och Hanhals byalag anser inte att området har tagit någon skada i och 
med upprustningen av parkeringen, utan att åtgärden istället har ökat 
tillgängligheten och attraktionskraften till reservatet och badplatsen. Detta utan 
någon vinning från vare sig kommunen eller byalaget i Hanhals.  

På parkeringen har även en skylt om uppställningsplats för husbilar satts upp av 
Hanhals byalag. Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att anlägga 
campingplats och det är förbjudet för allmänheten att uppställa husvagn, husbil 
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eller ankra med husbåt. Länsstyrelsen skickade 2019-02-20 ett föreläggande till 
Hanhals byalag om att ta bort anvisning om ställplats för husbilar i ett separat 
tillsynsärende med dnr. 515-8618-18.

Föreningen Hanhals byalag inkom 2019-03-11 med en ansökan om dispens 
från reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser för den redan anlagda 
parkeringsplatsen samt grillplats på stranden med cementrör för grill, bänkbord 
och soptunna. Hanhals byalag ansökte även om dispens för att få använda 
parkeringen som upplagsplats. Länsstyrelsen medgav i beslut 2019-06-07 (dnr. 
521-1971-19) föreningen Hanhals byalag dispens att anlägga parkeringsplats 
inom en begränsad yta om 15 x 45 meter samt anlägga grillplats med två 
bänkbord och soptunna inom en yta om 10 x 10 meter intill parkeringsplatsen, 
alltså med en annan placering än den grillplats som anlagts på stranden utan 
dispens. Övriga delar av ansökan avslogs. 

Hanhals byalag överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och 
miljödomstolen i Vänersborg 2019-06-26 (M 2727-19). I dom 2020-03-03 
fastställdes Länsstyrelsens beslut i allt väsentligt förutom en detalj i villkor 1 
som avsåg vad avgränsningen av parkeringen skulle bestå av. Länsstyrelsen 
ställde villkor om att parkeringen skulle avgränsas med natursten men byalaget 
ansåg att det var för svårt att få tag på. Enligt domen får parkeringen avgränsas 
med någon annan ej lätt flyttbar konstruktion efter samråd med Länsstyrelsen. 
Hanhals byalag överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen som 
2020-05-14 meddelade att prövningstillstånd inte medges.

Samtliga handlingar i nu aktuellt ärende samt ärende med dnr. 526-5475-17 
kommunicerades 2020-08-28 med Kungsbacka kommun, föreningen Hunehals 
borg, Hanhals byalag samt Sten och Eivor Niklasson. Möjlighet gavs att 
inkomma med yttrande över handlingarna. Yttranden har inkommit enligt 
nedan.

Kultur- och fritidsförvaltningen, Kungsbacka kommun, inkom 2020-09-20
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt yttrande att åtgärder för att 
förbättra parkeringen vid badplatsen på rubricerad fastighet genomfördes av 
Hanhals byalag men finansierades delvis av Kungsbacka kommun, Kultur- och 
fritidsförvaltningen. Vidare skriver Kultur- och fritidsförvaltningen att de är 
medvetna om att genomförandet skedde i strid med bestämmelserna och att 
deras inställning sedan dess varit att marken ska återställas av byalaget men 
med medfinansiering av kommunen och gärna i samråd med Länsstyrelsen. 
Kommunen har under 2020 försökt identifiera alternativ mark för parkering 
utanför området med bestämmelser, detta för att kunna erbjuda 
kommuninvånarna bättre tillgänglighet till besöksmålen. Ett flertal kontakter 
har därför tagits med markägare i området samt med Förvaltningen för Bygg 
och Miljö. Alternativ mark har ännu inte hittats. Om ingen ny mark för utökad 
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parkering står att finna kommer badplatsens parkeringsyta att få anta den 
storlek den hade fram till 2017, möjligen med en omfördelning från bilplatser 
till mer organiserad cykelparkering.  

Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun, inkom 2020-09-23
Byggnadsnämnden har konstaterat att det inte finns något beviljat bygglov för 
den aktuella parkeringsplatsen på fastigheten Hanhals S:1. Byggnadsnämnden 
har ett vilande tillsynsärende där man väntar på Länsstyrelsens beslut om 
parkeringen. Byggnadsnämnden har lagstöd för att, inom ramen för sitt 
tillsynsarbete, ingripa mot olovligen uppförda parkeringsplatser och murar. 
Byggnadsnämnden ser sammantaget positivt på bygglov för parkeringsplatser 
inom det område på fastigheten Hanhals S:1 som Länsstyrelsen har givit 
dispens för. 

Föreningen Hunehals borg, inkom 2020-09-22
Av yttrandet framgår bland annat att Föreningen Hunehals borg inte har utfört 
några åtgärder på parkeringen, att föreningens medlemmar har samlat skräp 
och trimmat gräs på kulturstigen varje år men att ansvaret för övrigt tillhör 
markägarna, Kungsbacka kommun och Hanhals samfällighet, Hanhals S:1. 
Föreningen Hunehals borg är positiv till den förändring som har blivit sedan 
2017 och  är oroliga över den trafiksituation som skulle uppstå om parkeringen 
skulle begränsas till 500 m2. Vidare skriver föreningen att parkeringsavgiften 
ger möjlighet för Hanhals samfällighet att bekosta underhållet av viken. 
Föreningen hoppas att Länsstyrelsen omprövar sitt beslut från 2014 så att 
Hanhals holme fortsätter att vara en populär rekreationsplats för alla att besöka. 

Sten och Eivor Niklasson, inkom 2020-09-12
Sten och Eivor Niklasson har i yttrade bland annat framfört att de vill 
understryka vikten av tydlig information på plats om att det aktuella området 
vid Hanhalsholme är ett naturreservat och att dess status som skyddat 
naturområde medför att beslutade restriktioner måste respekteras. 
De vill även framföra att det område där parkering enligt dispensbeslutet är 
tillåten bör utmärkas och tydligt avgränsas mot de områden där parkering inte 
är tillåtet. 
Vidare anger Niklassons i sitt yttrande att den cirkelrunda planteringen på 
parkeringsplatsen har anlagts på initiativ av några närboende. Den döljer en 
stor avloppstrumma i betong och har därför utgjort ett välkommet inslag i den i 
övrigt stereotypa grusplanen. Skulle betongtrumman bli kvar talar estetiska 
skäl samt planteringens bidrag till den biologiska mångfalden i området för att 
planteringen tills vidare tillåts kvarstå.
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Skälen för beslutet
Lagstiftning m.m.
Hallands kustområde omfattas av hushållningsbestämmelserna i 4 kap. 
miljöbalken (MB) och Kungsbackafjorden ingår i område av riksintresse för 
naturvård respektive friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB samt ingår i EU:s nätverk av 
Natura 2000-områden (Kungsbackafjorden SE0510058) och är utpekat enligt både 
habitatdirektivet och fågeldirektivet. För åtgärder som medför risk för betydande 
påverkan på miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § 
MB. 

Utvidgat strandskydd om 300 meter upp på land och 300 meter ut i vattnet 
gäller i det aktuella området enligt 7 kap. 14 § MB. Enligt 7 kap. 15 § MB 
gäller att inom ett strandskyddsområde får inte:

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,  

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Länsstyrelsen beslutade år 2003 om Kungsbackafjordens naturreservat, dnr. 511-
0027-02, och beslutet vann laga kraft 2005-04-14. Syftet med reservatet är att 
skydda och förstärka de marina biotoperna och därmed skydda den biologiska 
mångfalden, att skydda och förstärka betydelsen som reproduktions- och 
uppväxtområde för vilda djurarter, att bevara de angränsande havsstrandängarna 
med dess rika fågelliv, att bevara och hävda ett öppet kustpräglat beteslandskap av 
utmarkskaraktär på öarna, att bibehålla den i området representativa 
landskapsbilden och att göra området attraktivt för det rörliga friluftslivet. 

Enligt reservatsföreskrifterna är det bland annat förbjudet att:
- Spränga, schakta, gräva, dika, dämma, bedriva täkt för husbehov eller 

bedriva annan verksamhet som skadar områdets topografi och 
landskapets karaktär samt yt- och dräneringsförhållanden. Undantag 
gäller för rensning av befintliga diken.

- Anordna upplag eller utföra fyllning eller tippning,
- Anlägga vägar,
- Anlägga campingplats,
- Uppställa husvagn, husbil eller ankra med husbåt annat än på anvisad 

plats. 
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Hanhals holme utgör objekt i Naturvårdsprogrammet för Kungsbacka kommun samt 
ingår i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering och i området finns flera 
rödlistade arter dokumenterade. 
Enligt 26 kap. 1 § MB ska tillsyn säkerställa syftet med balken och föreskrifter 
som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska i nödvändig 
utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken och vidta de åtgärder som 
behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. 

Länsstyrelsens utredning och bedömning

Parkeringsplatsen i viken vid Hanhalsholme har anlagts intill befintlig väg samt i 
strandzonen och nästan ända ut till vattenbrynet, se ortofoto i bilaga 2. Den största 
parkeringsytan utgör en yta om ca 2 500 m2 och utöver detta har parkeringsfickor 
med sammanlagd yta om ca 250 m2 anlagts längs befintlig väg. Den stora 
parkeringsytan mot havet har planats ut och grus har lagts på. Stranden har röjts 
från tång, vrakdelar och vass. Vidare har fyrkantiga betongpålar lagts ut vid 
parkeringsytans slut mot stranden. En rundel med plantering har anlagts på 
parkeringen. På stranden har en grillplats anlagts och bänkbord och soptunnor har 
ställts ut. 

Vilka åtgärder som utförts syns på foton och flygfoton före och efter åtgärderna, 
se bilaga 2. 

Enligt reservatsföreskrifterna är det bland annat förbjudet att schakta, gräva och 
utföra fyllning vilket har utförts vid genomförandet av ovanstående åtgärder. 
Enligt strandskyddsbestämmelserna är det förbjudet att vidta åtgärder som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Länsstyrelsen bedömer 
att åtgärderna är av sådan omfattning att de är förbjudna enligt föreskrifterna för 
naturreservatet samt strandskyddsbestämmelserna och att genomförande av 
åtgärderna kräver dispens från dessa bestämmelser. Efter att Länsstyrelsen begärt 
förklaring från Hanhals byalag och Kungsbacka kommun kunde det konstateras 
att anläggning av parkeringsplatser och grillplats hade utförts utan medgiven 
dispens från reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser.

Möjligheten att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna och 
reservatsföreskrifterna har prövats i efterhand av Länsstyrelsen. De åtgärder som 
medgivits dispens framgår av Länsstyrelsens beslut 2019-06-07 (dnr. 521-1971-
19), se bilaga 3. Länsstyrelsens beslut överklagades av Hanhals byalag till Mark- 
och miljödomstolen (M 2727-19, dom 2020-03-03) som i allt väsentligt fastställde 
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Länsstyrelsens beslut. Hanhals byalag överklagade till Mark- och 
miljööverdomstolen som inte medgav prövningstillstånd.

Länsstyrelsen menar att parkeringsplatsens yta måste begränsas för att den inte 
ska medföra en oacceptabel negativ påverkan på djur- och växtlivet i det 
strandskyddade området samt den representativa landskapsbilden och natur- och 
kulturmiljön i naturreservatet. Eftersom strandzonens funktion för växter och djur 
bedöms ha påverkats mycket negativt av schaktning och utfyllnad med massor 
bedömer Länsstyrelsen att tillförda massor i zonen närmast vattenlinjen, den del 
som inte medgivits dispens, ska avlägsnas och marken sedan lämnas för att återgå 
till naturmark. Även grillplatsen som anlagts i vattenbrynet bedömer 
Länsstyrelsen ska tas bort för att återställa strandzonens funktion för växter och 
djur. Den stora parkeringsytan bedöms även behöva minskas ner för att inte 
påverka landskapsbilden negativt. Gällande de parkeringsytor som anlagts intill 
befintlig väg bedömer Länsstyrelsen att det är tillräckligt att de inte längre 
underhålls utan får återgå till naturmark. 

Med hänvisning till ovanstående menar Länsstyrelsen att samtliga massor som 
tillförts reservatet inom det område som markerats på karta B och C i bilaga 1 ska 
avlägsnas från reservatet och att området sedan ska tillåtas återgå till naturmark. 
Vidare bedömer Länsstyrelsen att betonggrisar och betongpålar som lagts ut på 
parkeringen ska avlägsnas från naturreservatet samt att parkeringsfickorna som 
markerats på karta B och C i bilaga 1 ska tillåtas växa igen och återgå till 
naturmark. Länsstyrelsen bedömer även att den grillplats med cementrör, 
bänkbord och soptunnor som anlagts i strandkanten och som markerats på karta D 
i bilaga 1 i ska tas bort.

Risken att hela ytan, trots ovanstående åtgärder, kommer att användas som 
parkering även efter återställning bedöms vara stor. Den kvarvarande 
parkeringsytan ska därför avgränsas i enlighet med Länsstyrelsens beslut om 
dispens från reservatsföreskrifter och strandskyddsbestämmelser för del av 
parkeringen i ärende med dnr. 521-1971-19 samt Mark- och miljödomstolens dom 
M 2727-19.

Området vid Hanhalsholme har höga naturvärden och är utpekat som riksintresse 
för naturvård, friluftsliv samt Natura 2000. Utöver detta ligger platsen för 
åtgärderna inom naturreservat och område med strandskydd. På grund av flera 
ovanpåliggande skydd för naturen och att strandzonen utgör livsmiljöer för flera 
arter av växter och djur bedömer Länsstyrelsen att det är rimligt att Kungsbacka 
kommun och Hanhals byalag återställer de ytor i naturreservatet och 
strandskyddsområdet där dispens inte medgivits i efterhand. Dessa ytor kan sedan 
återgå till ett mer naturligt tillstånd där det återigen kan finnas utrymme för växt- 
och djurlivet.
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Länsstyrelsen menar att Kungsbacka kommun och Hanhals byalag gemensamt 
varit ansvariga för anläggningen av parkeringsplatsen eftersom planering och 
utförande av arbetet skett efter beslut som fattades av kommunen i samråd med 
Hanhals Byalag under 2017 enligt uppgift i kommunens yttrande. I det senaste 
yttrandet från Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-09-18 anger förvaltningen att 
man är medveten om att genomförandet skedde i strid med bestämmelserna och 
att deras inställning sedan dess varit att marken ska återställas av byalaget men 
med medfinansiering av kommunen och gärna i samråd med Länsstyrelsen.

Beslut i detta ärende har fattats av naturvårdsdirektör Henrik Martinsson, 
naturvårdshandläggare Malin Johansson har varit föredragande. I ärendet har även 
länsjurist Mathilda Anderzén medverkat.

Henrik Martinsson
Malin Johansson

Detta dokument har skrivits under digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Bilagor
Bilaga 1. Kartor

Karta A-Översiktskarta
Karta B- Ortofoto, ytor som ska återställas
Karta C- Fastighetskarta, ytor som ska återställas
Karta D- Grillplats som ska avlägsnas
Karta E- Avgränsning av parkeringsyta

Bilaga 2. Foton före och efter åtgärderna samt flygfoto
Bilaga 3. Beslut om dispens 2019-06-07 dnr. 521-1971-19 

Kopia
Kungsbacka kommun, info@kungsbacka.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

http://www.lansstyrelsen.se/
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
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Föreningen Hunehals Borg, eriksson.sundstorp@gmail.com
Sten och Eivor Niklasson, sten.niklasson@telia.com 
Anders Arvidsson, Hanhals byväg 39, 434 98 KUNGSBACKA

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

mailto:eriksson.sundstorp@gmail.com
mailto:sten.niklasson@telia.com
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Karta A. Översiktskarta.
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Karta B. Yta som ska återställas markerat med röd färg och ytor som ska växa igen markerade med blå 
färg. 
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Karta C. Yta som ska återställas markerat med röd färg och ytor som ska växa igen markerade med blå 
färg. 
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Karta D. Grillplats som ska avlägsnas.
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Karta E. Avgränsning av parkering enligt beslut om dispens för del av parkering.
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