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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-05-12 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 20 maj 2021 kl. 17:00 i Småbräkorna, Kulturhuset Fyren och 

via Teams. Incheckning 16:45. 

 

Muntliga presentationer: 

17:00 Petra Johansson, Region Halland - Art Inside Out 

17:25 Elinor Filipsson, näringslivschef, och Wendela Sanne Öhrnell, enhetschef  

Kulturmiljö, scen och konst – information om kommunens arbete med turism 

17:50 Astrid Bayard, utvecklingschef, och Jacob Leuchovius, utvecklare – information om 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Luppen) 

18:15 Sofia Rosén, verksamhetschef Bibliotek, kulturliv och turism – information om 

studieförbunden 

 

 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Maria Gathendahl (M) 

1.  Apriluppföljning 2021 

2 st dokument 

15 minuter 

2021-00100  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

- godkänna rapporten Uppföljning och prognos april 

2021 

- den prognosticerade budgetavvikelsen på -2,86 

miljoner kronor finansieras ur nämndens 

resultatfond vid årets slut 
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Beslut om riktlinjer för priser 

och stipendier 

5 st dokument 

10 minuter 

 

2021-00102  Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att inrätta 

följande priser med tillhörande riktlinjer som 

beskriver villkoren för prisernas utdelande: Årets 

förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare samt 

Idrottsstipendiet. 

 

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera 

Idrottsstipendiet på det sätt som framgår av 

tillhörande riktlinjer som beskriver villkoren för 

stipendiets utdelande.  

 

3.  Extra stöd till föreningar med 

anledning av coronapandemin 

1 st dokument 

10 minuter 

 

2021-00095  Nämnden beslutar att tilldela bidragsberättigade 

föreningar extra stöd med anledning av 

coronapandemin i enlighet med nedan beskrivna 

modell. Den ger 15 000 kr i grundbidrag till alla idag 

bidragsberättigade föreningar och ytterligare 100 kr 

per bidragsberättigad medlem i åldern 7-20 år om en 

förening har fler än 200 st medlemmar.   

 

4.  Anmälan av delegationsbeslut 

maj 2021 

9 st dokument 

1 minut 

 

2021-00101  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 

protokoll 2021-05-20 godkänns. 
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5.  Information maj 2021 

 

Övergripande dokument: 
Förvaltningschefens 

månadsbrev (hittas efter 

kallelse) 

Muntlig presentation i 

nämnden: 

Art Inside Out - Petra 

Johansson, 25 minuter, 2 st 

dokument. 

Information om kommunens 

arbete med turism - Elinor 

Filipsson och Wendela Sanne 

Öhrnell, 25 minuter, 1 st 

dokument. 

Luppen - Astrid Bayard och 

Jacob Leuchovius, 25 minuter. 

Information om 

studieförbunden - Sofia Rosén, 

25 minuter. 1 st dokument. 

Information för dialog i 

nämnden: 

Bibliotekslokal och skollokaler 

i Åsa, Sofia Rosén, 20 minuter. 

1 st dokument. 

För kännedom: 

Årsredovisning 2020 för 

Kungsbacka kommun, 4 st 

dokument.  

Revisionsberättelse 2020 för 

Kungsbacka kommun, 4 st 

dokument. 

2021-00093  Informationen noteras till protokollet. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 4(5) 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

Antagande av biblioteksplan för 

folk- och skolbibliotek 2021-

2024, 1 st dokument.  

Askgravplatser på Släps 

kyrkogård, Släps socken, 

Kungsbacka kommun, 1 st 

dokument.  

Kungsbacka Arena – 

genomförande samt 

inriktningsbeslut för uppförande 

och drift, 1 st dokument.  

Begäran om yttrande - Motion 

om uppställningsplats för 

husbilar och husvagnar, 2 st 

dokument.  

Begäran om yttrande - 

Tillväxtstrategi för Region 

Halland, 2 st dokument. 

Bidrag till akuta vårdåtgärder på 

murverk, Tjolöholms slott, 

Tjolöholm 1:1, Kungsbacka 

kommun, 1 st dokument 

Protokollsutdrag KF §65 Taxa 

för avskrift eller kopia av 

allmän handling, 1 st dokument.  

Protokollsutdrag 2021-04-13 

KF § 53 Entledigande och 

fyllnadsval för uppdrag som 

ersättare i nämnden för Kultur 

& Fritid, 1 st dokument. 

Beslut Jordbruksverket - 

ansökan om utbetalning av 

projektstöd gällande 

Hemesterbussen, 1 st dokument. 
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Kristina Karlsson 

ordförande 

Mevludina Abazovic 

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 

2021-04-06 

 
  

  

 

Förvaltningschefens månadsbrev. Maj 2021  

 

Långsiktig planering och större frågor 

Kulturpolitisk dialog i Halland 

I början av maj träffades ordförandena/presidierna i alla Hallandskommuner, 

regionpolitiker inom kulturområdet samt kulturcheferna för dialog. Dels gjordes en 

kort redovisning av arbetet med att förverkliga Hallands kulturplan, dels fick vi en 

inblick i Laholms kulturverksamhet under coronaåret eftersom Laholm var värd för 

den digitala träffen. Under gruppsamtalen enades vi i samförstånd att det viktigaste 

vi tar med oss från coronaåret är det täta samarbetet som uppstått inom Halland 

under coronaåret och att vi ska ta vara på det och utveckla det än mer framöver. Vi 

ska också vara stolta över och behålla de lägre trösklarna in i kulturen som vi skapat 

tack vare nya kreativa former som gjort att vi nått nya målgrupper under coronaåret.  

 

Kommande rekryteringar på Kultur & Fritid 

Vi ser ett behov av att göra större framsteg inom vissa områden och kommer därför 

rekrytera, både på konsultbasis men även som fast anställda framöver, för att lyfta 

två områden nämligen arbetet med evenemang samt att fånga upp ideella krafter.  

Området evenemang kommer bli än viktigare då vi verkligen vill bidra än mer till att 

göra Kungsbacka till en attraktiv plats. Det kan bl a ske genom små och stora 

evenemang som andra genomför men såklart även vi själva. Kommande arena gör 

verksamhetsområdet än mer intressant också.  

När det gäller ideella krafter och vår satsning på att fånga upp dem så har vi en tydlig 

koppling till ett av nämndens målbilder som handlar om att vi har ett uppdrag från 

nämnden att hitta nya former för att ta hand om ideella krafters engagemang. Här har 

vi tankar kring att knyta personer med stora nätverk inom ideell sektor till oss och 
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satsa på att nå ut med bilden av att alla behövs, att alla kan bidra och att vi 

tillsammans kan göra Kungsbacka till en bättre plats samtidigt som man känner att 

man vinner på det själv personligen också. Detta område är ett arbetsfält dit vi 

behöver växla än mer resurser framöver.  

 

Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 

Skolsituationen i Åsa och kopplingen till Ett Kungsbacka 

Åsa samhälle växer. Skolorna i Åsa kommer byggas ut 2026 då en större ökning av 

antalet barn och unga sker på orten bl a med anledning av kommande byggnation 

kring t ex Åsa station. Mellan 2022-2026 kommer elevantalet öka så pass att det är 

precis på gränsen att klara verksamheten inom befintliga lokaler. Att undvika att 

etablera och hyra kostsamma paviljonger för en kort tid för de årskurser det handlar 

om vore bra. De hade också varit bra att slippa bussa Åsabarn till Frillesås, något 

som också tagits fram som ett alternativ. Alternativet att gå över till 

distansundervisning på grundskolenivå har dock inte lyfts som ett realistiskt 

alternativ. Våra styrprinciper kring lokalanvändning i kommunen är att nyttja 

befintliga lokaler framför att skaffa nya lokaler. En förutsättning för att detta ska 

lyckas är att den yta som idag används av Åsa bibliotek minskar ner och istället 

används för undervisning. Vi ska därför titta på alternativa lokaler för biblioteket i 

Åsa. Ett av alternativen är ändå att biblioteket blir kvar på Åsaskolan eftersom det är 

bra för elevernas tillgång till bibliotek, men då i en lokal som är ca 1/3 av dagens yta. 

Beslut om att vi ställer delar av vår bibliotekslokal till skolans och elevernas 

förfogande under 2022-2026 kommer på nämnden i juni. På motsvarande sätt 

kommer nämnden för För- och Grundskola fatta motsvarande beslut i juni som säkrar 

barnens skolgång i Åsa fram till dess att ny skola byggs. På så sätt kan vi som 

kommun genom att vi nu föreslår att vi agerar som Ett Kungsbacka och i enlighet 

med våra styrprinciper om lokaler bedriva fortsatt skol- och biblioteksverksamhet i 

Åsa. Fram till nämndmötet i juni, och framförallt till höstterminens start 2022, har vi 

möjlighet att se om det finns andra lokaliseringar för biblioteket som är bättre än att 

vara kvar på en liten yta på Åsaskolan. En flytt till en alternativ lokal, om sådan finns 

eller dyker upp, skulle vara möjlig och ändå troligen innebära lägre kostnader än att 

etablera skolpaviljonger även om detta ännu inte är helt känt.  

Frågan är en tydlig illustration av de prioriteringar vi är mitt uppe i som Ett 

Kungsbacka. Ett Kungsbacka ställer stora krav på oss chefer och medarbetare i att 

förstå helhet och hur vi gemensamt kan jobba med de inriktningar som 

förtroendevalda givit oss för att vi gemensamt ska klara välfärdens behov nu och på 

sikt. Det är stort fokus på att nyttja de resurser som vi redan har istället för att tillföra 

nya men ändå klara vårt uppdrag. Uppdraget behöver givetvis även utvecklas, inte 

bara ”klaras av”. Det är vid förändringar som kan verka negativa som vi har en 

möjlighet till utveckling som kan vara positiv på sikt.  

 

Operativa frågor 

Corona 

Folkhälsomyndigheten har nu tillåtit barn och unga födda 2002 eller senare att 

återuppta tävlings- och matchverksamhet i begränsad omfattning. Kommunen har 

inte fattat något aktivt beslut som berör detta eftersom detta är en inre angelägenhet 

som berör föreningarnas verksamhet inte kommunens verksamhet. Samtliga 

kommunala anläggningar är öppna för deras verksamhet sedan länge.  
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Vi förbereder oss för fler öppningar i takt med att Folkhälsomyndigheten nu troligen 

börjar tillåta fler i samlingar och sammankomster. Nästa viktiga steg för oss är en 

öppning av biblioteken som vi hoppas kommer i närtid.  

Lokalöversyn av ishallarna 

En översyn av ishallarna har påbörjats med hjälp av extern konsult med 

arkitektbakgrund. Syftet är att få samtliga föreningar att samutnyttja ytorna bättre, se 

till att de ytor som nyttjas är säkra och att även ytterligare verksamhet i form av 

Fritidsbanken ska inrymmas i lokalerna. Fram till dags dato har alla föreningar 

uttryckt sina behov och vi har hadt ett gemensamt samtal med dem och arkitekten om 

vilka ytor som kan samordnas och användas på ett bättre sätt. Många bra idéer kom 

fram. Förslaget innehåller även en idé på var en fritidsbank skulle kunna etableras 

som är mycket bra. Jag ska återuppta kontakten med det sociala företaget K2C om 

deras intresse av att driva verksamheten finns fortfarande.    

Förberedelse inför sommaren 

Just nu pågår en omfattande planeringsverksamhet för att även denna sommar möta 

upp det stora behovet av hemester och mycket utomhusvistelse på de anläggningar vi 

ansvarar för såsom bad samt övriga frilufts- och fritidsanläggningar. Vi har förberett 

kommunen för att kunna fatta beslut om förbud att tillträda vissa offentliga platser 

om så skulle behövas pga att trängsel uppstått. Vi kommer också använda appen ”A 

day in Halland” på ett bättre sätt i år jämfört med förra året. Nu ska den fungera både 

som ett sätt att varna för trängsel men även marknadsföring av olika destinationer.  

Hembygdsmuseet 

Det har tydliggjorts att det är just hembygdsmuseet som ska hålla till på Gårdskulla 

fd förskola och ingen annan hyresgäst. Samtal pågår nu mellan vår konst- och 

kulturutvecklare och föreningen kring allt det praktiska stöd vi ska ge dem i samband 

med flytten. En tanke på hur ett hyresavtal skulle kunna utformas har också börjat ta 

form. Kanske kan viss form av flexibelt utnyttjande ske även här då lokalerna är 

väldigt stora?  

 

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 

 

Apriluppföljning 2021 

 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att: 

 godkänna rapporten Uppföljning och prognos april 2021 

 den prognosticerade budgetavvikelsen på -2,86 miljoner kronor finansieras ur nämndens 

resultatfond vid årets slut 

Sammanfattning av ärendet 

I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30 april och delårsrapport per 31 augusti.  

Till årets slut prognosticeras en negativ avvikelse om -2,86 miljoner kronor i driftbudgeten, vilket 

förslås finansieras ur nämndens resultatfond vid årets slut. Avvikelsen är av engångskaraktär i form av 

extra stöd till föreningslivet. 

Avseende investeringar prognosticeras en budgetavvikelse om +4,3 miljoner kronor, vilket främst 

avser budget för konstnärlig gestaltning i samband med nybyggnation.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Uppföljning och prognos april 2021, 2021-05-11 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ulrika Granfors    Malin Fjellström 

Förvaltningschef    Controller 



   

 
 

Uppföljning och prognos, april 2021 

Nämnden för Kultur & Fritid 
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1 Inledning 

Sammanfattning 

Kultur & Fritidsverksamheter har till stor del varit begränsade under våren på grund av pandemin men inte så 

mycket som under 2020. Tack vare förvaltningens medarbetare och deras förmåga att tänka nytt och ställa om 

har restriktioner kunnat hanteras på bästa sätt. Till exempel har kulturskolan bedrivit stora delar av sin 

verksamhet digitalt i början av året för att sedan återgå till undervisning på plats. Det mobila biblioteket har 

ställt om och kör bland annat ut bokpåsar till riskgrupper istället för att köra sina ordinarie turer. Uthyrning av 

lokaler till föreningar har tidvis varit begränsad, men har snabbt öppnat upp vid varje lättnad i restriktioner. 

Mötesplatsverksamheten för unga har delvis bedrivits på plats i små grupper, men seniorer har varit hänvisade 

till våra digitala mötesplatser. 

Kungsbacka sporthall har tagits i drift vilket har återställt tillgången till idrottshallar efter att Aranäs A och B-

hall revs. Den har också förbättrat publikkapaciteten för föreningslivet. 

Den nya permanenta utställningen på naturum Fjärås Bräcka är färdigställd och öppnar i maj, men invigning 

kommer att ske senare under sommaren. 

Förvaltningens arbete under våren har fokuserat mycket på den samlokalisering som pågår då att delar av den 

ungdomsverksamhet som bedrivs på Elektronen ska flytta in i kulturhuset Fyren senare under året. 

Vi har planerat och i vissa delarredan sjösatt verksamhet för de extra 7,5 miljoner kronor som nämnden tilldelats 

2021 för att bedriva verksamhet för de som särskilt blivit utsatta på grund av pandemin, främst unga, 

våldsutsatta och de som står utanför det digitala samhället. 

Viktig inriktning framåt är att fortsätta bedriva verksamhet i nya former och inte ställa in verksamhet. 

  

Nämndens kommentarer kring Coronaviruset, Covid-19 

En stor del av Kultur & Fritidsverksamheter har varit begränsade av restriktioner under pandemin. Kultur & 

Fritids mångfacetterade verksamhet påverkas av olika lagrum och restriktioner som styr och påverkar olika delar 

av våra verksamheter. 

Förvaltningen har under hela pandemin haft avstämningar med övriga Halländska kommuner och regionens 

smittskydd för att hantera våra verksamheter på samma sätt, vi har kallat förhållningssättet "Håll Halland helt".  

Vi har under våren gjort stora lättnader i våra restriktioner. Det beror dels på att Folkhälsomyndigheten 

tydliggjort att barn och ungas fritid är för viktig för att vara nedstängd även under 2021. Vi har i Halland också 

under 2021 helt gått över till att följa de nationella restriktionerna från att tidigare haft en stramare syn, främst 

inom idrotten. 

Ur arbetsmiljösynpunkt har förvaltningen varit delaktiga i framtagandet samt också följt kommunens riktlinjer 

kring t ex hur vi som arbetsgivare förhållit oss i olika frågor. Vårt främsta verktyg har varit att vi gjort 

kontinuerliga riskbedömningar av olika moment och vidtagit åtgärder för att minska risken för att bli smittade 

eller sprida smitta. Arbetet har i stort fungerat väl. 

Vårt fokus framåt är att göra en nystart för föreningslivet som tappat måna aktiva under pandemin. Vi ska även 

ge extra stöd under 2021 till vissa utsatta individer och grupper genom särskilda aktiviteter och insatser för de 

extra 7,5 miljoner kronor som nämnden tilldelats. 
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2 Ekonomi 

2.1 Apriluppföljning drift 

Drift (belopp tkr) 

  

Jan-
April 
2020 

Jan-
April 
2021 

Avvikelse 
2020/2021 

Helårs-
prognos 

2021 
Årsbudget 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Nämnd -335 -337 -2 -1 200 -1 200 0 -1 073 

Förvaltningsledning -3 126 -2 636 490 -14 988 -15 116 128 -9 026 

Utveckling & social 
hållbarhet 

-2 372 -3 851 -1 479 -12 094 -12 377 283 -8 404 

Förenings-& 
förvaltningsstöd 

-10 810 -14 034 -3 224 -27 280 -23 519 -3 761 -23 819 

Bad, idrott & motion -24 543 -33 906 -9 363 -105 230 -105 581 351 -92 931 

Mötesplatser & 
kulturskola 

-15 740 -16 600 -860 -54 704 -54 843 139 -49 601 

Bibliotek, kulturliv & 
turism 

-15 331 -15 542 -211 -50 089 -50 089 0 -47 785 

Årets resultat -72 257 -86 906 -14 649 -265 585 -262 725 -2 860 -232 639 

Sammanfattning 

Kultur & Fritid prognosticerar en budgetavvikelse om -2,8 miljoner kronor, vilket är 1% i avvikelse. Prognosen 

är osäker, men baserad på en höst med mer vanlig verksamhet och betydligt färre restriktioner. 

Budgetavvikelsen beror på ett extra stöd som kommer att betalas ut till föreningslivet under året. Många 

föreningar har drabbats av begränsningar i sin verksamhet, minskat antal medlemmar och ekonomiskt på grund 

av pandemin och det är av vikt ur ett folkhälso- och demokratiskt perspektiv med ett levande föreningsliv, 

främst för barn och unga i kommunen. 

Nämnden kommer att begära att budgetavvikelsen finansieras ur resultatfond. 

  

  

Analys och kommentarer 

I jämförelse med föregående år har nämndens nettokostnad ökat med cirka 14,6 miljoner kronor.  Det beror 

främst på ökade lokalkostnader, vilket beror på att varken Kungsbacka badhus eller Kungsbacka sporthall var i 

drift under motsvarande period förra året. Det har även betalats ut mer bidrag under perioden januari -april  

2021 än föregående år, samtidigt som vi har mindre intäkter för uthyrning av lokaler i år jämfört med 2020 på 

grund av pandemin. Under 2020 bedrevs ordinarie verksamhet utan restriktioner fram till mitten av mars. 

De flesta verksamheter inom förvaltningen prognosticerar positiva avvikelser. Avvikelsen som prognosticeras 

för Förenings- & förvaltningsstöd beror på minskad uthyrning av lokaler, främst under januari då 

föreningsverksamheten för barn - och unga inte var igång på grund av restriktioner, samt extra bidrag till 

föreningslivet. 
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2.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

Det prognosticerade budgetunderskottet är av engångskaraktär i form av extrastöd till föreningslivet med 

anledning av pandemin och finansieras ur nämndens resultatfond. 

2.2 Apriluppföljning investeringar 

Investeringar (belopp tkr) 

  
Bokslut 

2020 
Utfall Jan-
Apr 2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Årsbudget 
2021 

Avvikelse    
2021 

Löpande årliga investeringar      

Utgifter -8 194,4 -468,5 -10 810 -10 810 0 

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter -9 525,2 -1 029,3 -9 220 -13 560 4 340 

Netto -17 719,6 -1 497,8 -20 030 -24 370 4 340 

Kommentarer 

Kultur & Fritid prognosticerar en budgetavvikelse om +4,3 miljoner kronor. 

Budgetavvikelsen beror främst på att hela budgeten för konstnärlig gestaltning i samband med nybyggnation 

inte kommer att användas i år. Budgeten avser även lokalprojekt som löper över flera år och kostnaden för den 

konstnärliga utsmyckningen sker vid olika tidpunkter i olika byggprojekt. Förvaltningen är alltid med i 

uppstarten av projekten och planerar när konstgestaltningen genomföras i respektive byggprojektet tillsammans 

med Service fastighet. 

De större investeringar som planeras ske under året är utbyte av konstgräsmattor, Ögärdet och Rydets IP, ute-

gym i Kungsbackaskogen och fortsatt utveckling av kommunala badplatser. 

Den nya utställningen på naturum Fjärås Bräcka är klar och kommer att öppna i maj. 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Beslut om riktlinjer för priser och stipendier inom kultur- och fritidsområdet 

 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att inrätta följande priser med tillhörande riktlinjer som 

beskriver villkoren för prisernas utdelande: Årets förening, Årets eldsjäl, Årets förnyare sam 

Idrottsstipendiet. 

Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera Idrottsstipendiet på det sätt som framgår av 

tillhörande riktlinjer som beskriver villkoren för stipendiets utdelande.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har identifierat ett behov av att ta bort mycket gamla priser som inte längre delas ut samt 

inrätta nya priser som bättre speglar den verksamhet som kommunen bör fästa uppmärksamhet på och 

belöna. I stort kommer ett antal priser delas ut inom kultur- och fritidsområdet varje år som belönar 

både prestation (Kungsbackamästaren fd Tenntallriken och Kulturpriset), personer i utveckling 

(Ledarstipendiet, Kulturstipendiet, Idrottsstipendiet) samt en uppmuntran till de föreningar eller 

personer som gör förflyttningar inom de områden kommunen önskar se en utveckling inom (Årets 

förening, Årets förnyare, Årets eldsjäl). Riktlinjer för priserna och stipendierna har upprättats. 

Riktlinjerna är inte något policydokument för priser i största allmänhet. Riktlinjernas syfte är att 

beskriva villkoren för de specifika priserna så att det blir tydligt för de som ska nominera och besluta 

om utdelning. Kommunfullmäktige är den instans som slutligt fastställer kommunens priser och 

stipendier med tillhörande riktlinjer. De riktlinjer som är föremål för detta beslut är de som Nämnden 

för Kultur& Fritid ansvarar för. Övriga prisers och stipendiers riktlinjer fastställt direkt i 

Kommunfullmäktige utan att passera nämnden för Kultur & Fritid.      

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Riktlinjer för berörda priser och stipendier 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har under flera år inte kunnat dela ut priser och stipendier då det varit för få sökande 

eller nominerade till de olika priskategorierna. Det beror delvis på att prisportföljen är daterad. En 

modernisering behövs, både när det gäller vilka priser som delas ut och när det gäller hur 

marknadsföring, nominering och slutligen utdelningen går till. Det kommer bli en större festlighet där 

vi hyllar och lyfter de ideella krafterna och deras arbete för Kungsbacka och dess invånare. Priserna 

som delas ut ska kännas moderna, locka sökande och verkligen fästa uppmärksamhet på sådana 

resultat som bidrar till personers utveckling och samhällets utveckling på ett alldeles särskilt sätt och 

gärna på det sätt vi ser att flera tar efter. 

Nämndens tidigare beslut i ärendet ersätts av detta förnyade beslut som innebär att nämnden föreslår 

Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet eftersom Kommunfullmäktige är den instans som fattar 

sådana här beslut.  

 

 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef   

 

 

Peter Rudvall 

Utvecklare 
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Riktlinjer för priset Årets 

förnyare 

Ett pris som uppmärksammar 

utvecklingsarbete och innovation inom 

kultur- och fritidsområdet.  

 

Bakgrund 

Med priset Årets förnyare vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma modigt och kreativt 

utvecklingsarbete hos aktörer som verkar inom något av nämndens ansvarsområden.  

Allmänna bestämmelser 

1. Berättigad att erhålla priset Årets förnyare är lag, grupp, förening eller person med anknytning till 

Kungsbacka kommun som är verksam inom något av nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden  

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare. 

3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur 

& Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor 

Tilldelas lag, grupp, förening eller person, verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som 

har utvecklat verksamheten på ett mycket framgångsrikt sätt.  

Det kan vara genom att nå ut till flera, etablerat oväntade samarbeten, gått i framkant när det gäller kreativa 

idéer och haft modet att prova nya uppslag.  

Nomineringsprocess 

Föreningar, medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av 

Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, födelsedatum, 

plats, datum. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning 

och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum. 

Övriga villkor 

Prissumman utgår med 10 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni. 
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Riktlinjer för priset Årets förnyare 

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 
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Riktlinjer för priset Årets förnyare 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Riktlinjer för priset Årets 

förening 

Ett pris som uppmärksammar det lokala 

föreningslivet.  

 

Bakgrund 

Med priset Årets förening vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma och premiera föreningar i 

Kungsbacka kommun som på ett framgångsrikt sätt bedriver sin verksamhet. 

Allmänna bestämmelser 

1. Berättigad att erhålla priset Årets förening är: 

a. Förening verksam inom något av nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområden. 

b. med anknytning till Kungsbacka kommun. 

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare. 

3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur 

& Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor 

Tilldelas förening, verksam inom nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde, som har verkat för en stark 

gemenskap under demokratiska former samt skapat engagemang och mervärden för lokalsamhället på ett 

framgångsrikt sätt.  

Det kan vara att framgångsrika framsteg uppvisats inom t.ex. inkludering, integration, jämställdhet- och 

värdegrundsarbete. 

Nomineringsprocess 

Föreningar som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av Kultur & Fritid avsatta 

nomineringsperioden.  

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset. Beredning 

och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum. 

Övriga villkor 

Prissumman utgår med 15 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni. 



  Sida 2 av 2 

  

Riktlinjer för priset Årets förening 

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 

 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

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


 

 

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

 

 
Riktlinjer för priset Årets 

eldsjäl 

Ett pris som uppmärksammar ideella 

krafter med anknytning till Kungsbacka  

 

Bakgrund 

Med priset Årets eldsjäl vill nämnden för Kultur & Fritid uppmärksamma betydelsen av den enskilda kraft 

som verkar inom något av nämndens ansvarsområde.  

Allmänna bestämmelser 

1. Berättigad att erhålla priset Årets eldsjäl är antingen: 
a. bosatt i Kungsbacka kommun. 
b. medlem i Kungsbackaförening  

2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse pristagare. 
3. Utdelning av priset sker årligen under Kultur & Fritids prisceremoni och verkställs av nämnden för Kultur & 

Fritids ordförande.  

Bedömningsvillkor 

Tilldelas den person som genom sitt ideella engagemang har gjort ett extraordinärt betydelsefullt arbete inom 

nämnden för Kultur & Fritids ansvarsområde. 

Nomineringsprocess 

Föreningar, medlemmar eller personer som uppfyller kriterierna till priset kan nomineras under den av 

Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Ansökan ska innehålla namn, adress, telefon, födelsedatum, 

plats, datum. 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas priset.  

Övriga villkor 

Prissumman utgår med 10 000 kronor och utdelas under Kultur & Fritids prisceremoni. 

Prissumman förväntas användas till vidareutveckling inom pristagarens område.  

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid. 
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Riktlinjer för priset Årets eldsjäl 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Riktlinjer för 

Idrottsstipendium 

Ett stipendium som uppmärksammar unga 

idrottare i Kungsbacka kommun 

 

Bakgrund 

Stipendiet ska uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig inom sin idrott. 

Allmänna bestämmelser 

Berättigad att erhålla stipendiet är: 

1. Under 26 år. 

2. Född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun.  

3. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse stipendiater. 

4. Stipendiet delas ut till två personer/år 

5. Stipendiet riktas endast till enskilda personer. 

6. Stipendiet utdelas årligen ut under Kultur & Fritids prisceremoni. 

Bedömningsvillkor 

Mottagare av stipendiet är unga och ambitiösa idrottsutövare som gjort en betydelsefull insats för idrotten 

resultatmässigt men som också företrätt sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och 

förebild för andra och där stipendiet kan stimulera till fortsatt utveckling. 

Nomineringsprocess 

Nomineringar lämnas in under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Nomineringen ska 

innehålla:  

 Uppgift vilken idrott den sökande verkar inom.  

 Fullständigt namn 

 Personnummer 

 Födelseort 

 Nuvarande bostadsadress 

 Telefonnummer och/eller e-postadress 

 CV med uppgifter om insatser och erfarenheter inom idrotten. 

 Uppgift om minst två referenspersoner med kontaktuppgifter 

 En personlig beskrivning av vad du ska använda stipendiepengarna till. 

 Din ansökan måste vara komplett.  
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Riktlinjer för Idrottsstipendium 

 
Efter att stipendiet utnyttjats ska stipendiaten skicka in en rapport om hur stipendiet använts till nämnden för 

Kultur & Fritid. 

 

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet. 

Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.  

Övriga villkor 

Stipendiet delas ut två personer som tilldelas 10 000 kronor vardera. Stipendiet utdelas under Kultur & 

Fritids prisceremoni. 

Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid.  
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Riktlinjer för Idrottsstipendium 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: 

[Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

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


 

 

Datum 

2021-05-02 
Diarienummer 

KFT 2021-00095 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Kultur & Fritidsförvaltningen 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Extra stöd till bidragsberättigade föreningar med anledning av coronapandemin 

 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden beslutar att tilldela bidragsberättigade föreningar extra stöd med anledning av 

coronapandemin i enlighet med nedan beskrivna modell. Den ger 15.000 kr i grundbidrag till alla idag 

bidragsberättigade föreningar och ytterligare 100 kr per bidragsberättigad medlem i åldern 7-20 år om 

en förening har fler än 200 medlemmar.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har avsatt extra medel till stöd för dem som drabbats särskilt hårt av pandemin. 

Beslutet i kommunstyrelsen innehöll medvetet ingen satsning på föreningslivet då en sådan eventuell 

satsning kan göras av nämnden för Kultur & Fritid genom uttag ur nämndens resultatfond. 

Föreningarna behöver stöd i olika grad. Syftet med detta ekonomiska stöd är främst två: 1) Ekonomiskt 

stöd för att möjliggöra särskilda insatser för att locka tillbaka medlemmar och nya medlemmar till 

idrott, kultur och annan föreningsgemenskap. 2) Ekonomiskt stöd för att stärka föreningarnas kassor 

även om detta behov varierar kraftigt mellan föreningarna. Många talar dock om att de behöver höja 

medlemsavgifterna för att stärka kassorna för framtiden.  

Ekonomiskt stöd direkt till föreningarna är troligen inte tillräckligt för en återstart av föreningssektorn 

varför vi även kommer genomföra andra stödinsatser längre fram i år. Vi har samrått med RF SISU när 

det gäller idrottsföreningarnas för att se vad behovet kan vara för just dem.  Exempel skulle kunna vara 

en gemensam föreningsdag i Kungsbacka för att föreningsverksamheten ska kunna visas upp för 

invånarna samt att vi skapar möjligheter för föreningar att dela erfarenheter och goda idéer med 

varandra. En annan idé är att vi genomför satsningar på ledare tillsammans med RF SISU som i så fall 

ges extra stöd för att genomföra detta.  

Efter dialog på nämnden i april har ett förslag utgående från 15.000 kr per bidragsberättigad förening 

tagits fram. De barn- och ungdomsföreningar som har fler än 200 medlemmar får därutöver 100 kr 

ytterligare per aktiv medlem utöver de 200 första medlemmarna. På så sätt premierar vi barn- och unga 

något mer än andra målgrupper. Fördelning av det totala stödet blir enligt diagrammet nedan.  
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Totalt antal bidragsberättigade föreningar som kan beröras av beslutet är ca 155 st varav hälften är 

barn- och ungdomsföreningar och övriga är andra typer av föreningar. Total summa för bidrag till 

samtliga föreningar blir ca 2,8 Mkr. Av den summan avser ca 500 tkr den extra tilldelningen till barn- 

och ungdomsföreningar som har fler medlemmar än 200 stycken. Det totala beloppet är behäftat med 

viss osäkerhet då vissa föreningar kanske inte förekommer i föreningsregistret samtidigt som andra 

kanske inte längre är aktiva.  

Alla föreningar ska aktivt göras uppmärksamma på att bidraget finns och att det kommer betalas ut. 

Bidraget kommer betalas ut utan att föreningarna behöver ansöka om det. På så sätt blir den 

administrativa tröskeln för mindre föreningar lägre. Alla som fått bidraget ska ombedjas att kort 

återredovisa vilka insatser som gjorts och en bedömning av förväntat resultat. Återredovisningen görs 

bäst som en form av en träff för erfarenhetsutbyte som flera inom föreningslivet kan ta del av i 

inspirerande syfte och inte med syftet att kontrollera föreningarnas verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 21-05-03 

 

Beslutet skickas till 

Kultur & Fritid, föreningsservice 

 

 

4H- föreningar Hembygdsföreni
ngar

Hjälporganisationer

Kulturföreningar

Handikappföreningar

Folkhälsoförenin
garIdrottsföreningar
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Marie Persson  

Enhetschef 

Förenings- och förvaltningsstöd 
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Dokumentation vid hantering av personuppgiftsincident 

Datum och tidpunkt då information om incident tagits emot:  

Personuppgiftsansvarig nämnd: Nämnden för Kultur & Fritid 

Dataskyddsombud: dataskyddsombud@kungsbacka.se  

Dataskyddskontakt: pia.burwall@kungsbacka.se  

Aktuellt system: Förlust av Ipad 

Personuppgiftsbiträde: Ej aktuellt då det inte finns något biträde 

Systemförvaltare eller motsvarande med ansvar för det system/situation som incidenten ingår i:  

Utredare (om annan än systemförvaltare/motsvarande): Nämndens dataskyddskontakt Pia Burwall 

Ärendenummer: 2021-00063 

 

Rättslig reglering 

Om det kommer till den personuppgiftsansvariges kännedom att en personuppgiftsincident uppstått 

eller riskerar att uppstå i samband med dess personuppgiftsbehandling, ska den 

personuppgiftsansvarige skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att reducera 

den aktuella risken eller åtgärda bristen. En incident kan uppstå när de personuppgifter som den 

personuppgiftsansvarige behandlar medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, 

försvinner eller ändras, när någon som inte har behörig tillgång till personuppgifterna får 

tillgång/åtkomst till dessa eller när personuppgifterna på ett obehörigt sätt röjs. 

Om riskerna innebär allvarlig skada för en eller flera registrerade, exempelvis genom att någon 

förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att en registrerad individs rättigheter inskränks med 

följdverkningar såsom diskriminering, identitetstöld, finansiell förlust, brott mot sekretess eller 

tystnadsplikt, ska incidenten anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Den registrerade ska 

också underrättas, om det inte är klart obehövligt (GDPR art. 33-34). 

 

 

  

mailto:dataskyddsombud@kungsbacka.se
mailto:pia.burwall@kungsbacka.se
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1. Utredning 

1.1 Inkomna uppgifter  

Förvaltningens dataskyddskontakt fick 2021-03-23 information från förvaltningen för Service att det 

kommit in en polisanmälan om en förlorad Ipad som tillhör en ledamot i nämnden för Kultur & Fritid. 

Ipaden använder ledamoten för sitt politiska uppdrag.  

 

1.2 Verifikat  

Ledamotens Ipad förlorades 2021-01-30. 2021-02-24 gjorde ledamoten en polisanmälan (polisens 

diarienummer 5000-K230723-21) och kontaktade Service direkt och meddelade att Ipaden var stulen. 

 

1.3 Förekomst av personuppgifter  

 I nämndens handlingar förekommer inga personuppgifter, mer än de som ses som allmänna 

handlingar. Ledamoten uppger att det inte fanns några personuppgifter sparade i Ipaden. 

1.3.1 Förekomst av känsliga personuppgifter  

Det fanns inga personuppgifter sparade i Ipaden. 

1.3.2 Förekomst av extra skyddsvärda personuppgifter  

Det fanns inga extra skyddsvärda personuppgifter sparade i Ipaden 

1.3.3 Förekomst av uppgifter som omfattas av sekretess  

Det fanns inga uppgifter med sekretess sparade i Ipaden 

1.4 Omfattning och kategorier av berörda registrerade  

Det fanns inga registrerade i Ipaden 

1.5 Uppgifter från personuppgiftsbiträde  

Det finns inget personuppgiftsbiträde. 

 

1.10 Initiala/redan vidtagna åtgärder  

När ledamoten kontaktade förvaltningen för Service, 2021-02-24, sattes datorn i ett så kallat 

borttappat läge. Det innebär ingen annan kan logga in sig i att Ipaden och den är därmed obrukbar 

för någon annan person. Däremot är det ett glapp mellan datumet då Ipaden blev förlorad och när 

den anmäldes stulen och sattes i borttappat läge. 
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2. Bedömning  

2.1 Incidentbedömning  

Efter att utredningen är gjord bedöms inte händelsen som en personuppgiftsincident då Ipaden inte 

innehöll några personuppgifter.  

Ärendet avslutas därmed. 

 

3. Åtgärder  

3.1 Åtgärder i det enskilda fallet  

En påminna ledamöterna om de rutiner som finns då en Ipad blir stulen/förlorad. Om det finns 

personuppgifter lagrade i Ipaden ska ledamoten meddela det till förvaltningens dataskyddskontakt. 

Insamlingen av personuppgifter ska dokumenteras i nämndens registerförteckning.  

 

 

Ulrika Granfors    

Förvaltningschef Kultur & Fritid 

 

 

Ärendet har föredragits av Förvaltningschef Ulrika Granfors 

 

Information till: 

Karin Malmsten, dataskyddsombud  
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Dokumentation vid hantering av personuppgiftsincident 

Datum och tidpunkt då information om incident tagits emot:  2021-03-24 

Personuppgiftsansvarig nämnd: Kultur och Fritid  

Dataskyddsombud: Karin Malmsten,  dataskyddsombud@kungsbacka.se  

Dataskyddskontakt:  Kultur och Fritid Pia Burwall, pia.burwall@kungsbacka.se 

Aktuellt system: Kopiator för personal 

 

Utredare (om annan än systemförvaltare/motsvarande): Ida Nolke ida.nolke@kungsbacka.se (IT-

bibliotekarie) och Lisa Karlsson lisa.karlsson@kungsbacka.se  

Ärendenummer: KFT 2021-00066 

 

Rättslig reglering 

Om det kommer till den personuppgiftsansvariges kännedom att en personuppgiftsincident uppstått 

eller riskerar att uppstå i samband med dess personuppgiftsbehandling, ska den 

personuppgiftsansvarige skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att reducera 

den aktuella risken eller åtgärda bristen. En incident kan uppstå när de personuppgifter som den 

personuppgiftsansvarige behandlar medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, 

försvinner eller ändras, när någon som inte har behörig tillgång till personuppgifterna får 

tillgång/åtkomst till dessa eller när personuppgifterna på ett obehörigt sätt röjs. 

Om riskerna innebär allvarlig skada för en eller flera registrerade, exempelvis genom att någon 

förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att en registrerad individs rättigheter inskränks med 

följdverkningar såsom diskriminering, identitetstöld, finansiell förlust, brott mot sekretess eller 

tystnadsplikt, ska incidenten anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Den registrerade ska 

också underrättas, om det inte är klart obehövligt (GDPR art. 33-34). 

 

  

https://kungsbackakommun-my.sharepoint.com/Person.aspx?accountname=i:0%23.f|membership|karin.malmsten@kungsbacka.se
mailto:dataskyddsombud@kungsbacka.se
mailto:Pia%20Burwall
mailto:ida.nolke@kungsbacka.se
mailto:lisa.karlsson@kungsbacka.se
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1. Utredning 

1.1 Inkomna uppgifter  

2021-03-15 
Lisa skulle skanna in dokument/kontrakt och klickade av misstag på e-copy istället för e-post. Hörde 

att skrivaren skannade och skickade iväg men insåg sen att det var fel funktion och hade inte en 

aning om vart dokumentet nu skickats. Skannade sen på riktigt sätt. Efteråt felanmäldes händelsen 

till IT-support som sa att dokumentet inte sparades någonstans eller möjligtvis att det automatiskt 

skulle tas bort inom 3 dagar.  

 

2021-03-24 visade det sig dock att dokumentet hade landat hos en annan anställd på Kultur och 

fritid, i den personens inkorg/e-post.  Personen kunde se att det gällde biblioteken och skickade det 

till en annan anställd på biblioteket som senare kontaktade Lisa. 

Använde kopiatorn på plan 2 på Kulturhuset Fyren. Lisa anmälde händelsen till IT-bibliotekarie 2021-

03-24. 

 

 

E-post mellan Lisa Karlsson och Service direkt IT-support ärendenummer [2021DC4602] 

2021-03-19? 

Från Lisa till Service direkt 

Häromdagen när jag skulle scanna ett dokument till min mejl fick jag lite hjärnsläpp och råkade klicka 

på e-copy istället. Vart hamnar dokumentet då? Jag kan inte hitta det någonstans och det skickades 

iväg någonstans. Jag testade sen såklart att scanna på rätt sätt men jag tänker att e-copy:n måste 

hamnat någonstans och jag vill gärna ta bort den då det fanns personuppgifter på det dokumentet.  

 

2021-03-19 kl. 13.51  

Från Service direkt till Lisa 

 
Lösningsbeskrivningen är: 

 När du gör så hamnar det i din inkorg i mailen. 

  

2021-03-19 kl. 13.59 

Från Lisa till Service direkt 

Men jag fick aldrig ett mejl från e-copy. Vad jag kunde se på kopiatorn så skulle det hamna i 

en mapp någonstans. 

2021-03-19 kl. 14.17 

Från Service direkt till Lisa  

 Lösningsbeskrivningen är: 



S i d a  3 | 8 

 

Om du blipar med ditt kort innan du scannar ärende, så skall det hamna i din mail. 

den enda mapp är skrivarens minne . där det ligger i 3 dagar innan det tas bort 

Ingen annan kan komma åt dokumentet. 

2021-03-26 kl. 15.40 

Från Lisa till Service direkt 

Den 24 mars fick jag reda på att det dokument som jag letat efter (se ärendet från början) hade 
mejlats till en annan anställd på Kultur och Fritid trots att jag var inloggad på mig själv i kopiatorn. 
Fick, som ni kan se nedan, svaret från er att det inte var någon annan som kunde komma åt 
dokumentet. Personen som är kopplad till e-copy sa dessutom att det är digitalt center som gjort den 
inställningen på kulturhusets kopiator. 

 Jag har tillsammans med it-bibliotekarie börjat fylla i en personuppgiftsincident-utredning/rapport 
eftersom dokumentet innehöll personuppgifter.  

Och vi tar gärna emot en kommentar från er angående ärendet.  

 

2021-03-29 kl. 09.31 

Från Service direkt till Lisa  

eCopy är ett scanningsverktyg för scanning till olika typer av verksamhetssystem eller 
funktionsmappar. När man har tryckt på knappen eCopy på skrivarens display, kommer man till 
ytterligare en meny med ikoner för de olika systemen/mapparna som man kan scanna till. För att 
scanna till ett system/en mapp krävs det alltså ett antal aktiva tryck på displayen. 

  

Dessa system/mappar är rättighetsstyrda, vilket alltså innebär att endast personer som har rättighet 
att läsa dessa system/mappar kan scanna till dem. Behörigheter till dessa system/mappar är något 
som beställs av ansvarig chef, alternativt ansvarig för systemet/mappen. Har man inte rättighet till 
systemet/mappen, raderas scannerjobbet och den scannade filen. 

  

I detta fall låter det som att du har loggat in på skrivaren i vanlig, ordning och sedan tryckt på ikonen 
eCopy istället för E-post. Därefter har du tryckt på en ikon  på den nya skärmen som dök upp efter 
inloggning i eCopy. Vilken ikon du sedan har tryckt på väl inne i eCopymenyn kan vi inte sia i, 
förhoppningsvis kanske du minns detta. Efter det valet, har dina dokument då scannats till en mapp 
som både du och flera andra användare har tillgång till, varvid det har lagrats där för beskådan. Värt 
att notera, är att eCopy inte är konfigurerat för att scanna till någon specifik användare eller e-post, 
utan det scannar bara direkt till verksamhetssystem alternativt nätverksmapp. 

  

Vi hoppas att detta har rätat ut dina frågetecken, och tydliggjort det misstänkta händelseförloppet 
för att undvika att det händer igen. Om inte annat är du varmt välkommen att höra av dig igen. 

  

Med vänliga hälsningar 

Tjänsteförvaltare Utskrift som tjänst 
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1.2 Verifikat  

Lisa anmälde direkt till IT-supporten att hon gjort fel vid skanningen och de hävdar att filen inte 

sparas någonstans. En tid senare dyker det skannade kontraktet upp som e-post hos en annan 

kollega. Något har uppenbarligen gått fel, men riktigt hur det har gått till vet vi inte.  

Tjänsteförvaltaren för Utskrift som tjänst skriver att en kan skanna till system/mappar med eCopy, 

men att det är behörigheter som har beställts av chef/ansvarig för systemet/mappen.  

Om Lisa har rättighet att skanna till system/mappar borde hon ha fått information om detta och 

information om vad eCopy innebär. Vid kopiatorn finns ingen information om vad eCopy innebär.  

 

I efterhand har anställd fått reda på att det bara är ett fåtal anställda som har e-copy-licens och 

därför skickades dokumentet till en annan anställd med sådan licens. Men det verkar ju väldigt 

konstigt att en kan råka skicka ett dokument till någon annan än den som är inloggad på kopiatorn. 

Varför finns den ikonen/funktionen med på skrivaren när den bara är tillgänglig för de med licens? 

Det borde inte gå att skicka till fel person från kopiatorn. 

 

1.3 Förekomst av personuppgifter  

Namn, namnteckning, telefonnummer och mejl på biblioteksanställd. Namn, telefonnummer, mejl, 

privat adress till uppdragstagare. 

1.3.1 Förekomst av känsliga personuppgifter  

Nej. 

1.3.2 Förekomst av extra skyddsvärda personuppgifter  

Nej. 

1.3.3 Förekomst av uppgifter som omfattas av sekretess  

Nej. 

1.4 Omfattning och kategorier av berörda registrerade  

Anställd och uppdragstagare. 

1.5 Uppgifter från personuppgiftsbiträde  

1.6 Övrigt  

1.10 Initiala/redan vidtagna åtgärder  

Felanmält till IT-support. Påbörjat utredning för personuppgiftsincident efter upptäckt av 

dokumentet. Dokumentet raderat från de som tagit del av dokumentet men egentligen inte skulle 

haft/fått det.  

 

2. Bedömning  
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2.1 Incidentbedömning  

Det har av utredningen inte framkommit annat än att händelsen inte inneburit att någon av de 
registrerades rättigheter äventyrats genom att de inte förstörts, förvanskats, försvunnit, ändrats eller 
att uppgifterna röjts på ett obehörigt sätt.  
 
Personuppgifter som varit åtkomliga för den utomstående har i första hand bestått 
i kontaktuppgifter. Dessa uppgifter har varit offentliga och ej sekretessmarkerade uppgifter.  
 
Då uppgifterna enbart har hamnat hos fel person inom förvaltningen bedömer vi det inte som 
allvarligt.   
 

Ärendet avslutas därmed.  
 

2.2 Allvarsgrad  

Den obehöriga åtkomsten har rört information om ett kontrakt mellan biblioteket och en 

uppdragstagare.  

I detta fall har incidenten inte inneburit allvarlig skada för de registrerade.  

Händelsen uppfyller inte kriterierna för anmälan till IMY.  
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3. Åtgärder - 

3.1 Åtgärder i det enskilda fallet  

Ärendet är felanmält till Service direkt. Dokumentet är raderat från de som tagit del av dokumentet 

men egentligen inte skulle haft/fått det. 

3.2 Åtgärder på längre sikt  

Digitalt center behöver se över så att detta inte sker igen. Information om vad eCopy innebär 

behöver ges till personer som får behörighet.  

 

3.3 Uppföljning av åtgärdsplan  
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Dokumentation vid hantering av personuppgiftsincident 

Datum och tidpunkt då information om incident tagits emot: 2021-03-15 

Personuppgiftsansvarig nämnd: Kultur och Fritid  

Dataskyddsombud: Karin Malmsten,  dataskyddsombud@kungsbacka.se  

Dataskyddskontakt:  Pia Burwall, pia.burwall@kungsbacka.se 

  

Aktuellt system: Bibliotekets publika datorer  

Systemförvaltare eller motsvarande med ansvar för det system/situation som incidenten ingår i:   

IT-bibliotekarier Ida Nolke, Sara Britta Jadelius, Johan Ringström bibliotek.it@kungsbacka.se   

 

Utredare: Ida Nolke ida.nolke@kungsbacka.se 

Ärendenummer: KFT 2021-00056 

 

 

 

Rättslig reglering 

Om det kommer till den personuppgiftsansvariges kännedom att en personuppgiftsincident uppstått 

eller riskerar att uppstå i samband med dess personuppgiftsbehandling, ska den 

personuppgiftsansvarige skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att reducera 

den aktuella risken eller åtgärda bristen. En incident kan uppstå när de personuppgifter som den 

personuppgiftsansvarige behandlar medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, 

försvinner eller ändras, när någon som inte har behörig tillgång till personuppgifterna får 

tillgång/åtkomst till dessa eller när personuppgifterna på ett obehörigt sätt röjs. 

Om riskerna innebär allvarlig skada för en eller flera registrerade, exempelvis genom att någon 

förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att en registrerad individs rättigheter inskränks med 

följdverkningar såsom diskriminering, identitetstöld, finansiell förlust, brott mot sekretess eller 

tystnadsplikt, ska incidenten anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Den registrerade ska 

också underrättas, om det inte är klart obehövligt (GDPR art. 33-34). 

 

 

  

https://kungsbackakommun-my.sharepoint.com/Person.aspx?accountname=i:0%23.f|membership|karin.malmsten@kungsbacka.se
mailto:dataskyddsombud@kungsbacka.se
mailto:Pia%20Burwall
mailto:pia.burwall@kungsbacka.se
mailto:bibliotek.it@kungsbacka.se
mailto:ida.nolke@kungsbacka.se
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1. Utredning 

1.1 Inkomna uppgifter  

Utloggning ur en av bibliotekets publika dator har inte rensat all data till nästa session.  

 

2021-03-15 ca 11.30 
En datoranvändare på biblioteket skulle gå in på gmail.com och upptäckte att någon annans gmail låg 

öppet och inloggat. Datoranvändaren kontaktade bibliotekspersonalen. 

 

Bibliotekspersonalen kontrollerade att datoranvändaren var inloggad på datorn med sitt eget konto 

(så att inte tidigare användare glömt logga ut och nästa användare gått in på den personens 

inloggning).  Bibliotekspersonalen stängde av datorn för användning och felanmälde ärendet till 

systemförvaltare som stoppade bokning och användning av datorn.  

 

2021-03-15 15.55 
IT-bibliotekarie anmälde misstänkt personuppgiftsincident till förvaltningens e-post. 

 

2021-03-16 
Problemet anmält till kommunens it-support. Ärendenummer [2021DC4417] 

 

2021-03-17 10:48 Svar från supporten  
Ärendet åtgärdat. Profilen på datorn borttagen så ny skapas vid inloggning.  

 

2021-03-17 
Problemet felanmält till tekniska systemförvaltare för datorbokningssystemet Netloan, som 

konstaterade att felet hade med datorn att göra, inte med bokningssystemet. Förklaring till att felet 

uppstått är  

 ”antingen så har fel webbläsare använts eller så har inte policyn slagit så att den skall öppna som 

inkognito. 

 

2021-03-17 

Anmält ärendet till Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

 

 

1.2 Verifikat 

Datoranvändaren kom till personalen när problemet upptäcktes. Vi ser ingen anledning att tvivla på 

personen.  

 

1.3 Förekomst av personuppgifter  
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Datoranvändaren kom in på en tidigare datoranvändares e-post när hen gick till gmail.com. Vilka 

uppgifter hen såg vet vi ej. Dock är det sekretess på enskilds datoranvändning på bibliotek, vilket gör 

det till en allvarlig incident.   

1.3.1 Förekomst av känsliga personuppgifter  

Vet ej 

1.3.2 Förekomst av extra skyddsvärda personuppgifter 

Vet ej 

1.3.3 Förekomst av uppgifter som omfattas av sekretess 

Ja. det råder sekretess kring enskilds användning av informationsteknik på bibliotek.  

1.4 Omfattning och kategorier av berörda registrerade  

Det berör datoranvändare som varit inloggad på den specifika datorn tidigare. Vi vet inte vems e-

postkonto som var inloggat. 

 

1.5 Uppgifter från personuppgiftsbiträde  

Ej relevant.  

1.6 Övrigt  

- 

1.10 Initiala/redan vidtagna åtgärder  

Datorn stängdes av från användning och bokning tills it-support löst problemet. 

IT-supporten tog bort datorns profil, så ny skapas vid inloggning.  
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2. Bedömning  

2.1 Incidentbedömning  

Det har av utredningen visats att det förekommit sådana omständigheter som innebär att den 

rättigheter har överskridits/kränkts. 

Incidenten består i att en person fått tillgång en annan persons e-post. Personuppgifter som varit 

åtkomliga för den utomstående var sekretessbelagd information, då enskilds användning av IT-teknik 

på bibliotek är sekretessbelagd. 

 

2.2 Allvarsgrad  

Incidenten bedöms som allvarlig, då enskilds användning av IT-teknik på bibliotek är sekretessbelagd.  

Incidenten är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten.  Se bilaga  

Då vi inte vet säkert vems e-post användaren kan vi inte informera personen.  
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3. Åtgärder  

3.1 Åtgärder i det enskilda fallet  

Datorn stängdes av från användning och bokning tills it-support löst problemet. IT-supporten tog 

bort datorns profil, så ny skapas vid inloggning. När det var klart öppnade vi datorn för användning 

igen.  

 

3.2 Åtgärder på längre sikt  

Datorbokningssystemet Netloan och datorerna kommer att uppgraderas innan kort.  Alla datorer 

kommer då ominstalleras med Windows 10 och Microsoft Edge Chromium kommer vara enda 

webbläsare. Där kan vi ställa in alla policys så att de skall fungera korrekt.  

 

Vi har satt upp information vid alla datorer om att det är viktigt att de som använt datorerna loggar 

ut från alla konton när de lämnar datorn.   

 

3.3 Uppföljning av åtgärdsplan  

När uppgraderingen är gjord.  
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Bilagor: 

Bilaga 1.  Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten 

 

Information till: 

Systemförvaltare/IT-bibliotekarier: Ida Nolke, Sara Britta Jadelius, Johan Ringström, 

systemförvaltare bibliotek.it@kungsbacka.se 

Utredare: Ida Nolke ida.nolke@kungsbacka.se 

Dataskyddsombud: Karin Malmsten,  dataskyddsombud@kungsbacka.se  

Dataskyddskontakt:  Pia Burwall, pia.burwall@kungsbacka.se 

 

 

 

mailto:bibliotek.it@kungsbacka.se
mailto:ida.nolke@kungsbacka.se
https://kungsbackakommun-my.sharepoint.com/Person.aspx?accountname=i:0%23.f|membership|karin.malmsten@kungsbacka.se
mailto:dataskyddsombud@kungsbacka.se
mailto:Pia%20Burwall
mailto:pia.burwall@kungsbacka.se
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Diarienummer 

KFT 2021-00097 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 

GRANSKNINGSUTSKICK Detaljplan för bostäder i Hjälm 

Sista svarsdatum 210511 

Beslut 

Förvaltningen Kultur & Fritid anser att detaljplanen fortfarande inte redovisar hur man ska tillgodose 

de boendes behov av allmänna mötesplatser såsom lekplats eller annan spontan allmän mötesyta. I 

övrigt har det tidigare yttrandet besvarats.  

Upplysning 

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

3.1.11, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadskontoret önskar synpunkter på detaljplan för bostäder på Hjälm 4:1, 4:2 och 4:3. 

Planförslaget innebär en utbyggnad av Hjälm västerut. Planförslaget tilllåter byggnation av cirka 15 

fristående villor.  

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, Detaljplan för bostäder i Hjälm, 2021-04-27 

Plankarta, 2021-04-27 

Följebrev, 2021-04-27 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 

Delegat 
 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef 



 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA GRANFORS
E-Legitimation:
Datum: 2021-05-12 15:21:58
Transaktionsidentitet: 3668e8600c2032f916d3efc74f68bf0e05150846f0ce33e630cd98dbff8511cd

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun
Organisationsnr: 212000-1256
E-post: kulturochfritid@kungsbacka.se
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2021-05-06 
Diarienummer 
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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 för enskilda kulturprojekt - Vernissage 

Beslut 

Kultur & Fritid lämnar ett bidrag på 3 000 kr för arrangemanget. Bidraget betalas ut till bankgiro 5096-

1143. Senast en månad efter avslutat projekt skall en redovisning skickas till Kultur & Fritid 

(kulturochfritid@kungsbacka.se). Ange diarienummer 2021-00104. Det ska framgå i 

marknadsföringen att Kungsbacka kommun stödjer arrangemanget. 

Upplysning 

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

3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 

Marie Torebring ansöker om 3 000 kr i samband med en vernissage på Galleri Hjertstedska villan. 

Bidraget avser arvode till inhyrd musiker och uppläsare, samt kostnad för marknadsföring. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2021-03-23 

Detaljerad budget, 2021-03-23 

Beslutet skickas till 

Marie Torebring 

Föreningsservice 

 

Delegat 

 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef 
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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 för enskilda kulturprojekt Ove Ottosson 

Beslut 

Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 15 000 kr. Bidraget betalas ut till bankgiro 5015-0952. Senast en 

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

(kulturochfritid@kungsbacka.se). Ange diarienummer 2021-00076. Det ska framgå i 

marknadsföringen att Kungsbacka kommun stödjer arrangemanget. 

Upplysning 

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

3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 

Ove Ottosson ansöker om 15 000 kr för en konsert i samband med en utställning på Ottossons 

konstgård i Åsa. Utställningen är en del av Konstens vecka i oktober. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2021-04-07 

Beslutet skickas till 

Ove Ottosson 

Föreningsservice 

Delegat 

 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef Kultur & Fritid 
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CABKFT Utestående F Nämnden 2021-02-08 11:07:06

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 Amorteringsplan from 210331                                                     307 110 12 500 294 610

Nordhallands Ridklubb 2019-01-03 Amorteringsplan from 210331                                                     368 532 10 000 358 532

Nordhallands Ridklubb 2020-01-09 Amorteringsplan from 210331                                                     161 532 0 161 532

Nordhallands Ridklubb 2020-12-30 Amorteringsplan from 210331                                                     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 30 April 2021
Föreningar

1 / 1



Diarienr. Förening Bidragstyp Utbet.dat Belopp

13349 DHR:s Lokalavdelning Lokalbidrag 2021-04-22 20 400,00

13356 Frillesås Bandyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-04-29 12 453,00

13355 Frillesås Bandyklubb Medlemsbidrag 2021-04-29 8 200,00

13354 IF Rigor Träning på annan ort 2021-04-29 3 553,00

13352 Kullaviks Kanot o Kappseglings Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-04-22 13 097,00

13351 Kullaviks Kanot o Kappseglings Medlemsbidrag 2021-04-22 7 800,00

13350 Neuroförbundet Kungsbacka Lokalbidrag 2021-04-22 5 400,00

13353 Nordhallands Hembygdsförening Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2021-04-22 20 000,00
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Anmälan av beslut fattade med stöd av 

Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning 
 
 
Delegat:       Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef    
Period:  20210414- 20210512 

 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

3.1.5 Utredning och beslut om 
åtgärder i ärende om 
personuppgiftsincident. 
 
 
3.1.11 Avge yttrande över förslag till 
detaljplaner utifrån nämndens 
ansvarsområde 
 
3.1.13 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
 
3.3.1 Chefer direkt underställda 
förvaltningschefen. 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.2 Övriga medarbetare 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.3 Uppsägning av personliga 
skäl. 
 
 
3.3.4 Uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 
 
 
3.3.5 Avsked 
 
 
3.3.6 Avsluta anställning enligt 
särskild överenskommelse. 
 
 
3.3.7 Disciplinpåföljd - skriftlig 
varning. 
 
 
3.3.8 Avstängning 
 

KFT/2021:00063 
KFT/2021:00066 
KFT/2021:00056 
 
 
KFT/2021: 00097: Detaljplan för bostäder i Hjälm  
 
 
 
KFT/2021:00076: Konsert i samband med 
konstutställning 
 
 
KFT/2021:00104: Arvode till musiker och 
föreläsare i samband med vernissage 
 
 
Se dokument Utbetalningar 
 
 
 
Inga för perioden 
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Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 

Ulrika Granfors  
 
 
 
 
Ulrika Granfors  
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
Marie Persson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cecilia Pihl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

 

 
 
3.3.9 Förbud mot bisyssla 
 
 
Övriga dokument 

 
Inga för perioden 
 
 
Utestående fordringar, Kvittning av fakturor 

 
 
 
 
Ulrika Granfors 

 

Önskas ytterligare handlingar i ärendena kontakta nämndsekreterare, Erik Norinder 

0300-834883 eller Mevludina Abazovic, 0300-837119 
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Ladda ner Look & Listen app via App Store 
och få tillgång till       ljud och        video-
innehåll via bil derna i tidningen. Använd 
hörlurar för bästa upplevelse. Om du 
använder Android så finns allt video- och 
audiomaterial tillgängligt i AIO Journal.

artinsideout.se



Årsberättelse
2020

Tack alla konstnärer, samarbetsparter, kollegor och nätverksbyggare för alla 
ansträngningar och omställningsarbete detta år fyllt av utmaningar. Att vi 
behöver gå samman såväl i närtid som framöver står utom tvivel.

Petra Johansson och Davor Abazovic, Art Inside Out
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INSTITUTIONEN ART INSIDE OUT

Art Inside Out är en kulturinstitution för konstnärliga residens som bjuder 
in nationella och internationella konstnärer från alla genrer för att arbeta 
tillsammans med institutioner, invånare och lokala aktörer i Halland. 
Institutionen är nomadisk och verkar på olika platser i Halland. Art Inside 
Out drivs sedan starten 2016 av Region Halland tillsammans med de sex 
halländska kommunerna. 

Arbetet leds av en konstnärlig ledare med verksamhetsansvar som 
ansvarar inför en styrgrupp med representanter från Region Halland och 
Hallands sex kommuner. Utöver verksamhetsledaren finns en kulturprodu-
cent anställd för institutionens löpande arbete. I samverkan med kommu-
nerna etableras lokala berednings- och arbetsgrupper som deltar i plane-
ring och genomförande av de olika residensen. Utöver institutionens fasta 
personal engageras under ett residens lokal projektledare, process- och 
konstnärligt stöd samt expertrådgivning, filmare, ljud- och bildredigering 
samt grafisk formgivning.

Residensverksamhet är ett expanderande fält nationellt såväl som 
internationellt. Ofta vill ett residens möjliggöra ett processbaserat och 
experimentellt arbete och erbjuda gästande konstnärer tid och möjlighet 
att fördjupa sig inom sina konstnärskap. En växande uppfattning är att 
residensverksamheter erbjuder nya sammanhang och modeller för kun-
skapsutveckling och förståelse, inte bara för konst och kulturområdet 
utan också för samhället i stort. Residensen i Art Inside Out ligger ofta 
nära perspektivet Gestaltad livsmiljö och arbetar tematiskt med ambitio-
nen att hitta skärningspunkten mellan en plats och en konstnär. 

ETT ÅR MED COVID-19

Hur blir verksamheten för en institution som bygger på residens under ett 
år med en världsomspännande pandemi? Går det alls att genomföra något 
arbete? 

Liksom för alla kulturinstitutioner har verksamheten påverkats. Vi 
har planerat om, skjutit fram och fått avstå från större fysiska arrange-
mang, avstått från resor, nätverksträffar och medverkan vid biennaler och 
festivaler. 

Med pandemin blev behovet av att mötas digitalt enormt och samtidigt 
har tekniken utvecklats och den digital kompetensen ökat. Samarbeten, 
nätverkande och residenprocesser har istället för att helt ställas in kunnat 
påbörjats digitalt och relationer har i vissa fall fördjupats. 

Under året har vi också blivit varse att de mindre formaten visar på 
viss motståndskraft. Art Inside Outs bjuder in konstnärer att under en 
längre tid och i mindre sammanhang arbeta på en plats. Det har varit möj-
ligt för Art Inside Out att genomföra residens med nationella konstnärer. 
Ett inplanerat residens med internationella konstnärer har dock fått skju-
tas fram ett helt år.
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RESIDENSPRODUKTIONER 2020

Residenset Platsen mellan människor i Hylte kommun bjöd, efter en 
urvalsprocess där 127 konstnärer ansökte om medverkan, in tre natio-
nellt verksamma konstnärer. Med en noggrann planering och f lexibilitet 
från inbjudna konstnärer och institutionen kunde residenset genomföras 
augusti-oktober 2020. 

Det inplanerade residenset Störningar i utopin, kvarglömda platser i 
Falkenbergs kommun, som bjöd in nationella och internationella konst-
närer, f lyttades fram för genomförande 2021. Planerings- och urvalsarbete 
genomfördes dock under 2020 och 177 internationellt verksamma konst-
närer ansökte om att delta. 

RESIDENSET PLATSEN MELLAN MÄNNISKOR I HYLTE KOMMUN

Art Inside Outs residens #9 Platsen mellan människor ägde rum i Hylte 
kommun och omfattade sammanlagt sju veckor under perioden 10 augusti 
– 4 oktober 2020. Residenset skulle ha startat under mars 2020 men fick 
skjutas fram på grund av Covid–19. Arbetet påbörjades digitalt under 
våren. Kompositören och musikern Johan Lundberg, dansaren och kor-
eografen Anna Westberg och filmaren och konstären Alexander Rynéus 
bjöds, utifrån en given tematik och sina pågående konstnärskap, in att 
arbeta på plats i Hylte kommun.

Det sägs att vi lever våra liv i filterbubblor och spegelsalar, att sanningen blivit 
något relativt och f lyktigt, att den rent av kommit på glid. Och vi oroar oss över 
att den sanning vi fram tills nyss sett som tillgänglig för alla istället är dold, 
skymd och tillgänglig bara för ett fåtal. Att lögner sprids fortare än löpeld, får 
fäste och riskerar att kullkasta våra samhällen, så som vi känner dem. Men har 
det inte alltid varit så?

Residenset Platsen mellan människor vill undersöka vad berättelser, lögner 
och skrönor betyder för en plats och människorna på platsen. Vilka samband, 
beröringspunkter och motsatsförhållanden finns mellan äldre människors min-
nen, berättelser och folktro – så som visor, ordspråk, sagor, sägner, skrock, vid-
skepelser – och unga människors nya arenor för informationsdelning, ryktes-
spridning och social gemenskap? Hur formar berättelser, lögner och skrönor en 
plats. Ur AIO Journal #9 2020

Väl på plats inleddes residenset med en veckas research då konstnärerna 
tog del av platsens historia genom arkiv, platsbesök och genom möten med 
människor som lever och verkar i Hylte kommun. Researchperioden följdes 
av en produktionsfas om fem veckor där konstnärerna arbetade och för-
djupade sig i tematiken. Process- och konstnärligt stöd fanns genom hela 
perioden från journalisten och Hyltekännaren Lennart Hildingsson och 
scenkonstnären Nathalie Ruiz samt Art Inside Outs team. Konstnärerna 
arbetade i nära dialog med enskilda personer, grupper, företag, föreningar 
och kulturarbetare i Hylte. Dessa möten var avgörande för deras platsspe-
cifika och deltagarorienterade undersökningar. 
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Varje Art Inside Out-residens skapar unika situationer där de gästande 
konstnärerna och människor på de lokala platserna möts som publik, 
deltagare eller medskapare. Residenset Platsen mellan människor avsluta-
des med offentliga presentationer i Hylte kommun. På Unnaryds hem-
bygdsgård, Forum i Hyltebruk samt i Rydöbruks missionshus och vid 
den närliggande stenen Knystahall bjöd konstnärerna in Hylteborna att 
ta del av film, musik och dans. Arrangemangen genomfördes med Covid-
19-begräsningar men blev ändå välbesökta och uppskattade. Många av de 
som varit i kontakt med konstnärerna eller bidragit till deras arbete fanns 
med på visningarna. Under 2020 har Art Inside Outs arrangemang vänt sig 
till mindre grupper, men en hel del möten, konstupplevelser och presen-
tationer blev det ändå.
 

8 augusti 
Konsert med Johan Lundberg residenskonstnär. Ett samarrangemang mellan 
festivalen Into the Woods och AIO

27 augusti 
Lunchträff med konstnärerna i residenset Platsen mellan människor på Forum 
i Hyltebruk

30 september 
Visning av Alexander Rynéus film ”Giant and the morning after”, Bio Forum 
i Hyltebruk 

1 oktober 
Presentation av resultat och process från residenset Platsen mellan människor i 
Unnaryds Hembyggdspark 

2 oktober
Presentation av resultat och process från residenset Platsen mellan människor på 
Forum Hyltebruk

3 oktober 
Presentation av resultat och process från residenset Platsen mellan människor i 
Rydöbruks missionskyrka samt videoprojektion utomhus vid Knystahall

26–30 oktober
Workshop för barn och unga på Rydö Bruksmuseum med berättelser, fantasier 
och objekt kring stenen Knystahall, under ledning av Lennart Hildingsson. 
Två unga lokala reportrar följde arbetet och producerade ett avsnitt till Art 
Inside Outs podd 

DIGITAL BEREDSKAP OCH OMSTÄLLNING

Art Inside Out arbetar sedan 2018 medvetet digitalt genom plattformen 
AIO Journal. Institutionen var därför digitalt förberedd inför den omställ-
ning till digitala visningsformat som i år blev så nödvändiga. Under pan-
demin behövde de digitala kanalerna nyttjas i ännu högre grad och de 
f lesta möten har genomförts digitalt.

Under 2020 producerades AIO Journal #9 Platsen mellan människor, 
Hylte kommun. AIO Journal är ett digitalt magasin, som utkommer med 
ett nummer per residens. Magasinet blandar text, rörlig bild, ljud och 
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andra berättarstilar och residensen går på så sätt att följa via dator, läs-
platta eller mobil. Inför residensen tas presentationer om konstnärer, 
plats, tematik och annat fram och publiceras. Under och efter residenset 
fylls AIO Journal kontinuerligt på med material. 

 AIO Magasin är ett tryckt magasin som återanvänder materialet från 
AIO Journal och publicerar innehållet på papper. AIO Magasin läses också 
genom appen Look and Listen som möjliggör integrerad video- och ljud-
upplevelse. AIO Magasin utkommer, sedan hösten 2018, med ett nummer 
per residens och distribueras till de halländska biblioteken samt kulturin-
stitutioner i Sverige och Norden. Under 2020 producerades AIO Magasin 
#9 Platsen mellan människor, Hylte kommun. 

Med pandemin växte behovet av att mötas digitalt och samtidigt har 
teknik utvecklats och digital kompetens ökat. Residenprocesser har istäl-
let för att helt ställas in kunnat påbörjats digitalt. På så sätt har det fram-
skjutna residenset Störningar i utopin, kvarglömda platser i Falkenberg och 
det kommande residenset Andra koreografier, nya rum utifrån begreppet 
kritisk turism i Kungsbacka och Halmstad påbörjat sina processer redan 
under 2020. Konstnärer och team har träffats digitalt och påbörjat den 
dialog och de relationer som ligger till grund för kommande residens. 

Ett urval av digitala föreläsningar som Art Inside Out genomfört under 
året. 

22 april 
Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminne, digital föreläsning om säg-
ner och myter för konstnärer och team i residenset Platsen mellan människor, 
Hylte kommun. 

14 maj 
Etta Säve och Jonah Elfdahl, Gylleboverket, digital föreläsning om lokal för-
ankring för Art Inside Outs beredningsgrupp.

20 maj 
Vytautas Michelkevicius, NIDA ART COLONY (Litauen) digital föreläsning om 
projektet ”Tourist like us” för arbetsgruppen inför framtagande av residenset i 
Kungsbacka och Halmstad 2021.

11 juni 
Magnus Bärtås, Konstfack, digital föreläsning om mikrohistoria för arbets-
gruppen inför framtagande av residenset i Kungsbacka och Halmstad 2021.

27 augusti
Roozbeh Behtaji, Götenburgo, digital föreläsning om lokal förankring för Art 
Inside Outs beredningsgrupp.

10 november 
Mixed Minds konstnärssnack, digital föreläsning för deltagare i Mixed Minds 
och intresserad allmänhet med Caroline Mårtensson, Thomas Laurien och 
Theo Ågren, moderator Cecilia Gelin. 

16 november
Linda Fagerström, konstvetare, digital föreläsning för deltagare i Mixed Minds 
om Agnes Denes konstnärskap. 
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OMVÄRLDSBEVAKNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

I början av året hann vi delta på Folk och Kultur i Eskilstuna, men 
annan inplanerad medverkan vid konferenser och kulturhändelser för 
omvärldsbevakning har ställts in eller i vissa fall genomförts digitalt. 

Art Inside Outs kulturproducent har under året påbörjat en kurs 
i Gestaltad livsmiljö vid Dalarnas högskola samt genomgått en utbild-
ning i medskapande processledning genom Statens Konstråd. Art 
Inside Outs verksamhetsledare har under hösten 2020 påbörjat en kurs 
i Mikrohistoria vid Konstfack i Stockholm. 

SAMVERKAN – LOKALT, NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

För en mindre institution som Art Inside Out är samverkan central. 
Institutionen ambulerar sin verksamhet i Hallands sex kommuner och 
behöver samverka med andra verksamheter och scener för att alls nå ut 
med sin verksamhet. För att skapa en verksamhet med hög kvalitet och 
konstnärlig spets är samverkan med lokala, nationella och internatio-
nella kulturinstitutioner, konstaktörer och akademi viktig. 

För tredje året samproducerar Art Inside Out samtalsserien Skavet 
med Teater Halland. Skavet genomförs fyra kvällar per år på Teater 
Halland inför publik med inbjudna gäster och lokal panel. Våren 2020 
genomfördes en av fyra inplanerade kvällar. 

Klubb rörelse är en ny programserie på Hallands Konstmuseum 
som arrangeras i samarbete mellan museet, Konst i Halland, Kultur i 
Halland-film, Musik Hallandia, Rum för Dans och Art Inside Out. På 
Klubb rörelse visas konstartsöverskridande verk, här uppstår intressanta 
möten och krockar mellan uttryck. Klubb rörelse är en ny möjlig spelplats 
för halländska och gästande utövare. Under hösten hade Klubb rörelse 
premiär med den halländska koreografen Nicole Neidert med team. En 
inplanerad föreställning i Halmstads stadsrum med scenkonstkollekti-
vet Mold fick skjutas upp och ytterligare två tillfällen ställas in. Men det 
står för alla inblandande klart att Klubb rörelse är en programserie som 
fortsätter under kommande år.   

Tillsammans med Förvaltningen för kulturutveckling i Västra 
Götalandsregionen och med extra stöd från Kulturrådet driver Art 
Inside Out sedan 2018 labbet Mixed Minds. Under 2020–21 har 9 utö-
vare från olika konstarter från de båda regionerna bjudits in för att 
samverka med utgånspunkt i ekopionjären Agnes Deneses konstnär-
skap och tematiken Seeing reality and still beeing able to dream som är 
hämtad ur hennes manifesto från 1969. Labbet har dragit igång digitalt 
med föreläsningar om Agnes Denes och möten med konstnärskap som 
arbetar i hennes anda. De inplanerade resorna till Kultivator på Öland, 
Yllysjärvi i Finland och Testsite Steninge i Halland planeras att genom-
föras hösten 2021. 

Art Inside Outs verksamhetsledare medverkade i det programråd 
som arbetade fram de digitala och medskapande samtidskonstdagarna 
som arrangerade av Statens Konstråd 21–23 oktober 2020.  
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Under 2020 har Art Inside Out förstärkt samarbetet med Center for 
Critical Heritage Studies (CCHS) vid Göteborgs universitet. CCHS med-
verkar i framtagandet av residenset Andra koreografier, nya rum utifrån 
begreppet kritisk turism i Kungsbacka och Halmstad 2021.

Art Inside Out och Kultur i Halland var under 2020 värdar för det 
nationella nätverk för konstnärliga residens som är under uppbyggnad. 
Planen var en fysisk träff på Hallands Konstmuseum. 24–25 november 
2020 genomfördes istället en digital nätverksträff med 45 deltagare från 
hela landet. Programmet arbetades fram i ett programråd med repre-
sentanter från residensverksamheter med olika huvudmannaskap och 
geografisk spridning i Sverige. I samband med den digitala nätverk-
sträffen lanserades en webbplats för nätverket. Genom webbplattfor-
men har residensverksamheter synliggjorts för varandra, och ResArtis 
och IASPIS webbserie Residencies in challenging times tillgängliggjorts 
för svenska residensverksamheter. En fysisk träff planeras att genom-
föras 8–9 september 2021 på Hallands Konstmuseum. 
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artinsideout.se

STATISTIK

Publika evenemang 8 st   varav 2 st för barn och unga 
Publik   258     varav 38 barn och unga

Streaming video 499 st     visningar (Vimeo)
    7.475     visade minuter (Facebook)
Streaming ljud  223 st     lyssningar (Vimeo)
    599     lyssningar (Soundcloud)

EKONOMISKT RESULTAT

Bidrag   3.460.647 
Kommunal insats   150.800

Personalkostnader   1.465.555
Verksamhetskostnader   1.359.717
Kommunala kostnader   150.800 

Resultat   635.375

Av resultatet beror 622.000 på framflyttat residens, medlen tas i bruk 
under 2021.

Fotografi: Davor Abazovic, Alexander Rynéus, 
Anna Westberg, Judith Etzold, Johan Lundberg, 
Lennart Hildingsson, Erwin Semler



och / and

Ladda ner appen Look & Listen via App Store. Använd 
hörlurar för bästa upplevelse. / Download the Look & 
Listen app on App Store. Headphones are recommended.

artinsideout.se



Andra koreografier, nya rum
utifrån 

begreppet kritisk turism

Kungsbacka kommun och Halmstads kommun 2021



Vi är alla turister, vår längtan bort från vardagen och verkligheten

får oss att söka oss till främmande platser och situationer.

Klimathot, migration och pandemi förändrar nu hur vi reser och rör

oss. Nya sammanhang, förbisedda historier och detaljer, skapar

andra relationer, koreografier och rum. Kan en ny sorts

uppmärksamhet förändra hur vi ser på oss själva och på en plats?



Residenset genomförs parallellt i Kungsbacka kommun och Halmstads

kommun under tolv veckor mellan 16 augusti och 7 november 2021. Publika

möten sker löpande under residensperioden.

Residensets tema har inspirerats av boken och projektet ”Tourists Like Us.

Critical Tourism and Contemporary Art Practices” (Vilnius Art University

Press/ECAV 2013, redaktörer: Federica Martini och Vytautas

Michelkevicius).



Projektgrupp: konstnärlig ledare Petra Johansson, konstnärligt stöd Cecilia

Gelin, kulturproducent Davor Abazovic; Halmstads kommun: Joacim

Eneroth, Karolina Peterson och Charlotte Libäck; Kungsbacka kommun:

Caroline Wingolf, Britta Nyström, Andrej Green, Sofia Larsson;

Kulturarvsutvecklare Region Halland: Daniel Borgman, Johanna Petersson;

Centrum för kritiska kulturarvsstudier Göteborgs Universitet: Ingrid

Holmberg och Henric Benesch.

Projektgruppen expanderar under residensets framväxande.



MOI 
TRAN



PARIBARTANA
MOHANTY



HENNING 
REHNSTRÖM



FRAUD



Digital beredskap och 

omställning
Digital beredskap och 

omställning



Nationell nätverksträff för 
konstnärliga residens 

2020 och 2021
Digitalt och fysiskt på Hallands Konstmuseum

8-9 september 2021



Mixed Minds 2020-21
”Seeing reality and still beeing able to dream” 

Agnes Denes Manifesto 1969

Labb för utövare från olika konstarter i Halland och VGR,  startat  digitalt 



Klubb rörelse, ny 

programverksamhet på 

Hallands konstmuseum
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Företag och anställda i de största branscherna 2019
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Not: Alla branscher som totalt anställer minst 150 heltidstjänster

De största branscherna sett till 
antal anställda är Bygg, 
Detaljhandel och Partihandel

Flest företag inom 
Företagstjänster.
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Tillväxt antal företag

I vilka branscher skapas nya jobb och företag 2014-2019

Bra tillväxt i heltidstjänster för 
Besöksnäring, Företagsservice och 
Hälsa/Sjukvård

Många nya bolag inom 
Detaljhandeln men med liten 
tillväxt i jobb.

Partihandeln minskar i anställda 
och i antal företag.
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Not: Alla branscher som totalt anställer minst 150 heltidstjänster
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https://www.youtube.com/watch?v=qBgNZ7My0lY
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§ 48 Dnr 2020-01016 

Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det 

gångna året. Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens 

krav på god ekonomisk hushållning. Jämfört med tidigare år har strukturen på 

årsredovisningen ändrats något. Strukturen följer kraven enligt lag om kommunal 

bokföring och redovisning samt rekommendation om förvaltningsberättelsen från 

Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 415 miljoner kronor vilket är 305 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. Resultatet är i stor utsträckning en effekt av pågående 

pandemi där kommunen erhållit stora tillskott i form av ökade statsbidrag, samt en 

rad olika stödåtgärder med anledning av covid-19. 

Utöver utökade generella statsbidrag har kommunen erhållit full ersättning för 

sjuklöner under perioden april till juli samt delvis kompensation för perioden augusti 

till december. Därtill har verksamheter som haft merkostnader med anledning av 

pandemin haft möjlighet att söka statsbidrag för dessa, samtidigt som flertalet andra 

verksamheter haft lägre kostnader på grund av att verksamheten bedrivits under 

rådande restriktioner. 

Utöver detta påverkar ändrad redovisningsprincip avseende privata 

investeringsbidrag samt genomförda markförsäljningar under året resultatet positivt. 

Under 2020 investerade kommunen för netto 857 miljoner och tog upp nya lån 

på 200 miljoner kronor. Av de största investeringarna under året kan 

nämnas parkeringshuset Linden, ombyggnationer av Fjärås-, Frillesås- och 

Hålabäckskolan samt Kungsbacka badhus. 

Koncernens resultat uppgår till 511 miljoner kronor vilket är klart högre än 

föregående år. Utöver kommunens resultat redovisar även Eksta-koncernen ett 

starkare resultat än tidigare år vilket till stor del förklaras av genomförda 

fastighetsförsäljningar under året. 

Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 141 miljoner kronor. Störst 

överskott återfinns inom nämnden för Förskola & Grundskola samt 

kommunstyrelsen. Färre antal barn och elever än budgeterat samt erhållna stöd med 

anledning av pandemin är de huvudsakliga skälen för nämnden för Förskola & 

Grundskola. För kommunstyrelsen bidrar lägre kostnader för färdtjänst och 

omsorgsresor, högre planintäkter samt ej ianspråktagna projektmedel till överskottet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg redovisar ett underskott om 7 miljoner, vilket 

är en klar förbättring både gentemot bokslut 2019 och prognosen i 
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delårsbokslutet. Nämndens handlingsplan för budget i balans har gett effekt samtidigt 

som diverse statliga stöd bidragit till att underskottet blev betydligt mindre än 

förväntat. Information om läget i nämnden har delgivits kommunstyrelsen löpande. 

Nämndens arbete för ekonomi i balans kommer fortgå till utgången av 2022. 

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett 

helhetsperspektiv. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning 

föreligger. 

I samband med årsredovisningen har även ett hållbarhetsbokslut för 2020 tagits fram. 

Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för 

kommande planering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 71 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 96 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun, 2021-03-02 

Hållbarhetsbokslut 2020, 2021-03-03 

Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Anförande 

Lisa Andersson (M), Clas Rosander (MP), Johan Tolinsson (S), Monica Neptun (L), 

Magdalena Sundqvist (S), Ulrika Landergren (L), Carita Boulwén (SD) och Roger 

Larsson (KB) håller anföranden. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 



   

2020
Årsredovisning

Inför KF 2021-04-13



Om årsredovisningen
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till  kommunfullmäktige 
om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2020.

Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och 
till kreditgivare, leverantörer och samarbets partners. Här kan du läsa om vår 
vision, vilka mål som satts upp och hur måluppfyllelsen har gått. Du kan följa 
hur skatte pengarna har använts och om vi har en god ekonomisk hushållning.

Detta hittar du på annan plats
Vårt kvalitetsarbete med kvalitetsdeklarationer, SCB:s medborgar undersökning, syn-
punktshantering, Kkik – kommunens kvalitet i korthet kan du läsa mer om på vår 
hemsida. Där hittar du även vårt hållbarhetsbokslut och nämndernas årsredovisningar.

Omslagsbild: För Ulla och Linda på Signeshus vård- och omsorgsboende var 2020 ett år 
fullt av omställningar. Pandemi, besöksförbud och visir blev nya inslag i vardagen. 
foto: Emelie Asplund
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Att världen skulle drabbas av en pandemi var det nog få 
som kunde tänka sig före 2020. Men så blev det, och vi 
liksom alla andra påverkades mycket av allt den förde 
med sig. Det har varit en tid av oro och nya frågor som 
saknat svar, men också en tid då vi lyckats kraftsamla och 
ställa om för att kunna utföra vårt viktiga samhällsupp-
drag.  

Många verksamheter har fått ställas in, medan andra 
anpassats. Inte minst ställdes våra skolor inför en svår 
situation som behövde lösas, för att kunna erbjuda barn 
och elever den utbildning de har rätt till. Oerhört snabbt 
lyckades de ställa om arbetssättet och kunde börja med 
digital distansundervisning där det behövdes. Även 
arbetsmarknadsprocessen har kunnat fortsätta utvecklas 
med digitala möten, och daglig verksamhet flyttades 
under en längre period ut till bostad med särskild service. 
Förvaltningen för Bygg & Miljö fick ett nytt uppdrag 
med utökad tillsyn på serveringsställen för att minska 
trängsel och därigenom minska risk för smittspridning. 

Vi har ägnat ett omfattande arbete åt kommunikation, 
internt och externt, för att skapa trygghet i en otrygg tid 
hos såväl medarbetare som invånare, omsorgstagare och 
deras anhöriga. Det tvärprofessionella covid-teamet som 
skapades i arbetet för att minska risken för smittsprid-
ning har också bidragit till ökad trygghet för många. 
Näringslivet har ställts inför stora svårigheter och vi har 
genomfört olika aktiviteter, rådgivning och kampanjer 
för att ge stöd. Vårt krisledningsarbete under våren har 
också lett fram till ett ökat och fördjupat samarbete inom 
länet. 

Överlag har pandemin lärt oss att ställa om, istället för 
att ställa in. Träffpunkterna för äldre har blivit digitala, 
och gymnasiernas öppna hus för blivande elever sändes 
på Youtube. Genom ett fint arbete mellan förvaltning-
arna lyckades vi också lösa feriejobben till våra ungdo-
mar. De politiska mötena sker numera på distans, tack 
vare ett arbete som gjort detta möjligt såväl praktiskt som 
juridiskt. Vi har också genomfört digitala samråd.   

Vi har behövt påskynda användandet av digitala hjälp-
medel, vilket gjort att vi tagit ett stort steg i den digitala 
utvecklingen och fått en ökad digital mognad. Detta har 

också ökat tillgängligheten, med digitala mötesplatser för 
både seniorer och unga som välbesökta exempel.  

Mot bakgrund av de utmaningar som pandemin inne-
burit är det därför särskilt glädjande att vi fått ett gott 
resultat i medborgarundersökningen. Invånarna ger 
ett bra helhetsintyg, och inom flera områden ligger vi 
generellt högre än de flesta kommuner. Skolverkets 
betygsresultat visar på god måluppfyllelse för elever som 
slutade årskurs 9 våren 2020, med en högre genomsnittlig 
total meritpoäng för elever som lämnade Kungsbackas 
kommunala skolor än snittet i riket. 

För även om pandemin haft stor påverkan har vi också 
kunnat leverera på en rad andra områden under året. 
Kungsbacka badhus blev klart och togs i drift. Under 
2020 investerade vi för drygt 850 miljoner kronor. 
Flera skolor har byggts om och till, exempelvis Fjärås 
Bräcka skolan och Hålabäcksskolan som fått förbättrade 
lärmiljöer. Parkeringshuset Linden och Särö vård- och 
omsorgsboende är andra stora byggprojekt. 

Vi ha dragit igång arbetet med Lätt & Rätt, en främjande 
myndighetsutövning som ska leda till ökad kundnöjdhet 
med handläggning av tillsyn och tillstånd, och därige-
nom förbättra näringslivsklimatet. I hållbarhetsarbetet 
har vi genomfört en rad viktiga åtgärder, och är rankade 
som bäst i Sverige bland storstadskommunerna i arbetet 
med de globala hållbarhetsmålen. Med hjälp av 7-åriga 
Ines förklarade vi hur de globala målen är kopplade till 
vår egen verksamhet, i en uppmärksammad följetong på 
sociala medier. Vi har också öppnat nya mötesplatser som 
Idrottsparken, Goplatsen och Pop-up-parken på Borg-
mästarbron, och haft många värdefulla dialoger i arbetet 
med den nya översiktsplanen. 

Ingenting av detta hade dock varit möjligt utan alla våra 
medarbetare och förtroendevalda. Ert engagemang och 
hängivna arbete är den viktigaste beståndsdelen för att vi 
ska kunna göra skillnad för dem vi är till för. Stort tack 
för allt ni bidragit med under det gångna året. 

Lisa Andersson (M) 
kommunstyrelsens  
ordförande 

Omställning  
och nytänkande

INLEDNING

Malin Aronsson 
kommundirektör
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INLEDNING

Kommundirektör Malin Aronsson tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 
foto: Emelie Asplund
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Året i korthet

Årets resultat

415 miljoner
Årets resultat motsvarar 7,9 procent av skatter 
och statsbidrag. Läs vår finansiella analys på 
sidan 34. 

God ekonomisk hushållning

33,3 %
Soliditeten är ett mått på kommunens lång-
siktiga handlingsutrymme. Läs om hur den 
utvecklas på sidan 30. 

Investeringar

857 miljoner 
Under året har vi byggt Parkeringshuset Linden 
och ett antal skolor har byggts om. Kungsbacka 
badhus blev klart under våren 2020.  
Mer om investeringar hittar du på sidan 82. 

Våra medarbetare

6 661
Så många är månadsanställda i Kungsbacka 
kommun. Drygt 80 procent av dem är kvinnor 
och medelåldern är 45 år. På sidan 54 kan du 
läsa mer om Kungsbacka som arbetsgivare.

INLEDNING
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Vart gick skattepengarna 2020?

Varje hundralapp som  betalades 
i skatt till  Kungsbacka kommun 

under 2020 fördelades till 
verksamheterna på det sätt som 

framgår i diagrammet.

40,33 kr

19,01 kr

13,98 kr

11,32 kr

7,09 kr

4,84 kr
2,83 kr

0,59 kr 0,01 kr

Förskola 
Grundskola

Vård 
Omsorg

Individ 
Familje
omsorg Gymnasium 

Arbets
marknad

Kultur
Fritid

Teknik,
skatte

finansierat
Byggnads
nämnden

Miljö 
 Hälsoskydd

Kommun
gemensamt,
räddnings

tjänst,
politisk 

verksamhet

INLEDNING

Finns det enkla svar på komplexa frågor? Javisst!  
Till och med när det gäller FN:s globala hållbarhetsmål. 
I den uppskattade filmserien Ines mål på sociala medier 
intervjuade sjuåriga Ines några tjänstepersoner om 
Kungsbackas arbete med de globala målen. När svaren 
blev för svåra att förstå tryckte Ines på en knapp som 
sa ”bla-bla-bla”, vilket effektivt fick stopp på krångliga 
förklaringar. De vuxna fick snällt börja om och berätta 
på ett enklare sätt. För även invecklade frågor behöver 
förklaras så att alla kan förstå, och denna unga stjärna till 
reporter fick oss att göra vårt arbete med målen begrip-
ligt.  
Läs om kommunens arbete med hållbarhet på sidan 22.

Ett barns perspektiv på stora frågor
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Sandra har under lång tid arbetat med att få bort miljö-
farliga kemikalier på Serviceförvaltningen, men i den nya 
rollen som kemikaliecoach som införts under året jobbar 
hon nu med samtliga våra förvaltningar. 

– Enkelt sammanfattat kan man säga att jag som kemi-
kaliecoach ska se till att vi inte använder kemikalier eller 
kemiska produkter som är farliga för människans hälsa 
och miljön, säger Sandra. Jag ser till att vi håller koll på 
alla kemikalier i alla verksamheter, och coachar med-
arbetarna till att göra rätt val av kemikalier som passar 
deras behov. 

Grundlig inventering 
Till sin hjälp har Sandra en annan viktig nyhet som 
infördes under året: Vårt nya kemikaliehanteringssystem. 
Under 2020 inventerades alla kemikalier i kommunens 
verksamheter, vilket gav överblick över vad som fanns 
men också vad som var miljöfarligt och behövde tas bort.  

– Trots att det tog lite längre tid på grund av pandemin 
lyckades vi göra en fullständig inventering, berättar 
Sandra. Det var fantastiskt att se hur alla tog tag i det här 
viktiga arbetet. Det gjorde att vi kunde hitta cancerfram-
kallande kemikalier inom våra verksamheter, och se till 
att få bort dem.  

Sandra insåg att det fanns en del okunskap om vissa 
kemiska produkter, och att man faktiskt inte kände till 
att de var farliga.  

– När jag påpekade att en kemisk produkt kunde orsaka 
cancer var det ju självklart för alla att byta ut den mot ett 
bättre alternativ, säger Sandra. Att den använts handlade 
till stor del om att man faktiskt inte hade läst skyddsin-
formationen och därför inte visste att den var skadlig.  

Kemikaliesystemet underlättar 
Kemikaliehanteringssystemet finns lättillgängligt på 
intranätet och i form av en app som kan laddas ner av  
alla fast anställda i kommunen. Där kan man enkelt  
hitta skyddsinformation om alla kemikalier i våra 

Kemikaliecoachen hjälper 
oss bli mer kemikaliesmarta 
Kemikalier är ett omfattande område som spänner över allt från disk-
medel till lösningsmedel och lim. En del är mer harmlöst än annat, men 
allt har påverkan på vår miljö och hälsa. Som vår nya kemikaliecoach 
har Sandra Einhaus ett viktigt uppdrag i kommunens aktiva miljöarbete.

 verksamheter, till exempel om man ska använda handskar 
eller andningsskydd vid hantering av produkten. 

Inventeringen gjorde också att många kemikalier kunde 
tas bort helt eller ersättas av miljöklassade produkter. 
Under 2020 nästan halverades antalet kemikalier som 
fanns i våra verksamheter. Det visade sig också finnas stor 
efterfrågan på Sandras hjälp som coach. 

– En viktig upptäckt jag gjorde var att så många behövde 
öka sin kunskap, fortsätter Sandra. Det fanns många 
frågor och det är viktigt att de ställs, för det kan handla 
om saker som ingen tänkt på innan. Som coach kan jag 
hjälpa till med alternativa tips och skapa trygghet.  

Fortsatt kunskapsbyggande 
Service lokalvård, som under flera år har miljödiplome-
rats, har inte kvar några miljöfarliga kemikalier alls i sin 
verksamhet längre. Sandra önskar att flera av kommu-
nens verksamheter ska vilja miljödiplomera sig. 

– Det är ju ett långsiktigt arbete men alla kan göra det, 
säger Sandra. Själv bidrar jag med att fortsätta sprida 
kunskap så att vi använder kemikalier säkert.  

Sandra berättar också att vi får beröm av leverantörer: 
– Ja, de hade aldrig hört begreppet kemikaliecoach 
innan! De tycker att sättet vi arbetar på för att få bort 
farliga kemikalier är mycket bra, och bidrar gärna med 
sina kunskaper så vi kan hitta bättre alternativ. I vårt 
e-handelssystem kan man nu enkelt hitta upphandlade, 
kravställda produkter som också finns listade i kemikalie-
systemet. Med det kan man som medarbetare känna sig 
trygg med att det är en bra produkt, avslutar Sandra. 

INLEDNING
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Sandra Einhaus är kemikaliecoach och därmed en viktig kugge i kommunens miljöarbete. FOTO: Emelie Asplund

INLEDNING

Det gjorde att vi kunde 
hitta cancerframkallande 
kemikalier inom våra 
verksamheter, och se till 
att få bort dem.

BILD
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Många tyckte till om  
vårt framtida Kungsbacka
Hur ska vi utveckla vår kommun i ett långsiktigt perspektiv? I arbetet  
med den nya översiktsplanen ägnades en stor del av året till att  
engagera och involvera många i planeringen, och fler än förväntat var  
med och tyckte till.

Översiktsplanen visar var i kommunen det är lämpligt att 
utveckla områden för till exempel bostäder, grönområden, 
kollektivtrafik och mark till företagare. Enligt lag ska 
ett nytt förslag till översiktsplan vara ute på samråd i två 
månader för att invånare och myndigheter ska kunna  
ge synpunkter. 

Raquel Sandblad är projektledare för arbetet med den 
nya översiktsplanen.

– På grund av pandemin lade vi till tre månader så det 
blev totalt fem månader för samråd, säger Raquel. Vi ville 
att så många som möjligt skulle få en chans att engagera 
sig, för det här är ju en demokratisk process. Om du bor 
eller arbetar här och även om du bara är här på besök, så 
har du rätt att känna till vad som planeras och att kunna 
tycka till om det. 

Kommunikationen har varit avgörande för att lyckas med 
projektet, och några målgrupper fick särskilt fokus.

– Vi ville nå ut till många men allmänheten var en för bred 
målgrupp rent kommunikativt, säger kommunikations-
specialist Marie Cullberg. Därför prioriterade vi några 
målgrupper som vi absolut inte ville missa och gjorde 
riktade dialoger med dem. 

Värdefulla synpunkter 
En prioriterad målgrupp var barn och unga, och därför 
genomfördes skoldialoger. På grund av pandemin blev 
det färre skolor som kunde medverka än planerat, men tre 
åttondeklasser var till slut med. 

– Det var enormt värdefullt för det var första gången vi 
fick synpunkter från en större grupp i den här ålderskate-
gorin, säger Raquel. Vi presenterade projektet och talade 
om vikten av att man engagerar sig, och de kom med 
många synpunkter. De förstod verkligen att det handlar 
om ett långsiktigt fokus, hur vi ska ta hand om det vi har 
i framtiden. Vi planerar ju för kommande generationer. 

En annan kommunikationssatsning som gav stor effekt 
var en bemannad utställning på Kungsmässan. 

– När det gällde den breda allmänheten ville vi vara på 
en plats där folk befinner sig, berättar Marie. Vi var på 
Kungsmässan i en vecka och nådde många fler än vi hade 
gjort annars. Vi nådde andra än de som aktivt kom till 
oss; människor som inte alls hade tänkt prata om över-
siktsplanen men som blev intresserade när de gick förbi. 
Barnen kunde rita och leka i utställningen och drog med 
sina föräldrar som passade på att diskutera. 

Raquel håller med:
– Vi fick massor med synpunkter och det var också värde-
fullt att vi fick en chans att förklara vad en översiktsplan 
är. Många kände inte till det, men i en översiktsplan har 
man mycket större möjlighet att påverka än i jämförelse 
med en detaljplan. 

Facebook blev också en viktig kommunikationskanal där 
många engagerade sig. Under hela perioden nåddes nära 
40 000 personer av inläggen om att tycka till om vårt 
framtida Kungsbacka. 

– Vi fick väldigt många kommentarer via Facebook, säger 
Marie. Det blev en bra diskussion där vi också kunde 
förklara vad en översiktsplan är och varför man ska vara 
med och tycka till. 

Även företagarnas behov och perspektiv har varit 
prioriterat i samrådet, och flera öppna föreläsningar för 
allmänheten har hållits i stadshuset. Film, affischer och 
annonsering var ytterligare sätt att göra människor med-
vetna om möjligheten att vara med och påverka. 

Natur och trafik viktigt
Med formella yttranden, muntliga kommentarer på 
utställningen och inlägg på Facebook kom det in över 
600 synpunkter, vilket är långt fler är vanligt. Allt samlades 
i en rapport och en samrådsredogörelse som kommer 
användas för att komplettera förslaget till översiktsplan  
i samråd med kommunstyrelsen. 

– Det var väldigt blandade synpunkter, säger Raquel. 
Många har tankar om staden, och det kommer att gå in i 
en fördjupad översiktsplan om just staden. För ungdomarna 
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ILLUSTRATION: Sandra Kipper

Under hela perioden nåddes 
nära 40 000 personer av 
inläggen om att tycka till om 
vårt framtida Kungsbacka. 

är mobilitet viktigt, de vill kunna röra sig utan att deras 
föräldrar ska behöva köra dem. Kollektivtrafik, bättre 
cykelvägar, trygghet och plats för större utbud av  
aktiviteter var viktigt för dem. 

– För vuxna är naturen en stor fråga, fortsätter Raquel. 
Många vill inte att man bygger på jordbruksmark, och 
det finns överlag många blandade synpunkter om just 
byggande. En del säger bygg mer, andra säger bygg 
mindre. Trafik är också en stor fråga. De som bor i staden 
vill ha bättre lösningar för kollektivtrafik och cykel,  

och de som bor utanför vill ha parkeringar. Sen är det 
roligt att det är en sådan blandning av människor som 
tyckt till, alltifrån hundägare som har tankar om rast-
platser till motionärer med idéer om hur man kan koppla 
ihop olika delar i staden till bättre motionsområden. 
Efter sammanställning av alla synpunkter som kommit 
in blir nästa steg i arbetet granskning. Efter detta sker en 
slutlig revidering som sedan ska godkännas av politiken. 
Hösten 2021 fattar till sist kommunfullmäktige beslut 
om den nya översiktsplanen.

INLEDNING
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Nya utmaningar fick oss  
att tänka på annat sätt
En av de förvaltningar som haft störst påverkan på sin verksamhet på  
grund av pandemin är Vård & Omsorg. Med omkring 2 000 omsorgstagare  
inom hemtjänsten och 700 boende på vård- och omsorgsboenden  
och där en övervägande del tillhör riskgrupper, behövde förvaltningen  
göra stora förändringar i sin verksamhet. 

Som ett led i att minska smittspridningen infördes 
besöksförbud på vård- och omsorgsboenden, och det blev 
en svår tid för många som inte fick träffa sina nära och 
kära. I början av juni kunde man äntligen börja träffas 
igen utomhus, tack vare säkra mötesplatser med plexiglas. 

Therése Lindén, socialt ansvarig samordnare, har arbetat 
mycket med att få fram nya lösningar på de svårigheter 
som pandemin fört med sig.

– I början när pandemin kom fanns det mycket frågor 
och hela Sverige och världen trevade efter lösningar 
på svårigheterna som uppstått, säger Therése. Vi hade 
hört talas om att plexiglasskärmar användes i en annan 
kommun, och fick hjälp av förvaltningen för Teknik att 
tillverka egna. Sedan testade vi på ett boende för att se 
hur det fungerade. 

Resultatet blev mycket positivt. Det fysiska mötet var 
värdefullt för både boende och anhöriga, och det fanns en 
stor glädje i att äntligen kunna ses. Skärmar sattes sedan 
upp på samtliga boenden.

Uppskattade samtal 
För människor i riskgrupper har den isolering som 
pandemin tvingat fram ofta även inneburit ökad ensam-
het. Sedan tidigare pågick ett arbete där förvaltningen 
kontaktade alla som hade hemtjänst och erbjöd ett samtal 
om psykisk ohälsa och ensamhet. Nu fick detta en ännu 
större omfattning. 

– Vi frågade hur vi kunde hjälpa personer att få ork och 
kraft att kunna bryta sin isolering, berättar Therése. För 
många var det positivt att känna att de blev lyssnade på, 
och att någon brydde sig om dem. Med samtalen kunde 
vi fånga upp behov och sätta in ytterligare åtgärder där 
det behövdes.  

Dessutom fick samtliga kommunens 80-åringar ett 
samtal om hur man kan stärka och förebygga ohälsa, 
något som i vanliga fall brukar ske vid en fysisk  
seniorträff. Samtalen handlade bland annat om säkerhet i 
vardagen och hur fallolyckor kan förebyggas. 

– De tyckte att det var bra information, men många av 
dagens 80-åringar är ju i så bra form att de sa att vi borde 
ringa om tio år istället, säger Therése med ett leende. 
Men överlag blir folk glada över omtanke, så samtalen var 
mycket uppskattade.

Digitala möten  
Digitala hjälpmedel har fått stor betydelse i vardagen för 
många under pandemin. För personer över 70 år eller i 
annan riskgrupp och som inte har så stor digital vana, 
infördes den Digitala värden som kan ge hjälp och stöd. 
Här kan man till exempel få hjälp med hur man handlar 
mat på nätet, ringer videosamtal eller lånar en digital 
bok. Den som behöver kan också få låna en surfplatta. 

– Det här har hjälpt till att möjliggöra digitala möten, 
säger Therése. Det är en generation där inte alla har 
samma digitala vana som till exempel ungdomar, men 
när vi lånar ut surfplattor till närstående har de kunnat 
träffa sina anhöriga på vård- och omsorgsboenden 
digitalt. Många är så glada att överhuvudtaget kunna ses, 
och det här har också hjälpt till att minska det digitala 
utanförskapet. 

– Det är ett bra exempel på hur vi har jobbat för att ställa 
om istället för att ställa in, fortsätter Therése. Det är inte 
helt enkelt för en boende som kanske har en demenssjuk-
dom att förstå att det pågår en pandemi och att man inte 
kan träffas, och det väcker mycket känslor. Det var varit 
mycket frågor som personalen fått besvara och förklara, 
som varför man inte kan träffas fysiskt men att det digi-
tala mötet är ett annat sätt att ses. Det är ett otroligt bra 
arbete de har lyckats med. 

Flytteam blev lyckat samarbete  
Att ställa om blev också en nöt att knäcka när det gällde 
in- och utflyttning från vård- och omsorgsboenden under 
rådande besöksförbud. I normala fall sköts detta av anhö-
riga, vilket nu inte var möjligt. 

– Vi behövde snabbt hitta ett koncept för att få det att 
funka, berättar Therése. Vi började med att göra broschy-
rer och filmer för att kunna visa hur de gemensamma 
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Therése Lindén har arbetat 
med att få fram nya lös-
ningar på de svårigheter 
som pandemin fört med 

sig. FOTO: Emelie Asplund

utrymmena på boendena såg ut, och det blev mycket 
uppskattat. Närstående som inte bodde i närheten kunde 
vara delaktiga på ett helt annat sätt än annars. 

Sedan tog Therése och hennes kollegor kontakt med 
fastighets- och lokalvårdsenheterna på förvaltningen för 
Service med en förfrågan om att samarbeta i ett flytteam, 
och snart var man igång. 

– Det var enormt bra gjort, säger Therése. Vi ställde 
frågan om de kunde hjälpa till, och bara några dagar 
senare hade de ställt om sina verksamheter för att kunna 
ta hand om flyttarna. 

Flytteamet fick utbildning i hygienrutiner och hur 
skyddsutrustning ska användas. De fick även information 
om covid och om hur viruset smittar. Vid flyttarna har 
medarbetare från fastighetsenheten burit in och ut, och 
de från lokalvården har packat upp, gjort i ordning och 
städat. 

– Det är ett fantastiskt gott samarbete vi skapat och som 
har haft stor betydelse, sammanfattar Therése. Även om 
just flytteamet bara kommer att finnas under pandemin 
tror jag att vi kommer fortsätta samarbeta i framtiden 
för att lösa olika frågor. 2020 var verkligen året då vi var 
tvungna att tänka på annat sätt, och vi har en fantastisk 
styrka när vi hjälps åt och jobbar som ett Kungsbacka. 

Digitala hjälpmedel 
har fått stor betydelse 
i vardagen för många 
under pandemin. 
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Politisk  organisation
Den politiska organisationen i Kungsbacka kommun består av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kommunrevision, 11 facknämnder och 3 samverkansnämnder. 
 Kommunstyrelsen och facknämnderna har förvaltningar som sköter det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige
Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret 
för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka 
mål man ska ha för samhällsutvecklingen och samhälls-
byggandet i kommunen, vilken service kommunens 
invånare ska få och hur pengarna i kommunens budget ska 
användas.

Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommu-
nala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp 
har de kommunrevisionen. 

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och sam-
ordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Kommun-
styrelsen och nämnderna genomför det som kommun-
fullmäktige beslutat om.

De politiska nämnderna
Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och 
vilken service man ska erbjuda kommuninvånarna inom 
det område som man ansvarar för, till exempel inom 
förskola, grundskola och äldreomsorg.

Kommunalt bolag och en stiftelse
Kungsbacka kommun har ett bostadsbolag, Eksta 
Bostads AB med dotterbolagen Tempohus Kungsbacka 
AB och Eksta Samhällsfastigheter AB och en stiftelse 
för Tjolöholm slott. 

Kommunalförbund 
Vi ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, 
och har vår räddningstjänst i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Gemensamma nämnder
Kungsbacka kommun samverkar med Region Halland 
och de övriga hallandskommunerna i Patientnämnden 
och i Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpme-
del.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Region Halland och hallandskommunerna sam-
verkar kommunen i Samordningsförbundet i Halland.

INLEDNING

Mandatfördelning i kommun fullmäktige 
efter valet i september 2018
Så här fördelas platserna (mandaten) i kommunfullmäktige 
mellan de olika partierna. Totalt fördelas 61 platser.

Moderaterna (M) 19 

Centerpartiet (C) 8

Liberalerna (L) 6

Kristdemokraterna (KD) 4

Socialdemokraterna (S) 9

Sverigedemokraterna (SD) 9

Miljöpartiet (MP) 2

Kungsbackaborna (KB) 2

Vänsterpartiet (V) 2

Totalt
61 

mandat
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Kommunstyrelsen

ordförande 
Lisa Andersson (M) 

1:e vice ordförande 
Fredrik Hansson (C) 

2:e vice ordförande 
Eva Borg (S) 

Thure Sandén (M)

Marianne  
Pleijel (M)

Kalle Påsse 
 Sundvall (M)

Peter Söderberg (M) Maria Gathendal (M) Kristina Karlsson (C) Ulrika Landergren (L)

Niklas Mattsson (KD) Johan Tolinsson (S)Carita Boulwén (SD) Maria Losman (MP)Susanne Andersson 
(SD)

INLEDNING

Kommunalråd
Kungsbacka kommun har fyra heltidsengagerade politi-
ker. De har titeln kommunalråd. 

Kommunalråden har delat upp arbetet mellan sig, och är 
kontaktpersoner i olika frågor. Vid den politiska bered-
ningen och i den politiska samordningen av och mellan 
nämnderna är de därför ansvariga inom olika områden.

Lisa Andersson (M)
• Budget
• Ekonomiska och övergripande frågor
• Näringslivsfrågor
• Mark- och bostadsförsörjning
• Plan- och byggfrågor
• Beredskaps- och informationsfrågor
• Energi och miljö, naturvårdsfrågor
• Eksta Bostads AB
• Tjolöholm stiftelsen
• Verksamheterna inom Bygg & Miljö samt Teknik

Fredrik Hansson (C)
• Demokratifrågor
• Barn- och ungdomsfrågor
• Kollektivtrafikfrågor
• Kultur-, turism- och fritidsfrågor
• Verksamheterna inom Förskola & Grundskola,  

Vård & Omsorg, Kultur & Fritid samt Service

Eva Borg (S)
• Oppositionsråd

Ulrika Landergren (L)
• Arbetsmarknadsfrågor
• IT-frågor
• Samordning av internationella frågor
• Invandrings- och flyktingfrågor
• Personal- och organisationsfrågor
• Verksamheterna inom Gymnasium & Arbetsmarknad 

samt Individ & Familjeomsorg
• Jämställdhet
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Den kommunala koncernen
I följande avsnitt beskrivs den kommunala koncernen. Nedan följer en kort-
fattad beskrivning av respektive nämnd och styrelses ansvarsområde. 

Kungsbacka kommuns organisation

Kommunfullmäktige

Eksta Bostads AB
  Tempohus
  Eksta samhällsfastigheter

Fastighets AB  
Sankta Gertrud (vilande)

Stiftelsen Tjolöholm

Kommunrevision

Kommunstyrelsen

Arvodesberedning

Valberedning

Service

Kultur & Fritid

Teknik

Miljö & Hälsoskydd

Vård & Omsorg

Individ & Familjeomsorg

Krisledningsnämnd

Förskola & Grundskola

Valnämnd

Gymnasium & Arbetsmarknad

Byggnadsnämnd

Överförmyndarnämnd * Patientnämnd **
Nämnd för hemsjukvård  

och hjälpmedel ***

 *  Överförmyndarnämnden är gemensam för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner från och med 1 januari 2019.
 ** Patientnämnden Halland är gemensam för Hallands län. Region Halland är värdkommun.
 ***  Gemensam nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Region Halland är värdkommun.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunstyrelsen
Hallands Länstrafik AB

Teknik
Ragn-Sells
Viavest AB

Individ & Familjeomsorg
Humana assistans

Vård & Omsorg
Gottskärs hemtjänst AB
Humana omsorg AB
Olivia Hemtjänst AB
Vardaga AB
Vardaga Äldreomsorg AB

Privata utförare > 10 mkr

Nämnder

Kommunala bolag Samägda bolag

Stiftelse

Kommuninvest ekonomisk 
förening

Kommuninvest i Sverige 
AB

Inera AB

Räddningstjänsten i 
 Storgöteborg
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Byggnadsnämnd 
Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter 
inom plan- och bygglagen, framförallt för frågor om 
förhandsbesked, bygglov, rivningslov, samt tillsyn över 
byggnadsverksamheten. Nämnden ansvarar även för 
kommunens detaljplaneverksamhet, samt kart- och mät-
ningsverksamhet. Från 2020 har nämnden gemensam 
förvaltningsorganisation med Miljö & Hälsoskydd.

Individ & Familjeomsorg 
Nämnden ansvarar för kommunens individ- och famil-
jeomsorg, vilket innefattar social barn- och ungdoms-
vård, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familje-
rådgivning, samt medling vid ungdomsbrott. Nämnden 
ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära relationer. 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att 
tillhandahålla kommunens skyldigheter avseende vissa 
omsorger, insatser och vård för personer med funktions-
hinder. Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar 
för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverk-
sam ålder med psykiskt funktionshinder i enlighet med 
psykiatrisamordningens definition av målgruppen. 

Förskola & Grundskola 
Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för för-
skola och pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola 
och fritidshem. Nämnden ansvarar även för korttids-
tillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nämnden 
ansvarar för att besluta om rätt till bidrag för fristående 
utbildning och omsorg och ha tillsyn över verksamheten. 

Gymnasium & Arbetsmarknad 
Nämnden ansvarar för kommunens utbildning inom det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdomar som bildar 
gymnasieskola och gymnasiesärskola, det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år och 
kommunal vuxenutbildning. Vidare ansvarar nämn-
den för uppdragsutbildningar och för att utveckla och 
driva arbetet med etablering av ensamkommande barn, 
ensamstående vuxna och familjer. Nämnden ansvarar för 
all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och 
övrigt ekonomiskt bistånd samt ansvar enligt lagen med 
särskilda bestämmelser för vård av unga för dels ensam-
kommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 
år. Nämnden ansvarar för all studie- och yrkesvägledning 
i kommunen.

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
instans. Kommunfullmäktige beslutar om gemensamma 
mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten samt 
kommunens budget. 

Kommunrevision 
Kommunfullmäktige utser politiker att vara förtroende-
valda revisorer i kommunrevisionen. Kommunrevisionen 
är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur 
kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I 
uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen 
och kommunala stiftelser. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för att leda, 
samordna och följa kommunens verksamheter, utveck-
ling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska ha fokus på 
utveckling av kommungemensamma frågor, strategisk 
styrning, strategiskt stöd och ska ha uppsikt över andra 
nämnder och bolag. Styrelsen ansvarar för att en effektiv 
och ändamålsenlig organisation upprätthålls som ger 
effekter på helheten. Styrelsen bereder alla ärenden till 
kommunfullmäktige. 

Kultur & Fritid 
Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fri-
tidsverksamhet vilket innebär att vi i egen regi eller 
genom samarbetspartners driver till exempel teater, 
bibliotek, kulturskola, bad- och idrottsanläggningar 
och mötesplatser för unga och seniorer. Nämnden ger 
stöd och bidrag till olika organisationer inom området. 
Vi samordnar och utvecklar friluftsliv, folkhälsoarbete, 
brotts- och drogförebyggande arbete samt barnrättsar-
bete. Därtill ger vi stöd inom området kulturmiljö och 
ansvarar för marknadsföring och information via vår 
turistbyrå. 

Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för tillsyn 
inom främst miljöskydd och hälsoskydd, livsmedel och 
receptfria läkemedel. Nämnden medverkar också i pla-
nering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden 
ansvarar för kommunens tillstånd och tillsyn för alkohol-
servering och försäljning av tobak och e-cigaretter. Från 
2020 har nämnden gemensam förvaltningsorganisation 
med Byggnadsnämnden

Service 
Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokal-
försörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut 
lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Nämn-
den ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler 
och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden. 
Dessutom ingår kundcentret Kungsbacka direkt, den 
interna supportfunktionen Service direkt, IT, rådgivning, 
personalförsörjning samt inköp och fordonshantering i 
nämndens ansvar. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Teknik 
Nämnden för Teknik ansvarar för planering, drift och 
utbyggnad av samhällets infrastruktur såsom gator och 
gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser 
och parker, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning 
och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet. 
Nämnden ansvarar också för trafik och parkeringsfrågor, 
lokala trafikföreskrifter samt trafiksäkerhetsarbetet inom 
kommunen. 

Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för myndighets-
utövning och utförandet av insatser till invånare i alla 
åldrar som har behov av vård och omsorg samt för det 
kommungemensamma vikariecentret. Nämnden ansvarar 
för att tillgodose en vård och omsorg som är säker, har 
god kvalitet och som bedrivs i enlighet med Socialtjänst-
lagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt 
andra föreskrifter. Inom ansvaret ingår både verksam-
het som drivs i kommunal och privat regi. Nämnden 
har hälso- och sjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt 
boende samt i verksamheter inom förvaltningen för Indi-
vid & Familjeomsorg.  
 
Ansvarsområden är kommunens vikariecenter, hem-
tjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende (inklu-
sive växelvård), hemsjukvård, dagomsorg, uppsökande 
verksamhet, anhörigstöd, bostadsanpassning, hjälpmedel 
samt taxor, avgifter och ersättningar inom området. 

 

Bolag 

Eksta Bostads AB 
Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsfö-
retag. Eksta äger och förvaltar hyresrätter samt äldrebo-
enden, förskolor och skolor samt ett fåtal kommersiella 
lokaler. 

Tempohus i Kungsbacka AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB 

Eksta Samhällsfastigheter AB 
Dotterbolag till Eksta Bostads AB 

Stiftelsen Tjolöholm 
Stiftelse med uppdrag att förvalta och utveckla Tjolö-
holms slott. Kungsbacka kommun är stiftelsens huvud-
man. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Takfönster i Tjolöholms slott. FOTO: Tjolöholms slott
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I följande avsnitt sker en analys av utvecklingen över tid 
för Kungsbacka kommun samt den samlade kommun-
koncernen. Den senare utgörs av Kungsbacka kommun 
samt dess helägda dotterbolag Eksta Bostads AB. Från 
2018 ingår Tempohus i Kungsbacka AB som en del i kon-
cernen Eksta Bostads AB. Undantagsregel tillämpas för 
Stiftelsen Tjolöholm som inte ingår i de sammanställda 
räkenskaperna. 

Kungsbacka kommun är en tillväxtkommun som under 
de senaste åren varit inne i en expansiv fas. Den ökande 
befolkningsmängden ställer krav på både utökad kom-
munal service och nya investeringar. Därtill kommer 
ett löpande behov av att reinvestera i äldre tillgångar. 
Kommunen har under de senaste åren redovisat rela-
tivt starka resultat vilket bidragit till att finansiera den 
ökande investeringsvolymen. Resultaten i sig finansierar 
dock inte de stora investeringsvolymerna och kommunen 
har behövt öka sin upplåning och därmed fått en större 
låneskuld. 

Översikt över  
verksam hetens utveckling

Resultatet för 2020 sticker ut i jämförelsen, vilket till 
stor del förklaras av ökade statsbidrag med anledning 
av pandemin, men också tillskott från kommunens 
exploateringsverksamhet. Mer om detta i den finansiella 
analysen. 

Det starka resultatet 2020 till trots står Kungsbacka 
kommun inför utmaningen att även i framtiden möta 
förändrad demografi och höga investeringsbehov inom 
ramen för en god ekonomisk hushållning.

Utvecklingen för den kommunala koncernen följer i 
stort kommunens utveckling. Även här sticker 2020 ut 
i jämförelsen. Utöver kommunens resultat bidrar avytt-
ring av fastigheter inom koncernen Eksta till det starka 
resultatet.

Kommunen 2016 2017 2018 2019 2020

Folkmängd 80 442 81 986 83 348 84 395 84 930

Kommunal skattesats 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33

Verksamhetens intäkter 1 116 1 125 1 125 1 213 1 253

Verksamhetens kostnader 5 044 5 252 5 345 5 636 5 673

Avskrivningar 259 280 293 315 344

Årets resultat 89 163 171 210 415

Nettoinvesteringar 387 492 744 948 857

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 28,0% 28,8% 28,4% 31,5% 33,3%

Självfinaniseringsgrad (%) 90% 90% 62% 55% 89%

Lån i banker och kreditinstitut 550 650 950 1 350 1 550

Låneskuld kronor per invånare 6 837 7 928 11 398 15 996 18 250

Antal årsarbetare 6 224 6 285 6 181 6 283 6 292

Kommunala koncernen 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter (mkr) 1 319 1 320 1 350 1 450 1 532

Verksamhetens kostnader (mkr) 5 084 5 270 5 392 5 703 5 739

Avskrivningar 326 343 361 406 421

Årets resultat (mkr) 108 193 202 243 511

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 19,5% 20,3% 20,5% 22,8% 25,0%

Lån i banker och kreditinstitut 3 489 3 754 4 225 4 857 5 170

Nettokoncernskuld, kr/invånare 43 373 45 788 50 691 57 551 60 932

*Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av övergång till RKR R2 under 2020.
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Omvärlden påverkar oss

Viktiga förhållanden  
för resultat och ställning

Coronapandemin har påverkat Kungsbacka liksom den påverkade 
hela världen. Men det var inte det enda som hände under året.

Globala trender 
De senaste årens globala utveckling mot försvagad 
demokrati verkar hålla i sig. Flera index över demokrati-
utveckling slog under 2020 fast att Ungern inte längre 
kan klassas som en demokrati. I världens största demo-
krati försökte förloraren av höstens presidentval under-
minera valresultatet.  

Sverige ligger stadigt bland de högst placerade i världen 
när det gäller demokrati och tilliten till samhället. Men 
desinformation och polarisering riskerar att leda till 
minskad tillit för stat och kommun. Detsamma gäller 
avslöjanden om förtroendevalda och myndighetsföre-
trädare som har betett sig olämpligt eller kriminellt.

Valresultatet i USA sågs ändå som hoppfullt framför allt 
för det globala klimatarbetet. I både Sverige och Europa 
var 2020 det varmaste år som någonsin uppmätts (globalt 
är förstaplatsen delad med år 2016). Joe Bidens seger 
innebär att USA återinträder i Parisavtalet och förbinder 
sig att på sikt bli klimatneutralt. På EU-nivå har den nya 
Europeiska kommissionen presenterat ”den europeiska 
gröna given”, en färdplan för hur EU ska bli världens 
första klimatneutrala kontinent.  

Pandemin slog hårt mot världsekonomin, som beräknas 
ha krympt med 4 procent. För EU-länderna är siffran 
7,4 procent. Ekonomiskt verkar Sverige (-3,4 procent) 
ha klarat pandemiåret bättre än nästan alla europeiska 
länder – men med fortsatt hög arbetslöshet och en ökad 
ojämlikhet. 

Lokala näringar 
Under pandemin undvek många Kungsbackabor buti-
ker och stannade istället hemma och distansshoppade. 
Särskilt hemleverans av matvaror fick en rejäl skjuts. 
Användningen av strömmande tjänster och sociala 
medier ökade också. I praktiken innebar det att en del av 
de pengar som annars hade spenderats hos Kungsbackas 
lokala näringsliv nu hamnade hos amerikanska storföre-
tag.  

Pandemin ledde till att många lokala företag fick 
tvärstopp i produktion, order och kundkontakter. Kom-
munen har samarbetat med andra aktörer för att utöka 
stödjande resurser som Företagsakuten och direkttelefo-
ner. Kommunens livsmedelsgrossister förlorade mycket 
försäljning, men antalet nystartade företag har legat 
stabilt och antalet bygglovsärenden har fortsatt öka. 

Under pandemin har många svenskar fått nya fritidsva-
nor och vistas mer utomhus. Kungsbackas besöksmål, 
friluftsområden och idrotts- och fritidsanläggningar har 
ökat sina besök. Kungsbacka kommun var först i landet 
med att skapa en kampanj kring Hemester. 

Digitalt distansarbete 
Krisen har skapat kreativitet bland såväl medarbetare 
som invånare och företagare. Nya lösningar har uppkom-
mit för att erbjuda tjänster och tillgängliggöra evene-
mang. Vissa av kommunens medarbetare fick lägga annat 
arbete åt sidan för att tjänstgöra i stabsfunktion under en 
kortare eller längre period. I och med pandemin fick vi 
nyttja strukturer för krisledningsorganisationen som vi 
tidigare byggt upp genom utbildning och övning. 

Pandemin exponerade en ny samhällsklyfta: Mellan de 
som till stor del kan arbeta hemma och de som inte kan 
det. De senare riskerade större exponering för smitta, 
vilket ledde till ökad oro för vissa grupper. Det visade sig 
även finnas en mindre klyfta mellan de som kan jobba 
relativt bekvämt hemma (genom tillgång till avskilt 
arbetsrum, ergonomisk kontorsutrustning med mera) och 
de som inte har den möjligheten. 

Bland Kungsbackas medarbetare behöver en stor del vara 
fysiskt närvarande på sin arbetsplats, men mot slutet av 
året var kommunens uttalade hållning att så många som 
möjligt skulle arbeta på distans. Det innebar en kraf-
tigt ökad användning av digitala verktyg och arbetssätt. 
Under en 90-dagarsperiod ökade kommunens använd-
ning av Microsoft Teams med 475 procent.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Övergången till distansarbete underlättades av tidigare 
omställningar till digitala arbetssätt och aktivitetsba-
serade lokaler. Möten, konferenser och utbildningar 
fick ibland skjutas upp, men ofta ställdes de om till att 
genomföras i digital form.  

Omställningen har fört med sig många utmaningar och 
de långsiktiga effekterna på fysisk och psykisk hälsa är 
ännu okända. Men på kort sikt har det varit många posi-
tiva effekter. Våra förvaltningar rapporterar att den digi-
tala mognadsgraden har ökat väsentligt. Många anställda 
upplever en ökad effektivitet, vilket är i linje med flera 
internationella studier om hemarbete. I en digital arbets-
miljö är avståndet till medarbetare på andra förvaltningar 
lika kort som till de närmaste kollegerna, vilket stärker 
samarbetet över förvaltningsgränsen. Resandet har 
minskat, vilket bland annat ledde till att nyttjandet av 
bilpoolen avtog och verksamheten fick ställa om till att 
hyra ut fordon. 

En särskild utmaning har varit att få de demokratiska 
forumen att fungera digitalt. Detta har krävt arbete 
med nya lösningar, regler och arbetssätt för att göra 
det möjligt både juridiskt och praktiskt. Kungsbackas 
förtroendevalda fick arbeta under delvis nya villkor, men 
övergången var framgångsrik. 

Sociala aspekter 
Under året har råden från Folkhälsomyndigheten gått ut 
på att hålla avstånd och undvika nära kontakt med äldre 

personer. Mötespunkter och restauranger stängdes för att 
minska risken för smittspridning. En stor andel av de som 
behöver vårdinsatser i kommunen tillhör riskgrupper och 
har haft färre kontakter med omvärlden under 2020 än 
normalt. För vissa av kommunens vård- och omsorgsta-
gare har dock pandemin lett till en ökad självständighet. 
Det handlar till exempel om att kunna beställa matva-
ror digitalt eller få mediciner levererade hem, istället för 
att besöka en mataffär eller ett apotek.  

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner påver-
kade möjligheten för människor att söka skydd i Sve-
rige. Mottagandet av nyanlända avstannade helt mellan 
mars-september 2020, vilket ledde till ett mer koncen-
trerat mottagande från oktober. På grund av pandemin 
har aktiviteter blivit fördröjda, vilket förlänger tiden för 
integration. Mycket av etableringsarbetet har bedrivits 
i digital form och många nyanlända är ovana vid det 
digitala samhället.  

Läget för kommunens arbetssökande försvårades genom 
att Arbetsförmedlingen stängde sitt lokalkontor i Kungs-
backa hösten 2019. Pandemin har också begränsat möjlig-
heterna till anskaffning av praktikplats och anställningar. 
Detta har lett till ett ökat tryck på Kompetenscentrum. 

Den fortsatt stora bristen på bostäder i kommunen har 
medfört svårigheter att tillgodose bostäder åt marginali-
serade grupper. Det gäller såväl tillgång till bostad med 
särskild service som vanliga hyreslägenheter. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service inne-
bar under året ett omfattande arbete med anpassningar 
för att en större del av allmänheten ska kunna ta del av 
vår information och våra dokument. 

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av 
svensk lag. I Kungsbacka ligger antalet orosanmälningar 
om barn och unga fortsatt på en mycket hög nivå. Både 
antal dygn i stödboende och antal dygn i institutionsvård 
ökade stort under året.  

Mer positivt är att pandemin enligt Skolverket inte har 
haft någon negativ påverkan på svenska skolelevers betyg. 
Tvärtom når något fler gymnasiebehörighet än tidigare. 
Sedan 2011 har kunskapsresultaten i matematik och 
naturvetenskap förbättrats hos elever i både årskurs 4 och 
8. Detta bekräftades i år av en internationell mätning. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

En särskild utmaning 
har varit att få de 
demokratiska forumen 
att fungera digitalt. 
Detta har krävt arbete 
med nya lösningar, regler 
och arbetssätt för att göra 
det möjligt både juridiskt 
och praktiskt. 
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Hållbarhetsredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 mål för global utveckling.

Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, 
en bild som stärks när Kungsbacka under 2020 toppar 
Dagens samhälles lista över Sveriges hållbaraste kom-
muner. Vi har trots detta en hel del utmaningar men 
samtidigt goda förutsättningar att i framtiden även bli en 
hållbar kommun. Hållbarhetsfokus i hela organisationen 
har ökat och många verksamheter gör bra och effektiva 
prioriteringar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöms 
Kungsbacka trots en del utmaningar uppnå god ekono-
misk hushållning. 

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald 
den största utmaningen för Kungsbacka, liksom för de 
flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera 
klimatutmaningen behöver vi planera bebyggelse och 
arbetsplatser så att utsläpp från resorna minimeras. När 
det gäller biologisk mångfald behöver vi genomföra 
faktiska åtgärder. Vi behöver också anpassa våra inköp 
– såväl i organisationen som privat – så att vi minimerar 
negativ påverkan på klimat och resurser.   

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra 
ungdomars hälsa men också deras tillit till samhället och 
demokratin. Vi behöver också, framförallt i en växande 
kommun, jobba med jämlikheten i samhället, oavsett 
om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller 
bostadsort. I detta arbete behöver vi ha fokus på jäm-
ställdhet och barnperspektivet. 

Hållbar konsumtion och resor  
Koldioxidutsläppen i Kungsbacka minskar men inte i 
den takt vi önskar. Det är framförallt omställningen till 
fossilfri uppvärmning där utsläppen minskar. Däremot 
ökar utsläppen oroväckande från transporter trots den 
pågående omställningen till fossilfria alternativ. Möjlig-
heten för våra invånare att resa snabbt och hållbart till 
och från sina jobb i regionen är en mycket viktig utveck-
lingsfråga för kommunen. Utanför våra tätorter, vilket 
i Kungsbacka omfattar kommunens ganska omfattande 
spridda villabebyggelse framförallt i västra delarna, har 
Kungsbacka relativt sett bra kollektivtrafik medan i våra 
tätorter är kollektivtrafiken bland de sämre i Sverige, 
vilket vi behöver utveckla avsevärt. Energianvändningen 
minskar, den är i stort sett fossilfri och andelen egenge-
nererad energi ökar. Kommunen har tillsammans med 
sitt bostadsbolag Eksta minskat energianvändningen, 
byggt ut solcellsanläggningar och därigenom ökat ande-
len förnyelsebar energi.  

Den största och mest akuta utmaningen är att förändra 
vår konsumtion – och där ingår resor - så att vi mins-
kar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens 
naturresurser och den biologiska mångfalden. Kungs-
backa kommun ställer idag bra och höga krav i upp-
handlingen av varor och tjänster. Vi har även ett aktivt 
och strategiskt arbete med hållbarhetskrav inom flera 
inköpsområden, har infört nya lösningar för källsortering 
och återanvänder både möbler och kläder.  

Vårt hållbarhetsbokslut visar hur vi förflyttar oss mot ett mer håll-
bart samhälle och om våra resurser används på ett effektivt sätt i 
 förhållande till de globala målen. Vi analyserar också var kommunen 
behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld. 
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17 mål för global utveckling.

Tillit och trygghet  
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdelta-
gande och stor tillit till demokratin. Då vi ser vikande 
trender är det viktigt att det trygghetsskapande arbetet 
fortgår. Vi har utökat samhällsinformationen för nyan-
lända från 60 timmar till 100 timmar. Vi har tillsammans 
med studieförbund haft svenska för föräldralediga, sam-
hällsinformation med fokus på jämställdhet, demokrati, 
familj, arbetsliv med mera, samt haft en lots som hjälpt 
till att hitta fritidsaktiviteter. En enkät visar att språket, 
kulturella skillnader, avsaknad av sociala nätverk samt de 
tillfälliga hyreskontrakten skapar oro bland nyanlända. 
Språket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn 
för integration. 

Bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter, 
och där pågår stadsomvandling som syftar till att förtäta 
staden för att bland annat öka underlaget för bra kollek-
tivtrafik och ge bättre möjligheter för näringslivet. En 
långsiktig utmaning är att bygga olika typer av bostäder 
som kan motverka segregation.  

Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och 
ensidig kommunikation med invånare och företag till en 
modern aktör med många samarbeten och öppna dialo-
ger. Kommunen har genomfört utbildningsinsatser inom 
hållbarhet, haft dialog med invånarna kring en ny över-
siktsplan, och tagit emot studenter från våra universitet. 
Vi har startat digitala mötesplatser och våra bibliotek har 
erbjudit språkcaféer. Det behöver vara högt prioriterat för 
kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande 
för olika aktörer i kommunen för att bidra till ett hållbart 
samhälle. 

Psykisk ohälsa en utmaning 
I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora 
och kommunen ligger väl till i både globalt och nationellt 
perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska 
hälsa är en utmaning som vi behöver arbeta med. Ett 
viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska klara 
fler kurser. Vi ser även en markant nedgång bland män 
som har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions-
program, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. I jämställdhetsarbetet handlar det mycket 
om bemötande och beteendeförändringar och att vi har 
jämställdhetsglasögonen på när vi arbetar med samtliga 
mål. 

Hållbara ekosystem  
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 per-
soner och under 2020 uppfyller vi utsläppsmålen vid alla 
fyra reningsverk. Kommunen har stora utmaningar med 
sina vattendrag där endast 22 procent uppnår god ekolo-
gisk status. Användningen av jord- och skogsbruksmark 
står för 78 procent av fosforutsläppen till Kungsbacka-
fjorden, vilken är en anledning till att fjorden endast 

har måttlig ekologisk status. Kungsbackafjorden är den 
mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka och vi 
behöver därför arbeta mycket aktivt för att förbättra dess 
vattenkvalitet. Vi har fortsatt utveckla miljöerna längs 
Kungsbackaån; under 2020 från Signeskulle och norrut 
mot Hede, och fem ängsytor i kommunen har iordning-
ställts och försetts med informationsskyltar.  

Arbetsmarknad och näringsliv  
Kungsbacka har ett diversifierat och fungerande närings-
liv och fortsatt låg arbetslöshet. Vid mätningar av 
företagsklimat har dock kommunen jämförelsevis låga 
värden. Vi gör, har gjort och fortsätter göra många akti-
viteter för att förbättra för näringslivet. Under 2020 har 
kommunen stöttat lokala företag inom handel och turism 
genom budskapet ”hemmavid”. Viktiga steg för att ytter-
ligare främja vårt näringsliv har varit utvecklingen av 
nya verksamhetsområden samt arbetet med Lätt & Rätt 
i Kungsbacka. Framöver ser vi att såväl den kommunala 
organisationen som kommunens näringsliv bör kunna 
vara mer drivande i att förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion. Vi behöver också bli bättre 
på matcha personer mot rätt arbete.  

Du kan läsa hela hållbarhetsbokslutet för Kungsbacka 
kommun 2020 på www.kungsbacka.se. 

Ängar som får växa upp främjar biologisk mångfald. 
FOTO: Kungsbacka kommun
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ställning

Demografi 
I likhet med landets övriga kommuner ställs Kungsbacka 
kommun inför en förändrad demografi som kommer 
påverka såväl krav som möjlighet att tillhandahålla 
välfärdstjänster. För närvarande märks en utveckling 
där andelen barn och äldre ökar i snabbare takt än den 
arbetsföra befolkningen. Detta innebär på sikt att försörj-
ningskvoten ökar. I Kungsbacka är försörjningskvoten 87 
under 2020, vilket är detsamma som 2019. Det innebär 
att det på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 
20–64 år finns 87 personer som är yngre eller äldre.  

Under år 2020 blev folkmängden 84 930 personer, vilket 
var en betydligt lägre folkökning jämfört med tidigare år, 
men också mycket lägre än vad vi räknar med framöver. 
Ett skäl som bidrar till minskad folkökning är att det 
byggdes färre bostäder år 2020. En annan tänkbar orsak 
är att pandemin haft inverkan på befolkningens levnads-
mönster som påverkat in- och utflyttningar. Efter 2020 
förväntas befolkningen att öka dels som följd av de bostä-
der som väntas uppföras i kommunen och den inflyttning 
som det ger, dels på grund av ett ökat barnafödande. 
Inflyttningen beräknas vara den demografiska kompo-
nent som främst bidrar till folkökningen. Kommunen 
har omfattande bostadsbyggnadsplaner fram till år 2029, 
därav är folkökningen något större dessa år. Vid utgången 
av år 2029 pekar prognosen på att folkmängden i Kungs-
backa kommun kommer uppgå till omkring 96 950 perso-
ner. Enligt senaste befolkningsprognosen väntas Kungs-
backa passera 86 000 invånare under 2021. Den största 
ökningen sker i åldrarna 20–64 år. Det väntas en relativt 
hög inflyttning och en stor andel av dessa inflyttare är i 
åldrarna 25 till 40 år. Att antalet personer i åldern 25 till 
40 beräknas öka kraftigt medför i sin tur att antalet barn 
i förskoleålder och skolåldrar ökar.  

Tillgång till bostäder
Kungsbacka kommun är en expansiv kommun belägen i 
en expansiv region. Allt fler vill bosätta sig i kommunen 
vilket är glädjande. Samtidigt ställer detta stora krav på 
produktionen av bostäder i olika former. Ett väl fung-
erande bostadsbyggande möjliggör även för att företag 
ska kunna etablera sig i kommunen vilket har en positiv 
påverkan på den framtida utvecklingen.

Kompetensförsörjning
Pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjäns-
ter gör att många nya medarbetare behöver rekryteras de 
kommande åren. Brist på arbetskraft och därmed ökad 
konkurrens om arbetskraften ställer krav på kommunen 
att vara en attraktiv arbetsgivare, men också att tänka 
nytt och hitta nya arbetssätt.

Finansiella risker  
Ränterisk 
De senaste åren har inneburit en stadig ökad inves-
teringsvolym för Kungsbacka kommun. Kommunen 
investerar i nya skolor, äldreboenden, badhus med mera. 
De ökade investeringsvolymerna är ett resultat dels av 
att tidigare anläggningar nått sin tekniska livslängd, dels 
att kommunen växer. I de fall de ökade investerings-
volymerna inte kan finansieras med årets resultat och 
avskrivningar uppstår ett behov av upplåning och därmed 
en ökad låneskuld. I dagsläget är räntorna historiskt låga. 
En ökad låneskuld medför dock en finansiell risk i de fall 
marknadsräntorna skulle öka framgent. Ökade ränte-
nivåer medför ökade finansiella kostnader som i sin tur 
minskar utrymmet att finansiera välfärd. Kommunen har 
beslutat om policy för upplåning, vilken följs vid uppta-
gande av nya lån.  

Borgensåtagande 
Kommunen har ingått borgen till ett totalt belopp om 
3 412 miljoner kronor. Av dessa avser 3 391 miljoner 
borgensåtagande till det helägda kommunala bolaget 
Eksta bostads AB. Därtill har kommunen utfäst borgen-
såtagande till föreningar om 13 miljoner samt till övriga 
bolag om 10 miljoner. Av borgensåtagandet bedöms åtag-
andet gentemot föreningar utgöra den största finansiella 
risken. Då dessa utgör en mindre del av det totala bor-
gensåtagandet bedöms inte kommunens borgensåtagande 
utgöra någon betydande risk.  

Valutarisk 
Kommunen gör mestadels affärer i inhemsk valuta. 
Handel i annan valuta utgör en liten andel. Valutarisken 
bedöms därmed i dagsläget inte utgöra någon betydande 
risk.  

I följande avsnitt presenteras ett urval av faktorer som har 
påverkan på kommunens ekonomiska ställning.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Pensioner 
Kommunen har ett pensionsåtagande uppgående till 1 747 
(1 689) miljoner kronor. Ur risksynpunkt är kommunens 
pensionsförpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden 
ska finansieras i framtiden. Kungsbacka kommun redo-
visar pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen. 
Detta innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balans-
räkningen som en avsättning. Av nedanstående tabell 
framgår kommunens pensionsåtagande: 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen  
(inkl löneskatt) 

Varav avsättning 512,5 

Varav ansvarsförbindelse 1 234,8 

Pensionsförpliktelse tryggad 
i försäkring 

0,0

Summa 1 747,3

 

Skatteintäkter och statsbidrag 
Bedömning av skatteintäkter och statsbidrag sker utifrån 
underlag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Bedömningen sker i kombination med befolkningsprog-
nosen för kommunen. Avvikelser i befolkningsprognos 
slår därför mot erhållna skatter och statsbidrag. Därtill 
bidrar de generella statsbidragen i väsentlig grad. Dessa 
är svårare att bedöma då de ytterst hänförs till politiska 
beslut på riksnivå. Kungsbacka kommun erhåller årligen 
5 miljarder kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Även 
en mindre procentuell avvikelse får därför stort genom-
slag.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Händelser av väsentlig 
ekonomisk betydelse
Följande avsnitt beskriver händelser under räkenskapsåret samt eventuella  
händelser efter årets slut som anses vara av väsentlig betydelse. 

Köp, försäljningar samt  
etablering av ny verksamhet
Under det gångna året antogs detaljplan för att möjliggöra 
byggnation av nytt vård- och omsorgsboende i Skårby. 
Kommunen sålde under året marken till Eksta Bostads 
AB som har i uppdrag att bygga och sedan hyra ut till 
kommunen. I samband med projektet kommer även 
kommunen bygga ut infrastruktur i området. Försälj-
ningen genererade en reavinst hos kommunen, som dock 
elimineras i sin helhet i de sammanställda räkenskaperna. 

Mark har även sålts i Kolla verksamhetsområde. Totalt 
inkluderar projektet tre fastigheter varav en nu är såld. Där-
till har markanvisning skett för ytterligare en fastighet. 

Under året genomförde Eksta inom ramen för sitt nybildade 
dotterbolag Eksta Samhällsfastigheter försäljning av två 
skolfastigheter, där Vittraskolan och Nova har verksam-
het, samt fastigheten som inrymmer Fjärås vårdcentral. 
Syftet med försäljningen var ökad egenfinansiering i 
kommande nyproduktion av hyresrätter, vilket innebär 
att behovet av nya lån och borgensåtagande för kommu-
nen minskar.

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

och i samband med det övertogs driften av Kungsbacka 
badhus och Fjärås simhall av en privat aktör. Det innebär 
att en del av vår verksamhet som av tradition alltid varit 
kommunal överläts till privata näringslivet att sköta.

Större investeringar 
2020 var året då Kungsbacka badhus färdigställdes och 
öppnades för allmänheten. Investeringen är den största 
hittills i Kungsbacka. Merparten av investeringen gjordes 
under 2019, men färdigställdes under 2020. 

I anslutning till badhuset och Aranäsgymnasiet byggs 
för närvarande parkeringshuset Linden för att tillgodose 
behovet av parkeringsplatser. Investeringen kommer 
fortgå under 2021, men utgör den beloppsmässigt största 
investeringen under 2020. 

Mer om investeringar under året finns att läsa under 
investeringsredovisningen. 

Betydande rättstvister
I samband med bokslutet fanns ett antal tvister som 
redogörs för i nedanstående tabell. Av dessa är de tvister 
där beloppet är möjligt att fastställa med rimlig säkerhet 
hanterade i bokslutet. 

Tvisten avser Nämnd Belopp i 
mkr

Hänsyn tagen  
i bokslut

Tvistiga fakturor avseende verksamhetssystem Förskola, Grundskola samt 
Gymnasium och arbetsmarknad

5,2 Ja

Fastighetsärende Kommunstyrelsen 10,1 Ja

Ersättningar för självrisker samt regresskrav 
efter vattenskador som följd av skyfall

Teknik Oklart Nej
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Statsbidrag med koppling till pandemin
2020 har präglats av pandemins utveckling, vilket även 
återspeglar sig i redovisningen. Kungsbacka kommun har 
i likhet med övriga kommuner erhållit utökade gene-
rella statsbidrag, fått ersättning för sjuklöner, samt haft 
möjlighet att få bidrag från Socialstyrelsen för merkost-
nader med anledning av covid-19 för perioden februari 
till november. Nedan framgår omfattningen på de medel 
som kommunen erhållit, vilka är direkt kopplade till 
pandemin.

Känslighetsanalys Belopp (mkr)

Utökat generellt statsbidrag 153

Avsättning periodiseringsfond 5

Krisstöd 1

Ersättning för sjuklön 49

Merkostnader Covid-19 23

Totalt 231

Merkostnader med anledning av Covid19
Sveriges kommuner har under 2020 haft möjlighet att 
söka ersättning från Socialstyrelsen för merkostnader 
med anledning av covid-19 under perioden februari 
till november. Möjligheten grundade sig i förordning 
(2020:193). I januari 2021 flaggade regeringen för att det 
kan finnas utrymme för att även få ersättning för mer-
kostnader avseende december 2020. Som en vägledning 
publicerade Rådet för kommunal redovisning (RKR) ett 
yttrande kring grunden för att boka upp ersättning avse-
ende december. Slutsatsen från RKR var att någon sådan 
möjlighet inte bedömdes finnas då intäktskriterierna inte 
var uppfyllda på balansdagen. Skulle kommunerna ges 
möjlighet att söka ersättning även för december påverkar 
detta därför resultatet 2021.

Kungsbacka badhus blev 
klart under 2020 och öpp-
nades för allmänheten.
FOTO: Ciprian Gorga
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Målstyrning  
Kommunfullmäktige styr nämnderna genom mål och 
medel. För Eksta Bostads AB finns ägardirektiv och 
för Stiftelsen Tjolöholms slott stadgar. Fullmäktige 
tilldelar varje nämnd en ekonomisk ram och fastställer 
kommunövergripande mål som adresseras till de olika 
nämnderna. Fullmäktige har utifrån visionen beslutat om 
fem kommunövergripande mål som preciseras i fokus-
områden där det behövs kraftsamling. Fokusområdena 
kan brytas ned i nämndmål. Hur förvaltningarna arbetar 
med målen beskrivs i genomförandeplaner som är en del 
av förvaltningsbudgeten. På detta sätt säkerställs att de 
politiska prioriteringarna får genomslag i verksamheterna 
och den röda tråden från våra förtroendevalda till invå-
narna i Kungsbacka blir tydlig.  

Styrning och uppföljning av  
den kommunala verksamheten 

Direktiv 
Utöver kommunövergripande mål styr kommunfullmäk-
tige med direktiv. För 2020 har fullmäktige beslutat om 
ett direktiv. Direktivet syftar till att uppfylla strategin 
med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv arbets-
givare. Kungsbacka vill att medarbetare ska ha möjlighet 
att jobba efter pensionsåldern. Mycket kompetens finns 
hos dessa medarbetare och många vill arbeta men i andra 
former. Med bakgrund i detta gavs kommundirektören 
i samband med budgetbeslutet för 2020 i uppdrag att ta 
fram ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för 
att jobba efter pensionsåldern. 

Värdegrund – arbetsplatskultur  
Värdegrunden handlar om förhållningssättet gentemot 
kommuninvånarna. För att framtiden ska växa och ta fart 
hos oss behöver vi tänka i nya banor, ifrågasätta gamla 

Kungsbacka kommuns styrmodell

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra  förhållanden 
som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala 
 koncernens och kommunens verksamhet. I avsnittet nedan lämnas  upplysningar 
om väsentliga aspekter av styrning, uppföljning och intern kontroll. 
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sanningar och våga pröva nya idéer. Då behövs en kultur 
med kundens fokus och att vi litar på varandra och drar 
åt samma håll. Vi har gemensamt utvecklat vår arbets-
platskultur med hörnstenarna – vi välkomnar, vi tänker 
nytt, vi samarbetar och vi levererar – utifrån visionens 
slutord: Här jobbar människor som vill, vågar och kan. 
När vi agerar utifrån arbetsplatskulturen får de som bor, 
verkar och vistas i kommunen ett gott bemötande, vi är 
tillgängliga och möjliggör för inflytande och medska-
pande, vilket skapar trygghet för dem vi är till för. 

Övergripande planer och program 
Utöver kommunövergripande mål och direktiv som 
beslutas i samband med budgeten finns ytterligare styr-
dokument. Dessa uttrycker fullmäktiges ambitioner för 
ett antal sakfrågeområden och är riktade till fler än en 
nämnd. Exempel på sådana dokument är:  
• Översiktsplan  
• Mål för bostadsbyggande  
• Ny mark för näringslivet, handlingsplan 

Beslutad budget följs upp samlat för Kungsbacka 
kommun tre gånger om året. Detta sker per april, augusti 
samt december. Uppföljningarna per augusti och decem-
ber, som tillika är lagstyrda, rapporteras till kommun-
fullmäktige. Dessa bokslut inkluderar Kungsbacka 
kommun samt en sammanställd redovisning innehål-
lande det kommunala koncernföretaget Eksta Bostads 
AB. Uppföljningen per april innefattar en prognos per 
helår och rapporteras till kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen har därefter inom ramen för sin uppsiktsplikt 
möjlighet att vid behov lyfta ärendet vidare till kommun-
fullmäktige för beslut.   

Nämnderna har ansvar för att hålla sina nettokostnader 
inom tilldelad ram. Nämnderna upprättar rutiner för 
budgetuppföljning och intern kontroll vilket i praktiken 
innebär att de följer upp sin verksamhet tätare än de 
centrala uppföljningarna i april och augusti.  

För att ha en smidig hantering av de avvikelser som 
uppstår vid årsskiftet finns ett system för resultatfonder. 
Principen är att alla överskott som beror på effektivi-
seringar eller besparingar tas med i en resultatfond. 
Om nämnden får ett underskott kan detta täckas med 
resultatfonden. Fonden redovisas sidoordnat i en not till 
det egna kapitalet. 

Kvalitetsuppföljning  
Uppföljningen av fullmäktiges mål är den bärande delen 
i kommunens kvalitetsuppföljning. Samtliga nämnder 
lämnar en kvalitativ redovisning över arbetet med att 
fördela resurser och att bidra till att uppfylla de kom-
munövergripande målen inom nämnden. På kommun-
nivå görs en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen, 
med grund i nämndernas redogörelse tillsammans med 

kvantitativa resultat genom indikatorerna kopplade till 
varje mål. 

Vid sidan av mål och direktiv följs ett stort antal verk-
samhetsnyckeltal upp i nämnderna och på kommunnivå. 
Många nyckeltal kan också jämföras med andra kommu-
ner och liknande verksamheter. Det gör vi bland annat 
genom att delta i ett samarbete lett av SKR kallat KKiK,  
kommunernas kvalitet i korthet, som publiceras i databa-
sen KOLADA.  

Flera av kommunens verksamheter har också ett kvali-
tetsarbete i enlighet med speciallagarnas krav. Exempel 
är skollagens krav (kapitel 4:2-8) på systematiskt kvali-
tetsarbete, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systema-
tiskt kvalitetsarbete som gäller för hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshin-
drade. Detta arbete redovisas till nämnderna, till berörda 
tillsynsmyndigheter och som nationell statistik. 

Uppföljning av intern kontroll 
I Kungsbacka arbetar vi med intern kontroll i en årlig 
process som följs upp med en egen rapport – intern 
kontrollrapport för Kungsbacka kommun. Varje år tar 
nämnderna fram internkontrollplaner, som bygger på 
riskanalys. Riskerna ska avse hela nämndens verksam-
hetsområde samt några centralt förutbestämda områden 
inom HR, ekonomi och administration/information/
IT. Resultatet av de genomförda granskningarna och 
tillhörande förbättringsarbete under året sammanfattas 
av varje nämnd i en intern kontrollrapport. 

Ansvaret för arbetet med intern kontroll regleras i 
Kommunallagen kapitel 6:7, av reglementen för kom-
munstyrelse och nämnder och genom våra ekonomiska 
styrprinciper. 

Det finns inte en entydig definition av intern kontroll, 
men syfte innehåll och värde kan beskrivas som att intern 
kontroll bidrar till: 
• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säker-

het och stabilitet 
• att informationen och rapporteringen om verksam-

heten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande 
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med 

mera.
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God ekonomisk hushållning
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Kungs-
backas långsiktiga planering. Social, ekonomisk och  
ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt  
beroende av varandra. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra eko-
nomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv. Det 
förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa 
det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger 
upphov till. Kungsbacka kommun ska som ansvarig för 
förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter 
att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksam-
hetens omfattning. 

Kommunövergripande mål och fokusområden för verk-
samheten ska bidra till att resurserna används till rätt 
saker och att de används på ett effektivt sätt. 

För att mäta om god ekonomisk hushållning  
uppnåtts följer vi nyckeltal inom de tre områdena  
ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och  
ekologisk hållbarhet. Målet är att nyckeltalen ska 
förbättras eller vara oförändrade. För att målet om god 
ekonomisk hushållning ska vara uppnått, görs en samlad 
bedömning av samtliga indikatorer nedan samt med 
hänsyn tagen till Eksta Bostads AB:s bidrag till dessa.

Ekonomisk hållbarhet 

Område Indikator Mått  
(procent)

2017 2018 2019 2020

Resultat Resultatets förmåga att finansiera investe-
ringar och möta oväntade kostnader 

Minst 2 % 
av skatt och 
statsbidrag 

3,6 3,6 4,2 7,9

Balansräkning Soliditet kommunen Oförändrad 
eller ökande

28,8 28,4 31,5 33,3

Soliditet koncernen 20,3 20,5 22,8 25,0

Eksta Ägardirektivet 
*se kommentarer och uppföljning i texten nedan

* 2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Resultatets andel av skatter och statsbidrag 2020 är  
7,9 procent. Resultatet förklaras till stor del av högre 
intäkter i form av skatter och statsbidrag samt intäkter 
från exploateringsverksamheten. Soliditeten i kommunen 
ligger på 33,3 procent. Under 2019 gjordes en avsättning 
till Svinholmens deponi samt nyupplåning med 400 
miljoner kronor. Under 2020 har nyupplåning skett med 
200 miljoner kronor och kommunens totala låneskuld är i 
bokslutet 1 550 miljoner kronor. Då Kungsbacka kommun 
redovisar pensioner enligt fullfonderings modellen 
 analyseras ofta soliditeten inklusive hela pensions-
åtagandet. Soliditeten har under perioden legat stabilt runt 
28 procent. 2019 års ökning beror i sin helhet på ändrad 
redovisningsprincip avseende privata investeringsbidrag. 

Exkluderas effekten av detta sjönk soliditeten med  
0,9 procentenheter 2019. Ökningen 2020 beror på det 
starka resultatet 2020. 

Koncernens soliditet är 25 procent 2020 vilket är en 
ökning med 2,2 procentenheter från 2019. Även här är 
jämförelsetalet för 2019 korrigerat på grund av ändrad 
redovisningsprincip. Av bolagets ägardirektiv framgår att 
soliditeten långsiktigt ska uppgå till 20 procent. Att öka 
bostadsproduktionen i Eksta samtidigt med bibehållen 
soliditet är svårt. Samtidigt finns ett övervärde i fastig-
hetsbeståndet och med hänsyn taget till det uppnås det 
långsiktiga målet.  

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

30     Kungsbacka kommuns årsredovisning 2020



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Social hållbarhet

Område Indikator Mått 2017 2018 2019 2020

Hälsa Återstående livslängd vid födseln Öka (M)
Öka (K)

82,2
84,9

82,6
85,1

83,1
85,4

*

Trygghet Anmälda brott per invånare (antal/100 000 inv) Minska 5 201 4 729 4 338 5 087

Delaktighet och 
inflytande

Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd i 10–12 
månader under året (andel av befolkningen, i %) 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år (andel av befolkningen, (%)

Minska 
 
 
Minska

0,8

1,4

0,9

1,5

0,9

1,6

*

1,5

Grundläggande 
utbildning

Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, (%)

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år; (%)

Öka 
 
Öka

86,3

87,7

90,6

85,5

89,0

86,9

92,5

88,3

*Nyckeltalet publiceras under våren.

Under året har samhället präglats av restriktioner i 
vardagen, ökad oro för många och ändrade prioriteringar. 
Samtidigt som detta har satt samhället i gungning har 
det också skett stora insatser för att säkerställa den sociala 
hållbarheten. Prioriteringar och nytänkande lösningar 
har löst vardagen inom bland annat skolan och omsorgen, 
samtidigt som många nya former för samtalet med våra 
invånare och företagare och ett ökat hållbarhetsfokus 
inom samhällsbyggnad bådar gott för framtiden.  

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdelta-
gande och stor tillit till demokratin. Förutsättningarna 
för ett gott liv är fortsatt stora och kommunen ligger väl 
till i både globalt och nationellt perspektiv. Vi ser att 
ungdomars psykiska hälsa är en utmaning som vi behöver 
arbeta med. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation 
av tillgängliga skolor och lärmiljöer som är inkluderande 
och trygga och som i ett nationellt perspektiv uppvisar 
goda resultat. Vi ser en markant nedgång bland män som 

har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions- 
program, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. Vi behöver fokusera på hur denna trend 
kan vändas. I jämställdhetsarbetet handlar det mycket 
om bemötande och beteendeförändringar och vi behöver 
ha jämställdhetsglasögonen på i allt vårt arbete. 
Fler nyanlända, ofta med stora barnfamiljer kräver 
att kommunen håller fokus på barnperspektivet. Språ-
ket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn för 
integration. Eksta tillsammans med kommunen och 
Brixly AB har fortsatt med projektet Lärande bygg där 
nyanlända går en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning 
för byggnadsarbetare. Under 2020 avslutades omgång tre 
som utvecklats till att även innehålla måleri. Samman-
fattningsvis behöver det fortsatt vara högt prioriterat för 
kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande 
för olika aktörer i kommunen för att bidra till ett  
hållbart samhälle.

Ekologisk hållbarhet

Område Indikator Mått 2017 2018 2019 2020

Resurs Energiförbrukning i kommunens lokaler  
(tillförd energi, kWh/m2)

Resor med kollektivtrafikresor/inv.

Hushållsavfall som återvinns (andel av totalt  
hushållsavfall ska öka 

Minska

Öka

Öka

156

66

42

151

73

40

150

74

43

153

*

*

Förnybar energi Byggnader med förnybar energi samt restvärme  
i kommunens lokaler (%)

Förnybart drivmedel i kommunens bilar (%)

Öka

Öka

99

27

99

45

99

57

99

63

*Nyckeltalet publiceras under våren.
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Trots rådande pandemi så har flera initiativ och arbeten 
gjorts för att öka den ekologiska hållbarheten. Ett förslag 
till ny översiktsplan har tagits fram som kan samordna 
kostnader för infrastruktur och service, skapa förut-
sättningar för stärkt näringslivsutveckling samt skydda 
naturresurser för en hållbar ekonomisk, social och miljö- 
mässig utveckling. Miljöarbetet fortsätter och kännedomen 
om nationella miljömål och globala hållbarhetsmålen 
ökar. Med Borgmästaravtalet som grund har en stor för-
ändring skett i kommunens fordonspark samtidigt som 
solcellsutbyggnaden fortsatt och medvetenheten om  
koldioxidutsläppens betydelse ökar. Fler som arbetar 
hemifrån betyder färre arbetsresor. Hur det totala resandet 
såg ut 2020 får vi vänta lite med att utvärdera men sanno-
likt kan effekterna av pandemin ha inneburit ett mindre 
totalt resande och därmed också lägre utsläpp.  

Kommunens bostadsbolag Ekstas arbete med ekologisk 
hållbarhet är mycket positivt för koncernen och som 
exempel kan nämnas Ekstas produktion av solenergi. 
Ekstas energianvändning under 2020 har varit rekordlåg, 
94 kWh/m2. Bolaget har idag 46 solcellsanläggningar 
och 43 solvärmeanläggningar. Eksta fortsätter byta ut 
sin fordonspark mot elbilar och 2020 var andelen elbilar 
50 procent. Fjärrvärmeverksamhet har levererat förnybar 
energi på totalt 98 procent. Andelen återvunnet material 
har under 2020 ökat med 20 procent.

Samlad bedömning av god  
ekonomisk hushållning
I Kungsbacka mäts god ekonomisk hushållning utifrån 
perspektiven ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. 
Det ekonomiska resultatet och soliditeten i kommunen 
och i koncernen visar på att Kungsbacka har en stabil eko-
nomi. Under året har samhället präglats av restriktioner i 
vardagen, ökad oro för många och ändrade prioriteringar. 
Samtidigt som detta har satt samhället i gungning har 
det också skett stora insatser för att säkerställa den sociala 
hållbarheten. 

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande 
och stor tillit till demokratin. Förutsättningarna för ett 
gott liv är fortsatt stora och kommunen ligger väl till i 
både global och nationellt perspektiv. 

För att Kungsbacka ska kunna fortsätta att växa med en 
långsiktigt hållbar ekonomi måste effekterna av en sti-
gande befolkningsmängd och en demografisk utveckling 
som medför ett allt större behov av barn- och äldreom-
sorg hanteras genom god planering och väl underbyggda 
beslut. Även utveckling och underhåll av kommunal-
tekniska försörjningssystem och infrastruktur innebär 
stora ekonomiska utmaningar som måste hanteras med 
fokus på ett långsiktigt hållbart Kungsbacka. Under året 
har ett förslag till ny översiktsplan tagits fram som kan 
samordna kostnader för infrastruktur och service, skapa 
förutsättningar för stärkt näringslivsutveckling samt 
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skydda naturresurser för en hållbar ekonomisk, social 
och miljömässig utveckling. Med Borgmästaravtalet som 
grund har även en stor förändring skett i kommunens 
fordonspark samtidigt som solcellsutbyggnaden fortsatt 
och medvetenheten om koldioxidutsläppens betydelse 
ökar. Fler som arbetar hemifrån betyder också färre 
arbetsresor.
 
Genom att säkerställa att vi nyttjar resurserna effektivt 
skapar vi förutsättningar för att möta kommande behov 
utan att äventyra en långsiktigt hållbar ekonomi. En 
stabil ekonomisk grund ger oss goda förutsättningar att 
möta oförutsägbara händelser. Detta har vi sett prov på 
under året då många verksamheter har behövt anpassa 
arbetet efter rådande omständigheter.  Ekstas bidrag till 
god ekonomisk hushållning stärker koncernens möjlighet 
att förbättras inom främst social och ekologisk hållbarhet. 
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hus-
hållning totalt sett är uppfylld för Kungsbacka kommun 
och koncernen 2020.  
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Finansiell analys

I följande avsnitt görs en finansiell analys som sträcker sig över de senaste 
fem åren. Då merparten av den kommunala verksamheten bedrivs inom 
ramen för Kungsbacka kommun är kommunen fokus för analysen. 

Årets resultat 

Kungsbacka kommun

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Netto-
kostnader

-4 208 -4 341 -4 513 -4 737 -4 765

Skatter & 
statsbidrag

4 320 4 547 4 710 4 992 5 226

Finansnetto -23 -43 -26 -45 -46

Resultat 89 163 171 210 415

Resultatets 
andel av  
skatter & 
statsbidrag

2,1% 3,6% 3,6% 4,2% 7,9%

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Årets resultat för Kungsbacka kommun uppgår till  
415 miljoner, vilket är det högsta resultatet för den 
analyserade perioden. Det starka resultatet förklaras 
till stor del av effekter kopplat till pågående pandemi. 
Under våren och sommaren beslutades på riksnivå om 
stora tillskott till kommuner i form av ökade generella 
statsbidrag. Bakgrunden till detta var främst en farhåga 
om att skatteintäkterna för kommuner och regioner 
skulle sjunka drastiskt som en effekt av pandemin. När vi 
summerar året syns visserligen en avtagande ökningstakt 
för kommunens skatteintäkter jämfört med tidigare år. 
Tillskottet i form av generella statsbidrag överstiger dock 
tappet på skatteintäkterna. Bidragande faktorer till detta 
tros vara andra åtgärder vidtagna på nationell nivå med 
anledning av pandemin, så som permitteringsstöd och 
andra stödåtgärder. 

Utöver stora tillskott av statsbidrag erhöll kommunen 
ersättning för samtliga sjuklönekostnader under perioden 
april till och med juli, samt för onormalt höga sjuklöne-
kostnader under perioden augusti till och med december. 
Därtill gavs möjlighet att via Socialstyrelsen ansöka om 
statsbidrag kopplat till covid-19. De verksamheter som 
drabbats av högre kostnader som en följd av pandemin 
har därmed kunnat söka ersättning för dessa. Detta i 
kombination med att en del andra verksamheter haft 
lägre kostnader på grund av att verksamheten behövts 
reduceras, till följd av rådande restriktioner, gör att netto-
kostnadsutvecklingen för 2020 varit låg. 

415 Mkr
511 Mkr
Resultat Kungsbacka kommun.

Resultat Koncernen.

Förutom ovanstående faktorer som är direkt hänförliga till 
pandemin medför byte av redovisningsprincip avseende 
privata investeringsbidrag stärkta resultatnivåer jämfört 
med tidigare år. I tabellen ovan är effekten för detta 
justerad för 2019. Övergången har skett till följd av ny 
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) som gäller från 2020.    

Koncernen

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Netto-
kostnader

-4 091 -4 293 -4 402 -4 659 -4 627

Skatter & 
statsbidrag

4 320 4 547 4 710 4 992 5 226

Finansnetto -90 -82 -106 -90 -87

Resultat 139 172 202 243 511

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

I den sammanställda redovisningen räknas bara Eksta 
Bostads AB in, eftersom undantagsregeln tillämpas för 
Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:ta Gertrud. 
Årets resultat för koncernen uppgår till 511 miljoner. 
Resultatet är justerat för koncerninterna mellanhavanden 
samt reavinster inom koncernen.

2016 2017 2018 2019 2020

Kungsbacka 
kommun

89 163 171 210 415

Eksta Bostads AB 24 23 43 42 109

Koncernelimine-
ringar och boksluts-
dispositioner

-5 19 -12 -10 -13

108 205 202 243 511
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Utöver kommunens resultat bidrar Eksta till ett högre 
resultat än föregående år. Resultatet för Eksta Bostads 
AB inklusive Tempohus i Kungsbacka AB uppgår till 
109 miljoner vilket är högre än tidigare år. Det högre 
resultatet förklaras främst av försäljningar av fastigheter 
till extern part under 2020. Därtill bidrar en ökning  
av hyresintäkterna samt ett gynnsamt ränteläge till  
årets resultat. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatter &  
statsbidrag

2016 2017 2018 2019 2020

Årlig förändring 
skatter & stats- 
bidrag

6,2 5,3 3,6 6,0 4,7

Årlig förändring 
nettokostnader

7,1 3,2 4,0 5,1 0,6

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.

Kommunens huvudsakliga intäkter utgörs av skatte- 
intäkter samt generella statsbidrag. Under 2020 ökade 
dessa sammantaget med 4,7 procent vilket är en lägre 
ökningstakt än föregående år. Ökningstakten hålls till 
stor del uppe av de ökade generella statsbidragen under 
2020 till följd av pandemin. Analyseras skatteintäkterna 
separat är ökningstakten 2 procent vilket är lägre än 
föregående år. Ökningstakten för de generella stats- 
bidragen uppgår till 43 procent vilket är markant högre 
än brukligt. 

2020 skiljer sig även avseende nettokostnadsutvecklingen 
som enbart uppgår till 0,6 procent. Bidragande orsaker  
är ersättning för sjuklönekostnader om 50 miljoner,  
förhållandevis låg personalkostnadsökning samt generellt 
lägre kostnader inom vissa av kommunens verksamheter. 

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna utgör en allt större kostnadspost för 
kommunen. Sammantaget består kommunens pensions-
kostnader av två olika delar.
 

1)  Den första är en avgiftsbestämd kostnad på 4,5 procent 
på utbetald lön till alla anställda som är 21 år eller äldre. 

2)  Den andra delen avser en kostnad för en förmånsbaserad 
pension för de personer som tjänar över 7,5 gånger 
inkomstbasbeloppet. Den delas upp i vad som intjänats 
från och med 1998 och vad som intjänats före 1998

 a)  Ny skuld intjänad från och med 1998. Skulden 
förändras med nyintjänande, utbetalningar samt 
ränte- och basbeloppsuppräkningar. 

 b)  Gammal skuld som intjänats före 1998.  
Förändringen av den gamla skulden beror på 
utbetalningar, basbeloppsförändringar, ränte-
uppräkningar samt aktualiseringar.

Miljoner 2016 2017 2018 2019 2020

Avgiftsbestämd 
ålderspension

134 142 147 150 153

Förmånsbaserad 
pension

Pensioner från och 
med 1998

35 36 59 59 59

– Varav 
 utbetalningar

12 13 14 16 19

– Varav 
 skuldförändring

23 23 45 43 47

Pensioner före 1998 5 37 8 43 56

– Varav 
 utbetalningar

67 68 69 72 74

– Varav 
 skuldförändring

-63 -32 -61 -29 -18

Summa 174 215 214 252 268

Pensionskostnader-
nas andel av skat-
ter & statsbidrag

4,0% 4,7% 4,5% 5,0% 5,1%

Över tid syns en stabil ökning av kommunens pensions-
kostnader. För 2020 utgör pensionskostnaderna drygt 
5 procent av skatter och generella statsbidrag. Andelen 
bedöms även öka framöver då allt fler anställda bedöms 
hamna över gränsen för när tjänstepension erhålls. Därtill 
tros livslängdsantagandet justeras framöver vilket bedöms 
påverka kommunens pensionskostnader ytterligare.  
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Finansiella kostnader

Finansiella 
kostnader

2016 2017 2018 2019 2020

Genomsnittlig 
upplånings-
ränta  
(procent)

1,70 1,10 0,70 0,60 0,55

Räntekostnad 
för lån (mkr)

9,2 6,7 5,4 7,4 8,3

De finansiella kostnaderna för kommunens låneskuld 
utgör i dagsläget en relativt låg nivå vilket framförallt  
beror på det gynnsamma ränteläget. Kommunens 
genomsnittliga upplåningsränta uppgick till 0,55 procent. 
Nivån på räntan har sjunkit successivt de senaste åren. 
Från 2017 syns dock en tydlig trend i form av ökade kost-
nader vilket beror på att låneskulden ökat i omfattning. 
Det gynnsamma ränteläget som råder är positivt i dags-
läget, men innebär samtidigt finansiell risk på sikt i de 
fall ränta börjar stiga. Med nuvarande låneskuld skulle en 
ökning med 1 procentenhet medföra en ökad räntekostnad 
om ca 14 miljoner, vilket då direkt påverkar utrymmet att 
bedriva annan verksamhet. I dagsläget bedöms inte sanno- 
likheten för en ränteökning som särskilt stor. En ökad 
låneskuld utgör alltjämt en finansiell risk på sikt.  

Årets investeringar

Årets  
investeringar

2016 2017 2018 2019 2020

Lokaler 159 357 493 573 498

Löpande 60 66 59 79 87

Avgifts- 
finansierade 
verksamheter

41 56 70 201 134

Övriga 53 55 135 123 138

Summa 313 534 757 976 857

Ovanstående tabell redovisar nettoinvesteringarna per år 
för perioden 2016–2020. Över tid syns en stadig öknings-
takt vilket förklaras av den expansiva fas som kommunen 
är mitt uppe i. Nettoinvesteringarna för 2020 är något 
lägre än 2019 men uppgår ändå till en hög nivå vid en 
jämförelse historiskt. För 2020 utgörs de största investe-
ringarna av Parkeringshuset Linden, färdigställandet av 
Kungsbacka badhus samt om- och tillbyggnad av skolan i 
Frillesås samt i Fjärås. 

Ur ett finansiellt perspektiv utgör investeringsvolymen en 
utmaning. Ju högre investeringsvolymer, desto högre blir 
behoven av goda årliga resultat. Alternativet är en ökad 
skuldsättning i form av nya lån. 2020 års starka resultat 
är därför ett välkommet tillskott som bidragit att hålla 
nere låneskulden. I nedanstående förenklade kassaflöde 
åskådliggörs kopplingen mellan årets resultat, årets 
investeringar samt behov av nya lån.

Förenklad 
kassaflödes- 
analys (mkr)

2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 89 163 171 210 415

Avskrivningar 259 280 294 315 344

Nya lån 100 100 300 400 200

Summa 448 543 765 925 959

Netto- 
investeringar

365 534 757 976 857

Avskrivningar-
nas andel av 
verksamhet-
ens kostnader

5,1% 5,3% 5,5% 5,6% 6,1%

Tabellen beskriver ett förenklat kassaflöde. I den full-
ständiga kassaflödesanalysen tillkommer fler poster. 
Ur ett planerings- och ekonomistyrningsperspektiv 
är däremot ovanstående en bra grund. Årets resultat 
adderas med årets avskrivningar. Avskrivningarna har 
inte inneburit något utflöde av medel utan är en successiv 
kostnadsföring av tidigare investeringar. Summeras dessa 
poster erhålls ett förenklat kassaflöde innan eventuell upp-
låning. Då summan av årets resultat och gjorda avskriv-
ningar understiger nettoinvesteringarna har kommunen 
varit tvungen att ta upp nya lån. Totalt uppgår dessa till 
200 miljoner under året. Årets resultat om 415 miljoner är 
således inte pengar som är oförbrukade, utan har snarare 
bidragit till att kunna finansiera årets investeringar och 
hålla nere behovet av att låna upp nya medel. 

Gjorda investeringar medför utbetalningar under tiden 
som investeringen pågår. När investeringen tas i bruk 
påbörjas avskrivning av tillgången vilket genererar 
avskrivningar som belastar resultaträkningen. Det är 
därför relevant att studera avskrivningarnas andel av 
verksamhetens kostnader över tid. Av tabellen framgår 
att avskrivningarnas andel ökat successivt under fem-
årsperioden. Förklaringen är de ökade investerings-
volymerna vilka även beräknas kvarstå på en hög nivå 
kommande år. 

Soliditet 
Soliditeten mäter kommunens långsiktiga handlings- 
utrymme. Måttet visar hur stor del av kommunens  
tillgångar som finansierats med egna medel. 

Soliditet (%) 2016 2017 2018 2019 2020

Soliditet 
inklusive hela 
pensions- 
åtagandet

28,0 28,8 28,4 31,5 33,3

Soliditet 
enligt bland-
modellen

55,0 53,0 49,0 49,3 49,0

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad  
redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.
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Då Kungsbacka kommun redovisar pensioner enligt full-
fonderingsmodellen analyseras ofta soliditeten inklusive 
hela pensionsåtagandet. Soliditeten har under perioden 
legat stabilt runt 28 procent. 2019 års ökning beror i sin 
helhet på ändrad redovisningsprincip avseende privata 
investeringsbidrag. Exkluderas effekten av detta sjönk 
soliditeten med 0,9 procentenheter 2019. Ökningen 2020 
beror på det starka resultatet 2020.

Låneskuld

Låneskuld 2016 2017 2018 2019 2020

Skatte- 
kollektivet

70 174 462 724 851

Avgifts- 
kollektivet

480 476 488 626 699

Summa 550 650 950 1 350 1 550

Kungsbacka kommun har under de senaste fem åren ökat 
sin låneskuld från 550 miljoner till 1 550 miljoner. Förkla-
ringen är främst den ökade investeringsvolymen till följd 
av att Kungsbacka växer. Under 2020 syns en avtagande 
ökning. Trenden förklaras dels av att investeringsvolymen 
är något lägre jämfört med 2019, dels att årets resultat 2020 
bidragit till att finansiera en större del av årets investe-
ringar. För att åskådliggöra vilket kollektiv låneskulden 
hänför sig till skiljer tabellen på skattekollektivet samt 
avgiftskollektivet. Över tid syns den största ökningen 
inom skattekollektivet vilket hänger ihop med att det är 
här som de största investeringarna gjorts de senaste åren, 
exempelvis investering i skolor och nytt badhus.

Pensionsskuld

Pensions
skuld

2016 2017 2018 2019 2020

Intjänat från 
och med 1998

334 357 392 436 512

Intjänat före 
1998

1377 1345 1283 1253 1235

Summa 1 711 1 702 1 675 1 689 1 747

Utöver kommunens låneskuld utgör skuld till anställda 
för kommande pensioner en stor del av balansräkning-
ens skuldsida. Merparten av skulden hänför sig till 
pensioner intjänade före 1998. Denna del av skulden 
kommer successivt att minska i takt med att utbetal-
ningarna sker och bara öka med basbeloppsförändringar, 
räntejusteringar samt aktualiseringar av befintlig skuld. 
Under 2020 minskade denna del av skulden i en lägre 
omfattning än tidigare vilket förklaras av ändringar i 
RIPS regelverket vilket medförde en ökning av skulden 
om ca 10 miljoner. 

Avseende pensioner intjänade efter 1998 syns en relativt 
stor ökning 2020. Delvis förklaras detta av genomförd 
rättelse av fel från tidigare år om 21,5 miljoner, dels att det 
under året beslutats om visstidspension för förtroende- 
valda om totalt 10 miljoner. Den senare ska enligt gällande  
regelverk redovisas som ansvarsförbindelse fram tills 
beslut om utbetalning fattats. Exkluderas dessa effekter är 
ökningstakten av den nya skulden i nivå med tidigare år. 

Kungsbacka kommun redovisar hela pensionsåtagandet 
som en skuld i balansräkningen. Detta är ett avsteg från 
lagen om kommunal redovisning som anger att pensions-
åtagande för 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse 
utanför balansräkningen. Effekten på resultat och ställning 
framgår av not till balansräkningen. 

Övriga avsättningar

Övriga  
avsättningar

2016 2017 2018 2019 2020

Deponier 105 103 102 202 201

Övriga  
avsättningar

0 0 0 23 27

Summa 105 103 102 225 228

Kungsbacka kommun har gjorda avsättningar för att 
hantera förorenad mark i form av deponier. Totalt uppgår 
gjord avsättning till 201 miljoner. De största avsättning-
arna avser Barnamossen samt Svinholmen. Några nya 
uppskattningar och bedömningar har ej gjorts under 2020.

Under övriga avsättningar ingår dels bidrag till  
infrastruktur, dels avsättning för andra åtaganden.  
Under 2020 gjordes en avsättning för ledningsflytt där  
ledningen ägs av extern aktör. 
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Riskanalys

Finansiella risker
Låneskulden har ökat under året med 200 miljoner till  
1 550 miljoner. Den genomsnittliga räntan har minskat 
till 0,55 procent och låneskulden är fördelad på förfallo- 
tider enligt diagrammet nedan. Kommunen har inga 
derivat eller liknande ränteprodukter. Av kommunens 
skuld är alla lånen tagna hos Kommuninvest AB utom  
50 miljoner kronor som finns hos Svenska Handelsbanken.
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Borgensåtaganden

Borgens 
åtaganden 
(mkr)

2016 2017 2018 2019 2020

Eksta  
Bostads AB

2 708,0 2 866,0 3 035,0 3 260,0 3 390,5

BKN/Boverket 1,4 0,3 0,2 0,1 0,1

AB Mönster 14,0 12,0 10,0 10,0 9,1

Föreningar 15,0 14,0 13,0 13,0 12,4

Summa 2 738,4 2892,3 3 058,2 3 283,1 3412,1

Kommunens borgensåtagande har ökat med 129 miljoner 
under 2020. 

Kommunen har förutom ovan nämnda borgensåtaganden 
även åtagande för 25 (19) hyresgarantier. Hyres- 
garantierna är utformade som enkel borgen, vilket 
innebär att kommunen blir betalningsskyldig först sedan 
hyresvärden uttömt alla möjligheter att driva in skulden.

Kommunens borgensåtagande är olika ur ett riskperspek-
tiv. Merparten av borgensåtagandena är gentemot kom-
munens helägda bolag Eksta vilket medför en lägre risk. 

Störst risk medför kommunens borgensåtagande gentemot 
föreningar. I flertalet finns säkerhet i form av pantbrev i 
föreningarnas fastigheter. Risken för kostnader i samband 
med hyresgarantier är svår att bedöma men hittills har 
kommunen inte behövt infria något åtagande. Övriga 
borgensåtagande bedöms i dagsläget vara av lägre risk då 
pantbrev eller liknande ligger som säkerhet.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska ställning påverkas av en rad 
olika faktorer. Här gör vi en övergripande känslighets-
analys i syfte att få en bild över hur de olika delarna 
påverkar ekonomin.

Känslighetsanalys Förändring i 
procentenhet

Effekt i  
miljoner

Löneökning 1 34

Ränteförändring 1 14

Justering av  
skattesatsen

10 öre 25

Strukturellt resultat
Vid en analys av årets resultat är det av stor vikt att 
resonera kring eventuella aspekter som sticker ut under 
det gångna året och som inte utgör återkommande poster 
från år till år. Ett sätt att göra detta är att analysera det 
strukturella resultatet. Måttet är inget formellt mått i 
lagen om kommunal redovisning, men används av ett 
antal kommuner för att analysera årets resultat i dess 
beståndsdelar. Syftet med det strukturella resultatet är 
att uttala sig hur resultatet står sig när poster av engångs-
karaktär alternativt andra avvikande poster under året 
har exkluderats. På detta vis är det möjligt att uttala sig 
kring huruvida resultatet är långsiktigt hållbart eller ej. 
I nedanstående tabell görs en analys där poster som är 
specifika för 2020 justeras:

Strukturellt resultat

Resultat enligt Resultaträkningen 415

Generella stadsbidrag, Covid 19 -158

Minskad ökningstakt avseende skatteintäkter 
 jämfört med föregående år

90

Ny redovisningsprincip investeringsbidrag -24

Nettokostnad sjuklön -27

Reavinst exploatering -17

Strukturellt resultat 279

Analysen utgår från resultatet enligt resultaträkningen 
som uppgår till 415 miljoner. Därtill sker justering av 
följande poster:
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Generella statsbidrag, covid-19: Under 2020 erhöll kommuner 
och regioner betydande belopp i utökade generella stats-
bidrag. Anledningen var främst att pandemin befarades 
leda till ett stort tapp i kommunens skatteintäkter. Till-
skotten beslutades under ett antal tillfällen under första 
halvåret 2020 och uppgår sammantaget till 158 miljoner 
för Kungsbacka kommun. De utökade bidragen är inget 
som bedöms vara bestående efter pandemin utan kommer 
då med största sannolikhet återgå till mer normala nivåer. 

+ 2%
Ökningstakten avseende 
skatteintäkter minskar.

Minskad ökningstakt avseende skatteintäkter:  Främsta 
skälet till de utökade statsbidragen var ett befarat tapp av 
kommunens skatteintäkter. En avtagande utveckling syns 
för Kungsbacka 2020. Ökningstakten mellan 2020 och 
2019 uppgår till 2 procent. Motsvarande förändring mellan 
2018 och 2019 uppgick till 4 procent. Skulle utvecklingen 
varit snarlik föregående år skulle således skatteintäkterna 
ökat med ytterligare 90 miljoner. I analysen är det dock 
viktigt att betona att effekten av de ökade statsbidragen 
samt den avtagande utvecklingen av skatteintäkterna är 
positiv för 2020 vilket stärker resultatet.

RKR R2
Byte av redovisningsprincip stärker 
resultatet med 24 miljoner kronor.

Byte av redovisningsprincip med anledning av RKR R2 
avseende privata investeringsbidrag: Från 2020 gäller RKR 
R2 Intäkter. Detta innebär att privata investeringsbidrag 
inte längre periodiseras över tillgångens nyttjandetid 
utan resultatförs i takt med utbyggnaden. 2020 stärker det 
resultatet med 24 miljoner. Denna resultatpost kommer 
vara återkommande framöver, men det är viktigt att 
beakta i analysen att dessa medel inte är något kommu-
nen kan finansiera löpande verksamhet med. Beloppens 
omfattning kommer variera stort över tid då det är helt 
avhängigt vilken utbyggnadstakt som råder inom exploate-
ringsområdena. Därtill medför utbyggnaden ökade kapi-
talkostnader hänförliga till de nya anläggningarna vilka 
tar en del av det ekonomiska utrymmet i anspråk årligen.

Reavinster exploatering: Under 2020 uppgår reavinster 
från exploatering till 17 miljoner. Dessa medel är i likhet 
med erhållna investeringsbidrag inget kommunen bör 
finansiera löpande verksamhet med. Marken är enbart 
möjlig att sälja en gång och när detta är gjort är kommu-
nen inte längre ägare av tillgången. Även denna effekt 
varierar stort mellan åren, beroende på när marköverlåt- 
elserna sker. 

Nettokostnad sjuklön: Under normala år har kommunen 
enbart en kostnad för sjuklön. Under 2020 har kommu-
nen erhållit full ersättning för sjuklöner under perioden 
april till och med juli, samt täckning för onormalt höga 
sjuklönekostnader under perioden augusti till december. 
Totalt uppgår erhållen ersättning till ca 50 miljoner. 
Detta sammantaget gör att nettokostnaden för sjuklön  
är 27 miljoner lägre 2020 än för 2019. 

279 Mkr
Strukturellt resultat.

Summeras effekten av samtliga dessa poster uppgår det 
strukturella resultatet till 279 miljoner kronor vilket är ett 
resultat som i större utsträckning motsvarar föregående 
år. 2019 uppgick resultatet till 176 miljoner (210 miljoner 
vid justering av jämförelsetal avseende övergång till RKR 
R2). I resultatet ingick dock avsättning för deponi om 
100 miljoner. 
   

17 Mkr
Reavinst för exploatering.

158 Mkr
Generellt statsbidrag, covid-19.

50 Mkr
Ersättning för sjuklöner.
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Vision 2030

I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. 
Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KUNGSBACKA ÄR EN NATURSKÖN och dynamisk 
tillväxt kommun. Hit är alla lika välkomna, och möj-
ligheterna till utveckling är goda för både individen, 
gruppen, föreningen och företaget.

Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar 
vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften 
ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden – så 
att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet. 

Vi växer i regionen genom att planera och bygga strate-
giskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens 
tillgångar.

Mångfald, puls och nära till naturen
Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och 
lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. 
Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kom-
munen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, 
som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. 
Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön 
där tradition möter innovation och där mötesplatserna är 
många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort.

Staden är lättillgänglig och har goda kommunikatio-
ner med kommunens orter och omvärld. Välplanerad 
infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar 
transporternas miljöpåverkan.

Hav, öppna landskap och skogsbygd – vi förvaltar våra 
fantastiska naturmiljöer så att även kommande genera-
tioner ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i 
vardagen.

Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar 
turister och besökare till hela kommunen.

Västsveriges bästa företagsklimat
Kungsbacka kommun är känd för sitt goda värdskap och 
är det självklara valet för företag som vill etablera sig i 
Väst sverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer.

Här är det lika naturligt att starta företag som att vara 
anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, 
och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv 
utvecklar företagsamheten i hela kommunen.

Vi utvecklas hela livet
I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en 
kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig 
om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompe-
tens, god självkänsla och stark framtidstro. 

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som 
människor utvecklas både näringslivet och samhället i 
stort.

Aktiviteter som engagerar, 
 inspirerar och berikar livet
Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd 
och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och 
gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. 
Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och 
föreningar.

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande 
saker att hända.

Den nytänkande  kvalitetskommunen
Kungsbacka kommun möter utmaningar med mod, 
nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett 
innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, 
och är en förebild för andra. Här jobbar människor som 
vill, vågar och kan.
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Så tar vi oss mot visionen 
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Målen preciseras i fokusområden och gäller för samtliga 
nämnder förutom valnämnd, överförmyndare i samver-
kan och revisionen. Nämnderna ansvarar för att bidra till 
att vi tillsammans når de kommunövergripande målen. 
Nämnderna väljer om de vill bryta ned fokusområdena 
till egna nämndmål eller arbeta direkt utifrån de kom-
munövergripande målen. Vi samarbetar med områden 
som är komplexa och har en kommungemensam plan 
med prioriterade aktiviteter för att nå målen. Alla mål 
ska tas om hand men alla behöver inte göra allt, vilket 
innebär att nämnderna i och med det gemensamma 
målarbetet kan bidra i olika omfattning till de olika 
fokusområdena. 

Måluppfyllelsen baseras på dels på hur indikatorerna 
utvecklats dels på en kvalitativ uppföljning utifrån 
nämndernas rapportering. Förutom skriftlig uppföljning 
i samband med delårs- och årsbokslut görs uppföljning i 
dialogformat vid så kallade checkpoints för att stämma av 
hur det går i målarbetet.  
 
Följande exempel visar att vi är på god väg eller delvis på 
väg att nå målen. Samtidigt måste vi fortsätta vara uthål-
liga eftersom effekterna av flera satsningar inte kommer 
märkas förrän om några år. Under året har arbetet i 
många verksamheter präglats mycket av hanteringen av 
pandemin, vilket gör att en del utvecklingsarbete fått stå 
tillbaka. Å andra sidan har digitaliseringen fått en rejäl 
skjuts framåt.

Vision 2030 är kommunens främsta styrdokument. Utifrån de utvecklingsområden 
som visionen lyfter fram och de utmaningar kommunen står inför har kommunfull-
mäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett tydligt riktmärke för 
utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

FOTO: Hannah Björk
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Mål

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I

Fokusområden Trend

 I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande 
 byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.

←

 Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. —
I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekre-
ation, upplevelser och kreativa utbyten. →

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi fortsätter ta oss mot 
målet men har en bit kvar, särskilt när det gäller fokus-
området attraktiva bostäder med inspirerande byggnads-
miljö för olika behov, generationer och livsstilar. Många 
initiativ har tagits för att omvandla fysiska möten till 
välkomnande, trygga och digitala mötesplatser under 
pandemin, och resultaten fortsätter att visa att Kungs-
backa är en trygg plats.

Det här har vi gjort
Under pandemin har samtliga förvaltningar satsat 
på tydlig och lättillgänglig kommunikation till olika 
målgrupper, exempelvis barn, elever, vårdnadshavare, 
omsorgstagare och personal. Detta för att öka kännedom 
om och skapa trygghet utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för minskad smittspridning.  

Hemtjänsten har fortsatt sitt arbete med att förbättra 
personalkontinuiteten. Detta har resulterat i en förbätt-
ring från ett snitt på 22 medarbetare under 2019 ner till 
ett snitt på 17 medarbetare 2020. Många hemtjänstta-
gare har uppgett att man känner sig nöjd och trygg med 
hemtjänsten i sin helhet, och medarbetarna har upplevt 
att omsorgstagarna i mindre uträckning framför klago-

mål på kontinuiteten. Förvaltningen för Vård & Omsorg 
införde även ett särskilt covid-team i hemtjänsten, vilket 
bidrog till minskad oro hos omsorgstagare, anhöriga 
och personal. Ett nytt omsorgsboende i Särö togs i drift 
under året, och är det första boendet som byggs enligt 
den nya standardiserade koncepthandlingen. Denna ska 
kunna appliceras på nya boenden och kommer förkorta 
processen så att fler boendeplatser kan erbjudas invånarna 
snabbare.

Vi har ökat användandet av träningslägenheter, som är en 
del av en boendetrappa där nästa steg är referensboende 
och slutligen eget boende. Med detta kan fler individer få 
möjlighet till en god vårdkedja/boende inom Kungsbacka 
kommun. 

Vi har skapat nya mötesplatser där vi aktivt arbetat för att 
nå fler målgrupper. Den nya idrottsparken ger möjlighet 
till lek, träning och kulturaktiviteter, och solstolar och 
bihotell längs ån bidrar till en trivsam miljö med hållbar-
hetsfokus. Temaplatsen Goplatsen skapades i samarbete 
med en grupp gymnasieelever och är öppen för alla, 
men i första hand utformad för tjejer. Under sommaren 
semestrade många invånare på hemmaplan, och vi gjorde 
mycket marknadsföring om hemestertips i kommunen.
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I arbetet med nya översiktsplanen och samhällsbyggnads-
processen har vi inkluderat barnperspektivet. Samarbete 
med skolor har gjort att många synpunkter kommit in 
från ungdomar under 18 år. 

När vi bygger lokaler läggs stor vikt på att miljöerna 
ska vara tillgängliga, välkomnande och kunna nyttjas 
av olika intressenter. Exempelvis erbjuder utemiljön för 
eleverna på Fjärås Bräckaskolan teman för olika aktivi-
teter. 

Andelen vårdnadshavare som får plats i förskola på 
önskat datum har ökat och motsvarar nu 84 procent. 
Även väntetiden för dem som inte får plats på önskat 
datum har minskat från 29 dagar 2019 till 15 dagar under 
2020. 

Analys
En stor del i att vara attraktiv som kommun handlar 
om hur vi löpande förbättrar våra verksamheter, så att 
miljöerna är attraktiva, välkomnande, trygga och skapar 
upplevelser och möten. År 2020 kom Kungsbacka på en 
femteplats i tidningen Fokus undersökning Bäst att leva, 
vilket är ett stort kliv framåt jämfört med tidigare år och 
ett kvitto på att Kungsbacka är en attraktiv kommun. 
Undersökningen jämför kommunerna utifrån 210 fak-
torer inom olika områden exempelvis arbetsmarknad, 
bostäder, demografi, demokrati och jämställdhet, kom-
munal ekonomi, trygghet, kultur och fritid, miljö, socialt 
och hälsa samt utbildning. 

Stort fokus under året har varit att bibehålla och stärka 
trygghet och daglig kontinuitet för elever och brukare 
inom skola, vård och omsorg. En del ordinarie verksam-
het har fått stå åt sidan och i vissa fall pausats helt på 
grund av pandemin, men det finns också många exempel 
på hur våra verksamheter har ställt om för att möta en 
föränderlig omvärld. Att kunna stå för trygghet och kon-
tinuitet är en del i att vara en attraktiv kommun.

Ansökningar av planbesked har minskat under året vilket 
kan leda till att det blir mindre byggnationer i framtiden, 
men det är för tidigt att dra slutsatser om ännu. Inom 
samhällsplaneringen behöver vi ha fortsatt fokus på att 
bygga verksamheter och gemensamma platser inom 
bostadskvarter för att få en bra blandning i byggnationen 
och levande kvarter. Antalet påbörjade och färdigställda 
bostäder under året ligger långt under målvärdet. Det 
finns ett antal färdiga detaljplaner som inte är bebyggda 
framförallt i staden. Den främsta orsaken är sannolikt att 
byggherrarna avvaktat på grund av ekonomiska skäl med 
en hög byggtakt i regionen och därmed höga priser. En 
annan anledning är att en stor plan inte kunnat påbörjas 
då man varit tvungen att invänta färdigställandet av ett 
parkeringshus. 

Vi behöver fortsätta täcka in flera grupper/behov när 
vi planerar för en attraktiv kommun, så som vi gjorde i 
arbetet med Goplatsen. Vi har fortfarande inte bostäder 
för alla grupper, och saknar lägenheter till ungdomar. Vi 
saknar också lägenheter till äldre som vill flytta från sin 
villa men inte sin ort, liksom familjer som separerar och 
behöver varsin lägenhet. 

Brukare i bostad med särskild service bor generellt länge 
i sina bostäder då det finns ett varaktigt, ofta livslångt 
behov av stöd, service och omvårdnad. Trots att det byggs 
mycket bostäder i Kungsbacka är andelen hyresrätter 
relativt låg jämfört med andra kommuner. Det innebär 
att möjligheterna att flytta om stödbehovet minskar är 
små. 

När beslut gällande bostad med särskild service inte verk-
ställs kan vi föreläggas att betala en särskild avgift. Under 
2020 har nämnden för Individ & Familjeomsorg blivit 
ålagd att betala särskild avgift i två ärenden på vardera 
1 miljon kronor.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

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

28 24 15 5 <30

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

72 72 68 69 72

Antal påbörjade och färdigställda bostäder i.u. i.u. 501 
påbörjade
418 fär-

digställda

234 
påbörjade

248 fär-
digställda

575

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

63 64 60 59 65

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

66 66 66 65 67
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EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ

Fokusområden Trend

 Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. —
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljö målen, 
de globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet. →

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. ←

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse 
Många av de aktiviteter som ligger till grund för en håll-
bar utveckling berör långsiktig planering och den genere-
rade nyttan för våra genomförda åtgärder blir i vissa fall 
märkbar först senare. Den samlade bedömningen är att vi 
utifrån det uppställda målet går åt rätt håll. 

Det här har vi gjort 
Invånare och verksamhetsutövare har fått lämna syn-
punkter på förslag till ny översiktsplan som ska ligga till 
grund för vårt framtida Kungsbacka. Under samråds-
processen inkom 640 svar genom formella yttranden och 
inlägg på sociala medier. Även Kommunfullmäktiges 
antagande av en ny avfallsplan med ambitiösa mål för 
bland annat cirkulära flöden och minskade avfallsmäng-
der ger oss bra förutsättningar att bidra till en hållbar 
utveckling i Kungsbacka. 

Det är en framtida utmaning när budgeterade investe-
ringar inte genomförs, vilket skjuter kostnader framåt. 
Under året har bland annat kompletteringstäckning av 
Toms deponi genomförts som minskar ”gamla skulder”. 
Utöver god ekonomisk planering pågår arbetet med att 
minska vattenförluster från dricksvattennätet och riktade 
åtgärder för att minska inläckage av tillskottsvatten i 
spillvattennätet. Fokus ökar på underhåll, både för våra 
tekniska försörjningssystem såsom avloppsrening och 
dricksvattenproduktion men också för våra fastigheter. 
Rådande pandemi har bidragit till att både invånare och 
företagare har behövt mer stöttning under året. Detta ses 
också som ett viktigt arbete för att säkerställa en långsik-
tigt hållbar ekonomi i Kungsbacka.

Förutsättningar för biologisk mångfald har ökat när ytor i 
staden utnyttjats till fjärilsrestauranger och insektshotell, 
och gräsytor omvandlats till blommande ängar. Nyan-
lagda dagvattendammar ökar skyddet för vattendrag, 
kan fungera som utjämningsmagasin vid höga flöden och 
bidrar även till ökad biologisk mångfald. 

Ca 500 produkter med farliga ämnen har tagits bort för 
att minska risken för negativ påverkan på både hälsa och 
miljö. Cirkulära tjänster har upphandlats för att under-
lätta återanvändning av både arbetskläder och saker. 
Genom att skänka möbler från kommunens möbelförråd 
till föreningsliv har ca 700 möbler återanvänts och skapat 
nytta för föreningslivet. Vi har haft workshops och dialo-
ger med ca 70 unga i årskurs 7–9 för att se hur vi tillsam-
mans kan jobba med hållbar konsumtion.

77 procent av alla interna transporter har varit fossilfria. 
I hemtjänsten har som exempel 1–2 bilresor per dag 
ersatts med elcykel eller elmoped. Koldioxidutsläppen för 
tjänsteresor minskade med 30 procent jämfört med 2019.  
Energianvändningen minskat med nästan 3 procent och 
egenproducerad energi är nu nära 7 procent. 

Social hållbarhet når vi med att grundläggande mänsk-
liga rättigheter uppfylls. Kungsbackas fokus är att 
unga mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Satsningen på 
Leverera välmående handlar om ungas hälsa, utgår ifrån 
fysisk aktivitet, positiva relationer, värderingar och inre 
drivkraft. Konkret har det resulterat i ett varierat utbud 
av aktiviteter som ger rörelse i skolan för samtliga gym-
nasieelever både under och utanför lektionstid. Andelen 
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elever som bedömde sin hälsa som god eller mycket god 
var 65 procent, en förbättring med fem procentenheter 
jämfört med 2019. Indikatorvärden för elevhälsa sjönk 
marginellt jämfört med föregående år för både flickor 
och pojkar i årskurser 4 och 8, men för gymnasiets åk 1 
ökade elevhälsan istället till 70 respektive 80 procent och 
överskred därmed uppsatt målvärde på 60 procent. 

Elever i årskurs 6–9 fick under våren information om 
Ung-appen och drygt 30 procent av kommunens 4 900 
elever i åldern 12–15 år svarade på en uppföljande enkät. 
Appen visar aktiviteter, evenemang och mötesplatser för 
unga och pengar eller stöd kan sökas till egna projekt. Nu 
har den ca 2 800 nedladdningar vilket är 35–40 procent 
av alla 12–15-åringar. 

Föräldraskapsstöd för ungas hälsa är en viktig skydds-
faktor för att främja barns och ungas psykiska hälsa 
under uppväxten. Under året har stödet ställts om till 
digital form och fler ensamstående och föräldrar som gör 
webbkursen kan erbjudas coachning. Nätverket Föräldrar 
Emellan genomförde tre digitala föreläsningar under 
hösten med närmare 1 000 deltagare. Utvärderingar visar 
ett högre deltagande med jämnare fördelning av deltagare 
mellan kommundelarna i det digitala formatet jämfört 
med fysiska föreläsningar. 

Analys 
Arbetet utifrån det lokala målet om en hållbar utveck-
ling och en hälsosam miljö ses absolut ha framskridit i 

rätt riktning. Under 2020 toppade Kungsbacka kommun 
tidningen Dagens samhälles ranking över kommunernas 
arbete med de globala målen. Bildandet av den nya avdel-
ningen Hållbar utveckling ger ett starkt signalvärde både 
internt och externt, och de globala målen har bland annat 
lyfts i en informationskampanj där Ines 7 år har utmanat 
ett tjänstepersoner att förklara målen så att alla förstår. 
Vi har fokuserat på cirkulära tjänster och vidtagit många 
andra åtgärder för att styra mot nationella och globala 
hållbarhetsmål samt åtaganden i Borgmästaravtalet. 

Att vi rör oss i rätt riktning utifrån vår målformulering 
betyder dock inte att Kungsbacka tar motsvarande kliv 
framåt ur ett större hållbarhetsperspektiv. Av kommu-
nens hållbarhetsredovisning framgår det att vi fortfa-
rande har stora utmaningar inom klimatområdet. Det 
gäller inte minst transporter, konsumtion och anpass-
ningsåtgärder, där kommunens möjligheter att påverka 
invånare och företagares beteendemönster är begränsade. 
Den genererade nyttan av dagens arbete kommer i vissa 
fall att synas först efter flera år.  

Många åtgärder pågår och har intensifierat arbetet med 
att förbättra ungas fysiska och psykiska hälsa, men det är 
svårt att bedöma effekterna för unga i kommunen. Helt 
säkert är att pandemin har påverkat ungas situation. För 
vissa har det varit gynnsamt med till exempel distansun-
dervisning samtidigt som andra har påverkats negativt. 
Med fortsatt fokus och genomförande av åtgärder finns 
goda möjligheter att närma sig målet.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än industrin i ton per invå-
nare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

2,3 2,2 * * 2,0**

Antal resor per invånare gjorda med kollektivtrafik (Källa: Sveri-
ges Ekokommuner) 

65 73 74 * 75

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

79 73 74 * 99

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

99 99 99 99 99

Transportenergi i kilowattimma (kWh) för kommunens tjänstere-
sor med bil per årsarbetare (Källa: Sveriges Ekokommuner)

505 427 354 328 350

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

0,10 0,17 0,14 0,10 0,10

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Flickor. (Elevhälsan i Kungsbacka 
utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever)

*** Åk 4: 91%
Åk 8: 75%

Åk 4: 89%
Åk 8: 73%

Åk 1 
gymn: 

58%

Åk 4: 85%
Åk 8: 70%

Åk 1 
gymn: 

70%

Åk 4: 92%
Åk 8: 80%

Åk 1 
gymn: 

60%

Ungas hälsa i årskurs 4 och 8 – Pojkar. (Elevhälsan i Kungsbacka 
utvecklar metod utifrån hälsosamtal med elever)

*** Åk 4: 91%
Åk 8: 88%

Åk 4: 90%
Åk 8: 81%

Åk 1 
gymn: 

61%

Åk 4: 88%
Åk 8: 84%

Åk 1 
gymn: 

80%

Åk 4:92%
Åk 8:90% 

Åk 1 
gymn: 

60%

*  Siffrorna publiceras senare. 
**  1,5 år 2030 enligt Klimatstrategin. 
*** Indikatorn är ny, därför finns inte tidigare mätningar att jämföra med.
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET I VÄSTSVERIGE

Fokusområden Trend

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. →
I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för 
 individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning. →

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att kommunen trots 
pandemin har gjort en viss förflyttning i positiv riktning 
under året, men det finns potential att ta ytterligare steg 
framåt. Flera större satsningar som har gjorts under året 
förväntas ge märkbar utdelning i framtiden. 

Det här har vi gjort 
År 2020 blev en svår period för näringslivet, trots att 
Kungsbackas företagare generellt sett har starka och 
robusta verksamheter. För många företag handlade det 
om radikal omställning och överlevnad då verksamheten 
i princip släcktes ner från en dag till en annan. Samtidigt 
arbetade andra verksamheter för högtryck, till exempel 
inom livsmedelsindustrin, byggindustrin och företag som 
levererar till sjukvården. 

Våra fysiska möten med näringslivet har fått ställas in 
eller skjutas upp, vilket dock skapat utrymme för andra 
insatser för att stötta kring pandemin såsom ökad dialog, 
ökad service, hjälp att tolka nationella stödpaket och ge 
råd. En positiv följd av pandemin har varit ett ökat antal 
samverkansytor med externa aktörer. Befintliga samar-
beten har fördjupats och relationerna har stärkts. Det 
gemensamma arbetet under pandemin har varit gynn-
samt för såväl invånare som företagare. 

Pandemin har ökat på arbetslösheten. I december 2020 
var antalet öppet arbetslösa inom Göteborgsregionen 
7 000 fler än året innan (en ökning med 37 procent). I 
Kungsbacka kommun handlar det om ca 300 fler (+33 
procent). Samtidigt har många fått möjlighet att bidra i 
nya arbetstillfällen som skapats inom bland annat vården. 
Det kommungemensamma initiativet Lätt & Rätt har 
varit ett stort förbättringsarbete under året. 200 personer 

på olika förvaltningar och även folkvalda har utbildats. 
Satsningen syftar till att ge snabbare handläggningstider, 
tydligare fokus på kundens behov och förflyttning till en 
mer rådgivande och serviceinriktad roll. 

Nya avgiftsmodeller har etablerats och gett en ökad 
transparens för företagen som numera kan beräkna hela 
kostnaden för sitt ärende i förväg och lättare förstå vad de 
betalar för. 

Under hösten har ett flertal moment automatiserats 
inom Byggnadsnämndens verksamhetsområde. Den tid 
som medarbetarna sparar läggs istället på rådgivning. 
För kunderna har det inneburit att det blivit lättare att 
komma i kontakt med rätt person och få svar på frågor. 
Många relationsstärkande insatser har genomförts, 
däribland öppet hus för företagare, startmöten vid större 
byggprojekt och en digital branschdag med fokus på 
dialog och relation.

Nya företagsetableringar har fortsatt enligt plan och 
antalet deltagare i kommunens starta nytt företag-kurser 
ökade under hösten. Antalet elever som driver företag 
inom Ung Företagsamhet (UF) har fortsatt att öka under 
året. Elof Lindälvs gymnasium blev den största UF-sko-
lan i Halland, och den sjätte största i Sverige. Kungs-
backa är den största UF-kommunen i Halland.

Badhusverksamheten överlåtits till privat drift, och vi har 
därmed möjliggjort för den privata friskvårdssektorn att 
utvecklas inom en traditionellt kommunal sektor. Arbetet 
med nya detaljplaner under 2020 hjälper till att öka till-
gången på planlagd verksamhetsmark, och flera kommer 
vara klara 2021. 
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Under året har Kungsbacka gjort flera satsningar för att 
stödja näringslivets tillgång på relevant kompetens för att 
göra det lättare för dem att växa. Ett exempel är projektet 
Hållbar Kompetens i Halland som har fokus på besöks-
näringen. 

Kommunen deltar även i regionala projekt som ska stärka 
företagens konkurrenskraft genom företagsutvecklande 
stöd eller direkta insatser till deras medarbetare. Under 
året startade Kompa Halland, som kompetensutvecklar 
personer som är varslade, permitterade eller anställda 
i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Syftet är att 
minska sårbarheten och mildra effekterna av pandemin i 
det halländska näringslivet. 

Pandemin har bidragit till att efterfrågan av ekonomisk 
rådgivning har ökat. Genom vårt arbete har vi stöttat 
både företagare och privatpersoner med utmaningar 
kopplade till Covid-19, ett viktigt arbete för att säker-
ställa en långsiktigt hållbar ekonomi i Kungsbacka.

Miljö & Hälsoskydd antog en ny behovsstyrd taxa som 
förväntas förenkla för både handläggare och kunder. 
Förvaltningen har haft ökad dialog och skapat nya 
mötesformer med innerstadens krögare och andra serve-
ringsställen, och arbetat med ett projekt för en coachande 
tillsyn inom området energieffektivisering. Därmed får 
företagare goda råd om hur de bäst sparar energi, till 
nytta för såväl miljön som den egna ekonomin. 

Nämnden för Vård & Omsorg har antagit en ny 
konkurrens utsättningsplan och även beslutat att Löfta-
gårdens vård- och omsorgsboende ska konkurrensutsät-
tas. Beslutet upphävdes dock i februari 2021 på grund av 
den pågående pandemin, att läget i verksamheterna är 
ansträngt och att smittspridningen fortsätter. Det finns 
för närvarande inte tillräckligt med personalresurser för 
att fokusera på ordinarie drift, kontrollera pandemins 
påverkan och samtidigt arbeta med konkurrensutsätt-

ningen. Under pandemin har kommunens vård- och 
omsorgsverksamheter arbetat extra aktivt för att säker-
ställa att alla utförare får rätt information och ett gott 
stöd i sitt arbete. Externa utförare har uttryckt att samar-
betet har fungerat mycket väl under pandemin.

Analys 
Under 2020 har förutsättningarna för måluppfyllelse 
stärkts ytterligare. Genom ökad digitalisering av kom-
munens tjänster arbetar vi fortlöpande med att förbättra 
effektiviteten gentemot företagare. Eftersom det även 
frigör tid för ett mer personligt bemötande väntas det 
påverka bilden av Kungsbackas servicegrad på sikt. 
 Pandemin har lett till en ökad dialog och stärkta rela-
tioner med många företag, vilket är ett gott tecken för 
framtiden. 

Den positiva förflyttningen avspeglas inte i indikatorerna 
nedan. Lågt NKI-värde kan förklaras av att kundnöjdhe-
ten har sjunkit för bygglov. En preliminär analys för 2020 
visar att det låga resultatet är tydligt kopplat till de långa 
handläggningstiderna. Det låga resultatet för bygglovs-
verksamheten, som bygger på ett relativt fåtal enkätsvar 
(14), påverkar kommunens totala NKI-resultat i opropor-
tionerlig grad.

Sammantaget bedömer vi att kommunen har förflyttat 
sig i positiv riktning under 2020 men har potential att ta 
ytterligare steg framåt. Kungsbacka har en företagsam 
befolkning, ett högt nyföretagande och är, enligt externa 
bedömningar, en av de kommuner som har bäst förutsätt-
ningar att möta de förändringar som Sveriges ekonomi 
genomgår. Kungsbackas näringslivsstrategi, som togs 
fram i dialog med näringslivet, är en självklar utgångs-
punkt för vårt arbete. De kommande åren kommer 
mycket fokus att ligga på att underlätta för och attrahera 
nyetableringar och omlokaliseringar. Det blir också 
viktigt att skapa tydligare samarbeten för att underlätta 
företags kompetensförsörjning.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Insikt, SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutöv-
ning till företag. Nöjd kund-index utifrån sammanvägt betygs-
index 0–100, för hur företag i kommunen bedömer Kungsbacka 
kommuns myndighetsutövning, vilken är en viktig del av före-
tagsklimatet. 

67 63 62 * 70

Svenskt näringslivs attitydundersökning av kommuners före-
tagsklimat. Medelvärde utifrån skala 1–6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun.

Siffran i tabellen visar resultatet på delfrågan om det samlade 
omdömet om företagsklimatet. 

3,0 3,2 3,4 3,3 3,5

 
* Siffra publiceras senare.
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I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET

Fokusområden Trend

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla →
I Kungsbacka stärks individens och  familjens 
egen  förmåga att ta hand om sitt liv. →

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi är på god väg mot 
måluppfyllelse och har tagit steg framåt inom båda fokus-
områdena jämfört med föregående år. 

Det här har vi gjort
Fler elever i grundskolan blev behöriga till gymnasie-
skolan och det genomsnittliga betygsmedelvärdet ökade 
2020. Även jämfört med riket och utifrån Kungsbackas 
förutsättningar förbättrades utfallet mot föregående 
år. Differensen i betygsutfall mellan pojkar och flickor, 
mellan enheter och mellan ämnen minskade jämfört med 
tidigare år, vilket indikerar en ökad likvärdighet. Utifrån 
resultaten kan vi dra slutsatsen att vi fortsatt behöver vara 
uthålliga i arbetet för en mer likvärdig skola. 

Andelen elever med gymnasieexamen är svagt uppåtgå-
ende, och betygsmedelvärdet har ökat från 13,8 till 14,0. 
Jämfört med riket och jämförbara kommuner är Kungs-
backas studieresultat goda, men har fortfarande en stor 
avvikelse mot förväntad nivå utifrån förutsättningarna. 

I vår satsning Tillsammans för varje barn har två team, ett 
för yngre och ett för äldre barn, bildats i Hålabäcksområ-
det och som under året jobbat med en handfull familjer. I 
arbetet kartläggs bland annat barnens behov, och famil-
jerådgivning och kontinuerliga träffar erbjuds. Lärdomar 
visar att det är viktigt med tidiga insatser och samverkan. 
Arbetet har utöver att komma varje barn/familj tillgodo 
under året, även lett till att varaktiga former för samver-
kan som ger resultat på riktigt arbetats fram för framtida 
bruk. Under hösten startade ett team upp för Aranäs-
gymnasiet och Elof Lindälvs Gymnasium där insatser 
diskuterades och påbörjades med ett par elever. Vi star-
tade också upp ett team som utgår från Varlaskolan.

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess har utveck-
lats ytterligare genom processoptimering och en tydlig 
handlingsplan. Detta har minimerat de delar där resur-
serna inte har använts på det mest effektiva sättet och där 
det funnits risk att kommuninvånarna inte når själv-
försörjning den snabbaste vägen. Trots pandemin och 
dess följder med bland annat högre arbetslöshet har det 
ekonomiska biståndet inte ökat under året, vilket tyder 
på en välfungerande arbetsmarknadsprocess. Möten med 
kommuninvånare har skett genom alternativa digitala 
lösningar i den mån det är möjligt. Utöver individuella 
möten har under hösten gruppverksamhet påbörjats 
digitalt.

Hanteringen av pandemin har gjort att vi till största del 
behövt fokusera på att kunna leverera vår kärnverksam-
het. Samtidigt har pandemin påskyndat digitaliseringen 
och inom gymnasieskolan ställde vi om till distansun-
dervisning i princip över en natt och kunde därigenom 
genomföra undervisning för våra elever. Under våren 
genomfördes ett stort arbete i syfte att förbereda För-
skola & Grundskola på ett beslut om allmän stängning 
av skolor och förskolor. Från och med slutet av året har 
enheter behövt stängas under en begränsad tid och i års-
kurs 7–9 har undervisningen bedrivits på distans.

Pandemin har inneburit ökat tryck på ekonomisk råd-
givning, då människor riskerar att gå i konkurs eller bli 
arbetssökande. Även konsumentvägledningen har ökat 
då många resor, evenemang och flyg har blivit inställda. 
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Analys
I båda utbildningsförvaltningarna har de senaste åren 
fokuserats mot mer långsiktiga utvecklingsinsatser. 
Det regionala samarbetet From Great to Excellent och 
satsningen på att stärka det pedagogiska ledarskapet är 
exempel på detta. Utöver detta pågår ett antal utveck-
lingsinsatser som ligger i linje med det som inom den 
pedagogiska forskningen pekas ut som riktningsgivare 
för en framgångsrik skolutveckling. Det handlar om ett 
tydligt pedagogiskt ledarskap, systematisk och skolbase-
rad kompetensutveckling, samspel i förbättringsarbetet 
och utveckling av lärande professionella gemenskaper. 
Det är dessa tillsammans med en ständig utveckling av 
undervisningen som ger en långsiktig framgångsrik skol-
utveckling med förbättrad måluppfyllelse som effekt. 

En effekt av hanteringen kring coranapandemin har varit 
att det på bredden i organisation finns en ännu bättre för-
måga att använda digitaliseringens möjligheter i möten 
och undervisning. Bedömningen är att distansundervis-
ningen i både gymnasieskolan och grundskolan fungerat 
väl, men inneburit en ansträngning för organisationen.

Pandemin har haft en stor påverkan på arbetsmarknads-
processen och det har varit ovisst exakt hur planeringen 
framåt ska se ut. Verksamheten har ställt om och 
anpassats under året. Genom hög flexibilitet och snabb 
omställning till bland annat digitala möten har arbe-
tet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat 
fortgå.

För målets fokusområden ser vi en förflyttning framåt. 
Kunskapsresultaten har förbättrats både för grundsko-
lan och gymnasieskolan och målvärdena har uppnåtts. 
Arbetsmarknadsprocessen har fortsatt att optimeras och 
utbetalning av ekonomiskt bistånd har inte ökat trots 
pandemin. Även andelen vuxna personer som inte åter-
kommit till försörjningsstöd har ökat. 

Skolinspektionens skolenkät genomfördes inte under 
2020 så på indikatorn om självkänsla och framtidstro 
finns inget utfall. Vi kan dock se i den enkät som genom-
förs i samverkan med övriga kommuner i Göteborgs-
regionen att utfallet i motsvarande frågor har förbättrats. 

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Genomsnittligt meritvärde för grundskolans årskurs 9. Meritvär-
det utgörs av summan av de 17 bästa betygen i elevens slutbe-
tyg och kan max vara 340.

229 240 238 246 245

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

13,9 13,9 13,8 14,0 14

Självkänsla och framtidstro för gymnasieelever år 2, index med 
skala 0–10 enligt Skolinspektionens skolenkät.

7,5 * 7,3 * 7,6

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i kommunen (Källa: Arbets-
förmedlingen och SCB) (procent)

1,9 3,0 2,2 2,8 2,5

Andel vuxna personer som inte återkommer till försörjningsstöd 
inom ett år efter avslutat försörjningsstöd, (procent)

75 73 78 82 90

*Enkäten genomförs vartannat år.
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ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD

Fokusområden Trend

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

→

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, 
sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. ←

Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. →
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 
modiga och medskapande medarbetare och ledare. →

I mål eller nära målet → Positiv utveckling under 2020

På väg mot målet ← Negativ utveckling under 2020

Långt kvar till målet — Oförändrat eller blandat

Färg- och teckenförklaring

Måluppfyllelse
Den samlade bedömningen är att vi har tagit stora steg 
främst inom fokusområdet digitalisering och att vi under 
året har fått nya sätt att möta invånare, företag och besö-
kare. Det har skapat en plattform som gör att vi är på god 
väg mot måluppfyllelse.

Det här har vi gjort
Mycket av året har präglats av en omställning till en 
digital miljö, både i kontakt med kommuninvånare och 
kommunens interna arbete. Övergången till distans-
undervisning på gymnasiet resulterade i en digital 
kompetenshöjning för både lärare och elever. Skol-
organisationerna har därigenom ökat sin förmåga att 
använda digitala verktyg för att skapa alternativa lärmil-
jöer, såsom filmad undervisning. 

Många e-tjänster har tagits fram och användningen av 
dem har ökat, bland annat för att enklare kunna följa sitt 
bygglovsärende, göra en orosanmälan till socialtjänsten, 
slänga avfall i annan kommun eller söka tillstånd hos 
Miljö & Hälsoskydd. Kompetenscentrum har markant 
ökat andelen ansökningar om ekonomiskt bistånd via 
e-tjänst och spelat in vägledningslektioner för SFI-elever. 

Kommunen har genomfört pressträffar för att möta 
medias och allmänhetens behov av information om hur 
kommunen hanterar pandemin. I samband med det har 
kommunen testat nya ingångar såsom att sakkunniga och 
verksamhetsansvariga intervjuas av en skolklass i direkt-

sändning, ett steg mot ett annorlunda samtal mellan 
kommunen och invånarna. Analyser visar att presskonfe-
renserna har haft stor positiv påverkan på årets medierap-
portering och på internkommunikationen.

Vi har tagit beslut om en ny digital handlingsplan som 
visar vilka digitaliseringsområden Kungsbacka som 
kommun ska satsa på de kommande tre åren. Områdena 
är välfärdsteknik för självständighet, digitala samhälls-
kanaler, digital samhällsbyggnadsprocess och effektiva 
arbetssätt. Den digitala handlingsplanen ska fungera 
som vägledning i förvaltningarnas arbete. Några nya 
satsningar har påbörjats, exempelvis införande av en ny 
e-tjänstplattform och en ny webb, kungsbacka.se.  

För att möjliggöra att invånare, kunder och företag är 
medskapande i utformningen av lokalsamhället finns 
bland annat Kungsbackas innovationsmodell, som tidigt 
bjuder in till dialog och delaktighet. Under året har ett 
stort antal verksamheter utbildats och coachats i model-
len. Även nya former för dialog och medskapande har 
testats. Ett nämnvärt exempel är samrådsdialogen kring 
den nya översiktsplanen som genomfördes i monterform 
på Kungsmässan. 

Ett annat exempel på medskapande är Kultur & Fritids 
seniorverksamhet, som har blivit tre gånger så stor med 
samma kommunala resurser. Seniorerna bygger själva 
organiskt verksamheten större genom att de agerar 
ambassadörer, ledare och deltagare för den verksamhet 
de själva är intresserade av att delta i. Det finns ett stort 
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engagemang och drivkraft i att göra något för sig själva 
och sina medmänniskor för att utforma sin egen vardag. 
Många kommunala anläggningar är på gång, där 
föreningarna har möjligheter att vara delaktiga i utform-
ningen. Det gäller till exempel Kungsbacka sporthall, 
Nordhallands ridklubb, skejtparken och nya arenan.  

I projektet Lätt & Rätt, som ska bidra till en mer service-
inriktad myndighetsutövning och som är en viktig del 
när det kommer till att invånare, företag och besökare ska 
känna sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt 
med kommunen, har det genomförts insatser under 
året. Ett exempel är ”Nyfiken på näringslivet” som är ett 
forum för att diskutera näringslivsfrågor och dagsaktu-
ella ämnen mellan förvaltningar, ofta med en företagare 
på besök.

Pandemin har utmanat kommunen i att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Många medarbetare har bidragit till enorma 
insatser under året och flera av dessa lyftes fram på med-
arbetardagen som gick av stapeln i december. Kommunen 
fortsätter satsa på att utbilda alla kommunens chefer i 
Utvecklande ledarskap, något som bedöms vara en nyckel 
till framgång för de välfärdsutmaningar kommunen står 
inför. 

Analys
Pandemin med alla dess bieffekter har under året tagit 
mycket fokus och energi från hela organisationen, 
samtidigt som den även har dominerat invånarnas 
vardag. Inom detta mål har utmaningen blivit en kata-
lysator och inom flera fokusområden har stora framsteg 
gjorts. Digitaliseringstakten och den digitala mognaden 
har ökat kraftigt i kommunen, samtidigt som många 
verksamheter har tvingats att tänka om och tänka nytt. 
Detta möjliggör nya sätt att möta invånaren och i det öka 
medskapandet och delaktigheten. 

Med den ökade digitala mognaden har vi kunnat ställa 
om istället för att ställa in, och hittat nya former för 

exempelvis möten och utbildningar. Vårt uppdrag kräver 
noggrannhet och samverkan som tar tid, samtidigt som 
digitaliseringen springer före. Det är en balansgång för 
kommunens verksamheter att vidareutveckla de positiva 
effektivare arbetssätten utifrån Ett Kungsbacka, sam-
tidigt som behovet finns av att arbeta långsiktigt och 
uthålligt i många processer. 

Det finns ännu inga mätvärden som kan visa på att den 
kraftiga utvecklingen av kommunens digitalisering 
på helheten har stimulerat invånarnas medskapande. 
Förvaltningarnas erfarenheter av sin digitalisering under 
året låter oss ana att våra invånare har tagit vara på de nya 
digitala möjligheterna till dialog, kommunikation och 
medskapande.  

Samtidigt som möjligheterna har ökat har värdet 
Nöjd-inflytande index (NII) sjunkit. Kungsbackas 
resultat när det gäller medborgarnas syn på sitt infly-
tande i kommunen sticker ut lite i år. Resultatet sjunker 
inom samtliga områden, framförallt inom förtroende, 
till skillnad från snittet och kommuner med 50 000 eller 
fler invånare där resultaten stiger eller är oförändrade, 
med något enstaka undantag. Resultatet för påverkan 
hamnar för första gången under gränsen för godkänt i 
Kungsbacka. Inget område har säkerställd förändring, 
men sett till att Kungsbackas resultat har sjunkit över tid 
är det inte sannolikt att tappet över tid beror på slumpen. 
Förtroende är det område som tappar mest och resultatet 
sjunker på samtliga frågor; kommunens politiker arbetar 
för kommunens bästa, hur ansvarstagande kommunens 
politiker är, hur kommunens högre tjänstemän arbe-
tar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut 
genomförs. För att bryta den nedåtgående trenden och 
göra invånare i Kungsbacka nöjdare krävs arbete för att 
stärka förtroendet och fortsätta att skapa möjligheter till 
påverkan. Att åstadkomma detta kräver samarbete inom 
hela kommunen. Många goda exempel på medskapande 
finns.

Indikator 2017 2018 2019 2020 Målvärde 
2020

Nöjd-inflytande index för hur kommuninvånarna bedömer möj-
ligheterna till inflytande (SCB:s medborgarundersökning, skala 
0–100).

46 47 43 41 48

DIMIOS1, digital mognad och grundläggande digitala förutsätt-
ningar

- - - *** *

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

** 76 ** 78 79

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av max 180. Jämix 
beräknas utifrån nio nyckeltal med skala 1–20 och visar hur 
jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor det 
är i organisationen

80 77 91 *** 85

* Ny indikator från och 2020. **Enkäten genomförs vartannat år. ***Siffrorna publiceras senare.
1  Ett kvalitativt värde som forskare bakom rapporten inte tycker man bör använda som indikator i detta sammanhang. Det pågår ett nationellt 
arbete att ta fram ett digitaliseringsindex. Det kommer baseras bland annat på Dimios. Det är Rise på uppdrag av Digg och finansierat av Vinnova 
som håller i arbetet och Kungsbacka har varit/är med i referensgruppen.
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Direktiv – äldre medarbetare

I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och 
att vara en attraktiv arbetsgivare vill Kungsbacka att man 
ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern. Mycket 
kompetens finns hos dessa medarbetare och många vill 
arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar 
att de ska kunna stanna kvar längre. 

Kommundirektören har därför fått i uppdrag att ta fram 
ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att 
jobba efter pensionsåldern.

Det här har vi gjort
Direktivet är uppfyllt i och med att kommunfullmäktige 
i slutet av året antog nya riktlinjer. Dessa börjar gälla från 
1 januari 2021 och ska fungera som ett stöd för chefer i 
deras arbete med att få medarbetare att vilja jobba kvar 
längre. Riktlinjerna lägger vikt vid att organisationen ska 

ha ett positivt synsätt till äldre medarbetare. Begreppet 
Framtidssamtal etableras som en del av utvecklingssam-
talet då chefen lyfter frågor om arbetstagarens framtid 
några år innan pension, för att motivera medarbetaren att 
arbeta längre. Arbetstagaren ska bli medveten om vilka 
åtgärder som erbjuds och vilka individuella lösningar som 
kan bli aktuella.

Förslagen ska ses som alternativ av möjligheter utifrån 
individens och verksamhetens förutsättningar och till-
lämpas med stor flexibilitet: Exempelvis dubblerad insätt-
ning till tjänstepension, nedsatt tjänstgöringsgrad med 
delvis bibehållna förmåner, gratis hälsoundersökning, 
pensionsinformation, lön som premie och andra åtgärder 
såsom distansarbete om så är möjligt, prova andra arbets-
uppgifter och friskvård på arbetstid.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FOTO: Ciprian Gorga
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Balanskravsresultat

Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommu-
nallagen och innebär ett uttryckligt krav på ekonomisk 
balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet 
innebär att kommuner ska upprätta en budget årligen där 
intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle kostnaderna 
för ett enskilt år överstiga intäkterna ska underskottet 
återställas senast inom en treårsperiod. Balanskravet 
omfattar kommunen men inte koncernen. 

Enligt gällande normering ska balanskravsutredningen 
ske på samma sätt i alla kommuner genom att ett 
bestämt antal delposter redovisas. Huvudprincipen är 
att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Däremot ska 
realisationsvinster till följd av försäljning av anläggnings-
tillgångar inte räknas in i resultatet då dessa inte anses 
utgöra löpande verksamhet. Realisationsvinster från 
exploateringsverksamheten ska däremot räknas in. 

Utöver justering för försäljning av anläggningstillgångar 
ges möjlighet att justera resultatet för realisationsvinster/
förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om 

dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushåll-
ning, exempelvis kostnadsbesparingar, i framtiden. Åter-
föring ska även ske av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper. Eftersom kommunen redovisar pensions-
förplikterna enligt fullfonderingsmodellen justeras även 
denna effekt i balanskravsresultatet.

Kungsbacka kommun har uppfyllt balanskravet sedan 
dess införande och har därmed inga underskott att 
återhämta. 2020 uppgår balanskravsresultatet till 392 
miljoner. Årets resultat om 415 miljoner har justerats för 
två poster. Dessa är reavinster från anläggningstillgångar 
om 4 miljoner samt effekten av fullfondsredovisning för 
pensioner om 19 miljoner. Då kommunen saknar finan-
siella placeringar finns inget att justera för dessa delar. 
Några realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöj-
lighet har heller inte bedömts föreligga. 

Kungsbacka kommun har inte beslutat att tillämpa någon 
resultatutjämningsreserv (RUR) vilket medför att ingen 
redogörelse av sådan görs. 

Balanskravsutredning, mkr 2019 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 210 415

Samtliga realisationsvinster 4 -4

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0

Återföring av orealiserade vinster & förluster i värdepapper 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 214 411

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 -29 -19

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0

Balanskravsresultat 185 392

*2019 års jämförelsetal är justerat med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende investeringsbidrag.
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Väsentliga 
personalförhållanden
Kungsbacka kommuns vision, mål och fokusområden uttrycker att vi ska vara 
en attraktiv arbetsgivare med modiga medskapande medarbetare och ledare. 
För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har vi sett ett behov av att 
arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke, både internt och externt.  

Nulägesanalys av vårt 
arbetsgivarvarumärke 
En viktig del i arbetet med att 
utveckla vårt arbetsgivarvarumärke 
handlar om att identifiera nuläges-
bilden. Under 2020 har vi påbörjat 
arbetet med att undersöka hur vi 
uppfattas som arbetsgivare. Syftet 
är att vi ska attrahera, rekrytera och 
behålla rätt medarbetare genom att 
identifiera och lyfta medarbetar- 
erbjudanden som särskiljer oss på 
arbetsmarknaden. En undersök-
ning via Linkedin om hur nyan-
ställda medarbetare upplever oss 
som arbetsgivare samt vad externa 
målgrupper har för bild av oss som 
arbetsgivare, har givit oss en insikt 
i hur vi behöver kommunicera med 
potentiella medarbetare. Vi kommer 
utveckla ett koncept för kommuni-
kation som är långsiktigt och kan 
anpassas efter förvaltning, verksamhet 
och målgrupp. 

Praktik & mässor 
Att ta emot praktikanter är ett 
forum för att möta framtidens 
arbetskraft. Studenter kan nu fylla i 
en praktikansökan via webben, en ny 
process som förenklar hanteringen av 
ansökningar internt samt resulterar 
i ett mer professionellt bemötande 
av studenter som är intresserade av 
Kungsbacka kommun.  

Som en följd av pandemin blev den 
traditionella utformningen av prao 
inställd. Samtliga förvaltningar har 
i samverkan med kommunens skolor 
hittat alternativa sätt att skapa inblick 
i arbetslivet för våra skolungdomar 
under rådande omständigheter, bland 
annat genom digitala uppgifter. 

Kungsbacka kommun har under 
året deltagit på bland annat Future 
Skills och VARM-mässan genom 
digitala mässmontrar. Syftet är att 
marknadsföra Kungsbacka kommun 
som en framtida arbetsgivare samt 
öka kunskapen om vilka karriär-
möjligheter som finns inom offentlig 
verksamhet. 

Sociala medier  
Vi har under året satt en strategi för 
våra sociala medier, där innehållet 
ska synkronisera med övrig kom-
munikation. Syftet med strategin är 
bland annat att synliggöra utveck-
lingen i kommunen, att förmedla 
bilden av Kungsbacka som en 
attraktiv kommun att bo, verka och 
vistas i samt stärka relationen till 
Kungsbacka och visa ett mångsidigt 
Kungsbacka. 

Rekryteringsläget 
Den pågående pandemin har 
påverkat arbetet för kommunens 
rekryteringscenter, som haft ett 
tätt samarbete med Vikariecenter 
för att rekrytera timvikarier till de 
verksamheter som haft störst behov 
utifrån rådande situation. Vi har 
fortsatt att arbeta med proaktiva 
insatser med chefer som har rekry-
teringsbehov inom svårrekryterade 
yrkesgrupper. Under året har vi haft 
ute 613 platsannonser med totalt  
14 689 sökanden för tjänster i 
Kungsbacka kommun. Det har 
sålunda varit i snitt 18 sökanden 
per tjänst som kan jämföras mot 
fjolårets 11 sökanden per tjänst. 57 
chefstjänster har annonserats under 
året med ett snitt på 24 ansökningar 

per tjänst, vilket är en ökning från 
fjolårets 14 ansökningar per tjänst. 
En rimlig slutsats utifrån rådande 
situation med pågående pandemi 
och ovisshet på arbetsmarknaden 
är att kommunen uppfattas som en 
trygg och attraktiv arbetsgivare.  

Personalomsättningen under året 
är relativt oförändrad jämfört med 
föregående år. Vi konstaterade en 
nedåtgående trend under 2019, under 
2020 har personalomsättningen ökat 
med en halv procent. Det blir intres-
sant att fortsatt följa utvecklingen 
under 2021 då den lokala arbets-
marknaden påverkas av ett antal 
nyetableringar och arbetsmarknaden 
i stort förhoppningsvis stabiliseras 
och återanpassar sig efter pandemin. 

Den interna rörligheten var cirka 
4 procent. Kungsbacka har alltså 
relativt många som byter syssla inom 
kommunen vilket är bra då det leder 
till att man stannar längre i Kungs-
backa och att medarbetarna upplever 
att de kan få nya utmaningar inom 
kommunen. Den externa rörligheten 
ligger på 9,4 procent och anses vara en 
nivå som är rimlig och inte proble-
matisk.  

LEDARSKAP OCH  
MEDARBETARSKAP 
Våra ledare 
Under året har Kungsbacka kommun 
genomfört orienteringsprogrammet 
Jag vill bli chef, som vänder sig till 
medarbetare som vill få ökad kun-
skap om och inblick i vad chefskap 
innebär. Totalt 33 medarbetare har 
genomför programmet under året och 
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flera av dessa förväntas bli chefer i 
Kungsbacka kommun framöver. 

Utbildningsprogrammet Utveck-
lande ledarskap (UL) fokuserar på 
det personliga ledarskapet och att få 
chefer och ledare utvecklas så att de 
kan leda ett framgångsrikt utveck-
lingsarbete. Under året har 30 chefer 
genomfört programmet. 27 chefer 
har även genomfört en utbildning 
i Förnyat Utvecklande Ledarskap 
(FULL) där chefen får en möjlighet 
att utveckla och fördjupa sina kun-
skaper om Utvecklande Ledarskap 
ytterligare. 

Den digitala versionen har lanserats 
av Kungsbackaledaren Bas, vårt 
andra utbildningsprogram för chefer 
med fokus på arbetsgivarrollen och 
det formella i chefsuppdraget. Den 
nya digitala programutformningen 
av Kungsbackaledaren Bas möjliggör 
ett mer flexibelt lärande för våra nya 
chefer, oberoende av tid och plats. 

I kommunen arbetar 266 chefer. 
Under 2020 uppgick antal medarbe-
tare per chef till 19,1 vilket innebär 
en minskning i relation till före-
gående år. Även antal medarbetare 
per enhetschef har minskat jämfört 
med 2019. Antalet medarbetare per 
enhetschef under året var 23,3.   

Våra medarbetare 
Under 2020 blev vi 6 661 månads-
anställda medarbetare i Kungsbacka 
kommun, en marginell ökning från 
föregående år då antalet månads-
anställda medarbetare var 6 659. 
Andelen anställda kvinnor under 2020 
var 80,3 procent och medelåldern 
för kommunens medarbetare var 
45 år, vilket ligger i linje med hur 
könsfördelning och genomsnittlig 
ålder ser ut inom offentlig sektor på 
riksnivå. Att medarbetarantalet har 
varit jämförelsevis statiskt kan vara 
ett resultat av en stramare budget på 
förvaltningarna.   

Andel medarbetare som arbetar 
heltid har ökat jämfört med motsva-
rande period föregående år, och vi 
kan se en uppåtgående trend över tid. 
Andelen medarbetare som arbetar 
heltid har ökat med 0,8 procent. Det 
är de kvinnliga medarbetarna som 
står för majoriteten av ökningen.

Ökningen kan härledas till utveck-
lingsinsatser som påbörjades 2018 i 
och med kollektivavtalet Heltid  
som norm.  

Heltid – det normala, procent
2020

Andel kvinnor som har heltid 77,3

Andel män som har heltid 89,6

Andel heltid totalt 79,6

Ledardagen och  
Medarbetardagen   
1 december gick årets Ledardag och 
Medarbetardag av stapeln, detta år 
i digitalt format. Syftet med Ledar-
dagen och Medarbetardagen är att 
uppmärksamma medarbetare och 
ledare som utmärkt sig särskilt under 
året. Under Ledardagen delades 
priser ut inom kategorierna Årets 
utvecklande ledare och Årets nytän-
kande ledare. På Medarbetardagen 
delades pris ut i fyra olika kategorier 
baserade på vår arbetsplatskultur, 
där de nominerade hyllades för sina 
insatser under det gångna året. Dessa 
evenemang är viktiga för att bygga 
stolthet i organisationen och får 
mycket höga betyg i vår utvärdering.

60 år 
och äldre

12,3 %

Yngre  
än 30 år 

11,1 %
30–39 år 

21,4 %

40–49 år 
27,4 %

50–59 år 
27,9 %

Andel medarbetare utifrån ålder.

Antal månadsanställda per förvaltning 2020

Förvaltning Antal anställda Andel  kvinnor Andel män

Byggnadsnämnden 101 63,4 36,6

Förskola & Grundskola 2 667 85,5 14,6

Gymnasium & Arbetsmarknad 523 64,8 35,2

Individ & Familjeomsorg 790 83,3 16,7

Kommunstyrelsen 126 73,8 26,2

Kultur & Fritid 196 68,9 31,1

Miljö & Hälsoskydd 101 63,4 36,6

Service 790 71 29

Teknik 246 37,9 62,1

Vård & Omsorg 1 243 91,7 8,3

Totalt i kommunen 6 661 80,3 19,7

*Då några anställningar spänner över flera förvaltningar blir summan på raden Totalt något mindre än summeringen av antalet på varje rad.
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ARBETSMILJÖ 
OCH HÄLSA  
Coronapandemin    
Utbrottet av pandemin har i stor 
uträckning präglat arbetet inom 
HR-organisationen och arbets-
miljöarbetet under året. HR har 
formulerat den arbetsgivarpolitiska 
hållningen för Kungsbacka kommun 
och också ingått i det kommunöver-
gripande stabsarbetet som pågick 
under våren på grund av pandemin.  

Förvaltningarna för Individ & 
Familjeomsorg samt för Vård & 
Omsorg har verksamhet som vänder 
sig till de invånare som identifie-
rats vara i riskgrupper för covid-19. 
Inom arbetsmiljö har många frågor 
och företeelser uppstått som varit 
okända sen tidigare och det har 
inneburit utmaning i beslut och 
ställningstaganden. Vi har lyckats 
framgångsrikt genom att vi tidigt 
påbörjade risk-och konsekvensana-
lyser tillsammans med skyddsor-
ganisation. Med tät samverkan och 
kontinuerliga skyddskommittéer har 
vi säkrat arbetsmiljön och fullföljt 
skyddsarbetet på ett bra sätt. För-
ändringsarbetet som skett handlar 
om att verksamheten har fått ställa 
om för att minimera smittsprid-
ning bland våra omsorgstagare och 
klienter. Detta arbete har främjats av 
en bra samverkan med arbetstaga-
rorganisationerna där vårt samarbete 
har skapat goda förutsättningar för 
medarbetare, chefer och organisa-
tion att hantera förändringar. 

På flera av våra förvaltningar har 
många medarbetare arbetat på distans 
i större utsträckning än tidigare, 
vilket resulterat i en ökad digital 
mognad i vår organisation. De 
digitala arbetssätt som vi utvecklat 
kommer att göra oss mer flexibla och 
effektiva i framtiden.  

En viktig del i arbetsmiljöarbetet 
har bestått i att stötta chefer och 
medarbetare i att upprätthålla en god 
arbetsmiljö hemifrån, då våra medar-
betare uppmanats att arbeta hemma i 
så stor uträckning som möjlig för att 

minska smittspridningen. En rutin 
som möjliggör att låna hem teknisk 
utrustning som exempelvis bild-
skärm implementerades, och utbild-
ningar i att ”leda på distans” har 
erbjudits till förvaltningarnas chefer 
för att underlätta omställningen. 

Arbetsmiljömål 
Kommunen som arbetsgivare har 
enligt Arbetsmiljölagen ett ansvar  
för att det finns mål för arbetsmiljö- 
arbetet. Övergripande mål för 
Kungsbacka kommuns arbetsmiljö- 
arbete har tagits fram i samverkan 
med de fackliga parterna samt kom-
munstyrelsens arbetsutskott, och 
antogs av Kommunfullmäktige  
i oktober 2020. 

KIA – Kommunernas Informa
tionssystem om Arbetsmiljö 
För att åtgärda och kunna före-
bygga ohälsa och olycksfall på 
grund av förutsättningar i arbetet, 
följs anmälningar gällande tillbud 
och arbetsolyckor upp. KIA är ett 
webbaserat informationssystem som 
chefer och medarbetare i kommunen 
kan använda för att rapportera in 
olycksfall och tillbud. Under året 
har KIA implementerats på samtliga 
förvaltningar i kommunen. KIA ger 
förutsättningar att arbeta förebygg- 
ande med arbetsmiljön och skapa ett 
mer effektivt arbetssätt för chefer 
och för samverkansgrupper inom 
ramen för arbetet i skyddskommitté. 
Under 2020 har 1 151 tillbud, 313 
olycksfall och 24 arbetssjukdomar 
rapporterats. 

Medarbetarundersökningar  
Kungsbacka kommun har sett ett 
behov att utveckla metoder för att 
genomföra medarbetarundersök-
ningar då forskning på området 
indikerar att traditionella med-
arbetarundersökningar har liten 
effekt på det verksamhetsnära 
arbetsmiljöarbetet. Under 2020 har 
pulsmätningar i någon form genom-
förts på samtliga förvaltningar. 
Pulsmätningar innebär att korta, 
digitala arbetsmiljöenkäter skickats 
ut till medarbetare mer frekvent för 
att få en temperaturmätning på hur 

medarbetarnas arbetsmiljö fungerar 
här och nu. Uppföljning kan ske på 
bland annat efterföljande APT och 
tanken är att gruppen på ett tidigt 
stadium ska kunna fånga upp såväl 
frisk- som riskfaktorer. Pulsmätningar 
utgör en undersökningsmetod i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med 
fokus på den psykosociala arbetsmiljön 
och ger chefer förutsättning att kunna 
arbeta proaktivt och agera i realtid på 
de signaler som resultatet indikerar. 

Call for care 
Upprepad korttidsfrånvaro (dag 1–14) 
kan vara tecken på ohälsa och  
kommande längre sjukskrivning. 
För att minska sjuktalen och öka 
frisknärvaron har vi under 2020 
arbetat med projektet ”Call for care”. 
Den som är sjuk ringer ett särskilt 
nummer och får råd och hjälp av 
en sjukvårdsutbildad person. Syftet 
är att få medarbetare att snabbare 
komma i tjänst igen.  Projektet har 
påverkats starkt av pandemin då 
sjuktalen ökat kraftigt och det har 
därför varit svårt att utvärdera effek-
ten av tjänsten. Projektet har förlängts 
en bit in på 2021 och en ny utvärdering 
kommer att ske innan vi tar ställning 
till eventuell fortsättning.  

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under 
2020 var 7,6 procent vilket innebär 
en ökning om 1 procent jämfört 
med 2019. En rimlig förklaring 
till ökningen är vårens utbrott av 
Covid-19 som fortfarande påverkar 
sjuktalen. Vi ser också en ökning i 
sjukfrånvaron generellt hos kom-
munerna i Göteborgsregionen. 
Kungsbacka kommun är fortsatt den 
kommun som ligger lägst beträffande 
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron nådde 
sin kulmen under mars/april, under 
sommaren såg vi en nedåtgående 
trend där sjukfrånvaron låg lägre 
än motsvarande period 2019. Under 
hösten skärptes läget kring smitt-
spridning i regionen och vi såg en 
ökad sjukfrånvaro, särskilt inom 
våra relationstunga förvaltningar för 
Vård & Omsorg, Individ & Familje-
omsorg, Förskola & Grundskola och 
Service. 
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Sjukfrånvaron för kvinnor upp-
mättes till 8,2 procent och motsva-
rande siffra för män var 5,1 procent. 
Resultatet ligger i linje med övriga 
kommuner i Göteborgsregionen där 
kvinnor generellt påvisar en högre 
sjukfrånvaro än män. 

Sjukfrånvaro

Andel i procent 2019 2020

Sjukfrånvaro Kvinnor 7,2 8,2

Sjukfrånvaro Män 4,3 5,1

Sjukfrånvaro Totalt 6,6 7,6

Lägst total sjukfrånvaro i Kungs-
backa kommun uppvisade kom-
munstyrelsens förvaltning och 
förvaltningen för Kultur & Fritid. 
Högst total sjukfrånvaro uppmättes 
på förvaltningen Vård & Omsorg. 
Den totala korttidssjukfrånva-
ron (dag 1–14) under 2020 var 4,1 
procent och långtidssjukfrånvaron 
3,5 procent i Kungsbacka kommun. 
Långtidssjukfrånvaron har sjunkit 
något i jämförelse med 2019 medan 
korttidssjukfrånvaron har ökat. 
Ökningen i korttidssjukfrånva-
ron kan kopplas samman med den 
rådande pandemin. 

Sjukfrånvaro utifrån ålder

Andel i procent 2019 2020

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
29 år eller yngre 

6,1 7,7

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
30–49 år 

5,8 6,7

Sjukfrånvaro, 
anställda i åldrarna 
50 år eller äldre 

7,7 8,7

En jämlik arbetsplats 
I Kungsbacka kommun ska alla 
behandlas likvärdigt i frågor om 
arbete, anställnings- och andra 
arbetsvillkor samt utveckling i arbe-
tet. Detta innebär att strävan efter 
ökad variation och normkritiskt 
tänkande ska vara en naturlig del av 
all verksamhet och att vi har nollto-
lerans mot diskriminering. Arbetet 
för jämställdhet tar avstamp i en 
kommungemensam plan för aktiva 
åtgärder inom jämställdhet och jäm-

likhet. Några exempel på priorite-
rade åtgärder är att belysa och utreda 
löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män, att undersöka skillnaden 
mellan möjliga karriär vägar inom 
mans- respektive kvinnodominerade 
yrken samt verka för ett jämställt 
föräldraskap. 

En jämställd lönepolitik  
Inför löneöversynen 2020 gjordes 
analyser utifrån marknadsläge och 
utifrån lagkravet om jämställda 
löner. Analyserna indikerade att 
lönerna inom Kungsbacka kommun 
ligger väl till i jämförelse med nära-
liggande kommuner. I löneöversyn 
2020 gjordes strategiska priorite-
ringar utifrån osakliga löneskill-
nader till följande grupper som i 
analysen hade en lägre medianlön än 
motsvarande likvärdiga befattningar: 
Restaurangchefer, Socialsekreterare 
(LVU/LVM), Personliga assistenter, 
Lärare Gymnasiesärskolan, Bibliote-
karier, Skolbibliotekarier, Skolkura-
torer och vissa Enhetschefer. 

Avslutningssamtal  
och exitenkät 
I Kungsbacka kommun genom-
förs ett avslutningssamtal med alla 
tillsvidareanställda medarbetare som 
väljer att avsluta sin anställning hos 
oss. Avslutningssamtalet syftar till 
att fånga upp unika erfarenheter från 
verksamheten och identifiera möjliga 
utvecklingsområden. Avslutnings-
samtalet resulterar också i en ökad 
chans för att medarbetaren lämnar 
organisationen med en positiv 
känsla och fortsätter att agera som 
en ambassadör för Kungsbacka 
kommun.  

Utöver avslutningssamtalet får med-
arbetare som avslutar sin anställning 
i Kungsbacka kommun ta del av en 
digital exitenkät. Några fördelar 
med exitenkäten är att den möjliggör 
att jämföra resultat samt följa upp 
resultatet statistiskt över tid. Resul-
tatet av exitenkäten 2020 indikerar 
att majoriteten av respondenterna är 
ganska eller mycket nöjda med sitt 
arbete i Kungsbacka kommun och 
eventuellt skulle kunna tänka sig att 
arbeta i Kungsbacka kommun igen i 
framtiden. 

Nyckeltal 2020

Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

Resursmått

Anställda andel kvinnor, procent 81,4 80,7 80,3

Antal medarbetare per enhetschef 23,3 23,8 23,3 

Andel heltid, procent   77,2 78,8 79,6

Anställda totalt   6 581 6 659 6 661 

Effektmått

Personalomsättning (intern och extern),  
procent 

15 13,5 14

Sjukfrånvaro totalt, procent 6,6 6,6 7,6

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar  
eller mer, procent 

38,2 40,4 32,8

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år  
eller yngre, procent 

- 6,1 7,7

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30–49 år,  
procent 

- 5,8 6,7

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år  
eller äldre, procent 

- 7,7 8,7

Sjukfrånvaro kvinnor, procent  7,2 7,2 8,2

Sjukfrånvaro män, procent  3,8 4,3 5,1
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Förväntad utveckling 
Årsredovisningen är en redogörelse och analys av året 
2020, men utgör också ett viktigt underlag till kom-
mande års ekonomiska planering och ekonomistyrning. 
Kungsbacka kommun beslutar om budgeten för kom-
mande år i juni månad vilket innebär att processen med 
årsredovisningen knyter an direkt till budgetprocessen. 

2020 har på många sätt varit ett annorlunda år vid en 
jämförelse historiskt. Resultatet för såväl kommunen 
som kommunkoncernen är det högsta hittills. Samtidigt 
innebar 2020 en rad olika faktorer som gör det svårt att 
jämföra rakt av med andra år. Under året erhölls ökade 
generella statsbidrag med anledning av Coronapandemin. 
Samtidigt visade sig skatteunderlaget vika i en mindre 
omfattning än vad som befarades vid inledningen av 
året. Kommunen erhöll ersättning för samtliga sjuklöner 
under perioden april–juli samt för högre sjuklönekostna-
der än normalt under resterande del av året. Därtill gavs 
möjlighet att få ersättning för merkostnader till följd av 
pandemin. Samtidigt som många verksamheter upplevde 
ett större tryck till följd av pandemin gick vissa mer på 
lågvarv till följd av rådande restriktioner. Detta innebar 
de facto att kostnaderna inom dessa verksamheter mins-
kade. Därtill bidrog ett relativt stort tillskott från explo-
ateringsverksamheten, samt ett antal försäljningar av 
fastigheter i kommunkoncernen till att årets resultat blev 
högre än tidigare år. En värdemätare för hur resultatet 
2020 står sig jämfört med tidigare år ges i den finansiella 
analysen där det strukturella resultatet analyseras. I detta 
har hänsyn tagits till parametrar som tillfälligt stärker 
det ekonomiska utfallet 2020. Av det strukturella resul-
tatet framgår att ekonomin i grunden ligger i nivå med 
tidigare år vilket innebär att utmaningarna som förelåg 
vid ingången av 2020 till största del kvarstår när vi nu går 
in i 2021. 

Ovissheten inför kommande år är större än vad den varit 
tidigare, mycket på grund av att vi fortsatt befinner oss 
mitt uppe i pandemin. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) redogör i ekonomirapporten från oktober 2020 
för kommunernas utmaningar framöver. Av rapporten 
framgår att ökade behov till följd av demografin fortsatt 
kommer vara en stor utmaning, även om första halvan 
2020 innebar en relativt blygsam befolkningsökning jäm-
fört med tidigare år. Utöver demografiska förändringar 
prognostiserar SKR fortsatt höga investeringsvolymer för 
kommunerna framöver.1   

1 Ekonomirapporten, oktober 2020. Sveriges kommuner & regioner. 
sida 29 ff.

Kungsbackas utmaningar framöver speglar till stor del 
bilden som lyfts fram i SKR:s ekonomirapport. Föränd-
ringar i demografin medför krav på fortsatta effektivi-
seringar samtidigt som investeringsutgifterna beräknas 
bli fortsatt höga. Därtill syns i likhet med riket en lägre 
befolkningsutveckling än tidigare år även i Kungsbacka 
under 2020. Befolkningstillväxten har varit stark de 
senaste åren. För perioden 2010–2019 ökade befolk-
ningen i kommunen med 12 procent, och Kungsbacka 
var bland de fyrtiotal kommuner med störst tillväxt sett 
till befolkningen. Huruvida 2020 års vikande trend är 
här för att stanna återstår att se. Utmaningen kopplad till 
ökande befolkning och därmed krav på utbyggd kommu-
nal service samt en förändrad demografi kvarstår dock 
oavsett.  

Budgeten för kommande år ger uttryck för fortsatt höga 
ambitioner, både i form av utökad service till kommu-
nens invånare som fortsatt höga investeringsnivåer. En 
förutsättning för detta är att kommunen även kommande 
år kan genomföra nödvändiga effektiviseringar, och på 
så vis bedriva verksamheten inom rådande ekonomiska 
ramar.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning och kassaflödesanalys
Resultaträkningen sammanfattar årets kostnader och intäkter, och visar årets resultat samt hur det egna kapitalet förändrats.  
Kassaflödesanalysen visar hur vi har finansierat vår verksamhet och hur kommunens och koncernens rörelsekapital förändrats.

RESULTATRÄKNING Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 
inkl ombudget

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2020

Verksamhetens intäkter 1,3 1 208 1 213 1 253 1 450 1 532
Verksamhetens kostnader 2,3 -5 782 -5 636 -5 673 -5 703 -5 739
Avskrivningar 4 -428 -315 -344 -406 -421
Verksamhetens nettokostnader -5 002 -4 737 -4 765 -4 660 -4 627

Kommunalskatt 5 4 786 4 661 4 752 4 661 4 752
Generella statsbidrag och utjämning                             6 378 332 474 332 474
Verksamhetens resultat 162 255 461 333 598

Finansiella intäkter 7 14 16 13 16 13
Finansiella kostnader 8 -66 -62 -60 -106 -101
Resultat efter finansiella poster 110 210 415 243 511

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0
Årets resultat 110 210 415 243 511

KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 
inkl ombudget

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 110 210 415 243 511
Justering för av- och nedskrivningar 396 315 346 408 423
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar 0 114 40 114 18
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 24 4 -1 13 12
Medel från verksamheten före förändrat rörelsekapital 531 643 799 778 964

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager 15 -3 -18 0 -18
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 16 -4 8 -41 51
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 26 9 -35 108 -1 95
Kassaflöde från den löpande verksamheten 540 602 896 736 1 092

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 10 -1 0 -1 0
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -1 311 -1 061 -944 -1 521 -1 235
Omklassificering 0 0 10 0 10
Investeringsinkomster 25 12 43 12 43
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 11 9 157
Förändring finansiella anläggningstillgångar 12 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 311 -1 040 -881 -1 501 -1 026

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 24 775 400 202 640 347
Amortering av skuld 24 0 0 -19 -34
Förändring långfristiga fordringar 13 1 8 1 8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 775 401 210 623 321

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 0

Årets kassaflöde 4 -38 226 -142 386
Likvida medel vid årets början 17 156 194 156 412 270
Likvida medel vid årets slut 17 160 156 381 270 656

* Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende anpassning till RKR R2

* Jämförelsetalen för 2019 är justerade med anledning av ändrad redovisningsprincip avseende anpassning till RKR R2
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Balansräkning
Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning på bokslutsdagen. Under rubriken tillgångar visas hur kapitalet använts.  
Rubriken eget kapital, avsättningar och skulder visar hur kapitalet anskaffats.

BALANSRÄKNING Kommunen Koncernen

miljoner kronor Not Budget 2020 2019 2020 2019 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 10 1 1 1 1 1

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 515 5 601 6 130 9 584 10 181
Maskiner och inventarier 590 590 642 602 654
Summa materiella anläggningstillgångar 11 7 106 6 191 6 772 10 186 10 835

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 12 209 209 209 60 60
Långfristig utlåning 13 10 10 2 10 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 219 219 211 70 62

Bidrag till statlig infrastruktur 14 34 34 32 34 32

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 15 5 5 6 7 8
Fastigheter för försäljning 15 23 23 40 23 40
Fordringar 16 424 424 416 478 428
Kassa och bank 17 160 156 381 270 656
Summa omsättningstillgångar 612 608 844 779 1 132
Summa tillgångar 7 971 7 053 7 859 11 069 12 061

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 110 210 415 243 511
Justering ingående eget kapital 0 251 -22 251 -22
Övrigt eget kapital 1 939 1 764 2 224 2 033 2 527
Summa eget kapital 18 2 050 2 224 2 618 2 526 3 017

Avsättningar
Pensioner inklusive särskild löneskatt 19 1 713 1 689 1 747 1 689 1 747

Övriga avsättningar 20–22 225 225 228 225 228
Avsättning för skatter 23 0 0 0 76 66
Summa avsättningar 1 938 1 914 1 975 1 990 2 041

Skulder
Långfristiga skulder 24 2 125 1 359 1 561 4 857 5 170
Investeringsinkomster 25 832 537 580 537 580
Kortfristiga skulder 26 1 027 1 017 1 125 1 159 1 254
Summa skulder   3 983 2 914 3 267 6 553 7 004
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 7 971 7 053 7 859 11 069 12 061

Soliditet 25,7% 31,5% 33,3% 22,8% 25,0%

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 27 3283 3412 23 22
Övriga säkerheter och panter - - 262 262
Andel pensionsutfästelse Räddningstjänsten 13 15 13 15
Teoretiskt värde av förtroendevaldas pensionsförmåner* 16 6 16 6
Förvaltade stiftelsers kapital 53 52 53 52

*Under 2020 har två stycken förtroendevalda beviljats visstidspension och är från 2020 redovisade som avsättning i balansräkningen enligt RKR R9.
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Noter
NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 1  Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 51,8 64,3 87,5 99,0

Taxor och avgifter 446,7 452,9 446,7 452,9

Hyror och arrenden 118,5 116,7 319,3 325,4

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 347,7 391,1 347,7 391,1

EU-bidrag 3,8 2,0 3,8 2,0

Övriga bidrag 1,3 4,4 1,3 4,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 150,2 158,8 150,2 158,8

Intäkter från exploateringsverksamheten 86,4 58,5 86,4 43,6

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 51,1

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 6,9 3,8 6,9 3,8

Summa verksamhetens intäkter 1 213,3 1 252,5 1 449,8 1 532,1

Övriga upplysningar
Intäkter har värderats, upplysts och redovisats i enlighet med RKR rekommendation R2. Från 2020 intäktsförs investeringsbidrag och  
gatukostnadsersättningar i takt med anläggningens färdigställande.

Övriga intäkter på koncernen avser försäljning av fastigheter för Eksta Bostads AB koncernen.

Not 2  Verksamhetens kostnader

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -22,8 -22,5 -22,8 -22,5

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 0,0 -12,4 0,0 -12,4

Lämnade bidrag -169,7 -164,5 -169,7 -164,5

Köp av huvudverksamhet -960,7 -1 004,7 -963,0 -1 130,7

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -3 315,4 -3 385,4 -3 347,2 -3 417,9

Pensionskostnader inklusive löneskatt -161,9 -193,0 -161,9 -193,0

Lokalhyror och markhyror -211,7 -208,1 -211,7 -88,2

Övriga tjänster -84,9 -95,5 -84,9 -95,5

Realisationsförluster och utrangeringar -10,6 -11,1 -10,6 -11,1

Ökning av avsättning -100,0 -6,6 -100,0 -6,6

Bränsle, energi och vatten -73,4 -68,0 -73,4 -68,0

Bolagsskatt 0,0 0,0 -11,0 -12,8

Övriga kostnader -524,7 -501,2 -547,2 -515,4

Summa verksamhetens kostnader -5 635,8 -5 673,0 -5 703,4 -5 738,6

Not 3  Jämförelsestörande poster

Realisationsvinst exploatering 45,9 16,7 45,9 1,9

     Intäkter 49,8 29,1 49,8 5,7

     Kostnader -3,9 -12,4 -3,9 -3,9

Investeringsbidrag enligt R2 0,0 29,4 29,4

Ökning av avsättning för deponi -100,0 0,0 -100 0,0

-54,1 46,1 -54,1 31,2

Övriga upplysningar
Under 2020 redovisas realisationsvinster från exploateringsverksamheten som jämförelsestörande poster. Därtill redovisas övergång till redovisning enligt 
RKR R2 avseende investeringsbidrag som jämförelsestörande.
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 4  Av och nedskrivningar

Avskrivning maskiner och inventarier -78,0 -82,0 -78,3 -84,5

Avskrivning byggnader &  anläggningar -235,4 -259,4 -305,7 -333,5

Nedskrivning byggnader & anläggningar 0,0 0,0 -20,0 0,0

Finansiell leasing -1,1 -2,7 -2,4 -2,7

Summa av och nedskrivningar -314,5 -344,1 -406,4 -420,7

Övriga upplysningar
Från och med 2019 redovisas leasingavtal för fordon tecknade från 2019-01-01 som finansiell leasing.

Not 5  Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 4 694,7 4 832,2 4 694,7 4 832,2

Preliminär slutavräkning innevarande år -35,8 -60,2 -35,8 -60,2

Slutavräkningsdifferens föregående år 2,0 -20,3 2,0 -20,3

Summa kommunalskatteintäkter 4 660,9 4 751,7 4 660,9 4 751,7

Övriga upplysningar
Slutavräkningen baseras på SKR (Sveriges kommuner och regioner) cirkulär 20:57 i enlighet med rekommendation R2 från RKR  
(Rådet för kommunal redovisning) 

Slutavräkning 2019
Slutavräkningen för 2019 års skatteintäkter blev totalt - 674 kronor per invånare. Avräkningen regleras i januari 2021.  I bokslutet 2019  
redovisades en preliminär slutavräkning om - 430 kronor per invånare. Detta medför en korrigeringspost på 244 kronor per invånare  
som påverkar bokslut 2020, 20,3 miljoner kronor. 

Preliminär slutavräkning 2020
Preliminär slutavräkning för 2020 har redovisats enligt SKR:s cirkulär 20:59, - 715 kronor per invånare, 60,2 miljoner kronor.

Not 6  Generella statsbidrag och utjämning

Kommunal fastighetsavgift 165,6 173,7 165,6 173,7

Inkomstutjämning, avgift 0,0 -25,8 0,0 -25,8

Inkomstutjämning, bidrag 12,8 0,0 12,8 0,0

Införandebidrag 0,0 97,7 0,0 97,7

Kostnadsutjämning, bidrag/avgift 99,1 -20,1 99,1 -20,1

Utjämningsavgift LSS -19,2 -7,8 -19,2 -7,8

Regleringsavgift/-bidrag 58,4 86,2 58,4 86,2

Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar 14,9 10,9 14,9 10,9

Stöd för att stärka välfärden 0,0 153,0 0,0 153,0

Statsbidrag krisstöd 0,0 1,1 0,0 1,1

Statsbidrag periodiseringsfond 0,0 5,1 0,0 5,1

Summa generella statsbidrag och utjämning 331,6 474,0 331,6 474,0

Not 7  Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 6,3 2,8 5,8 2,8

Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter 3,7 3,7 3,7 4,3

Borgensintäkter 6,3 6,8 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 6,3 6,3

Summa finansiella intäkter 16,3 13,3 15,8 13,4

Övriga upplysningar 
Kommunen har inga finansiella placeringar
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 8  Finansiella kostnader

Räntekostnad på lån -7,4 -8,4 -51,2 -49,3

Övriga räntekostnader -1,3 -1,0 -1,4 -1,1

Förlust vid försäljning av placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad värdeminskning placeringsmedel 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränta samt basbeloppsuppräkning på pensionsavsättning -53,0 -50,3 -53,0 -50,3

Finansiell leasing -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Summa finansiella kostnader -61,8 -59,8 -105,6 -100,8

Övriga upplysningar
Från och med 2019 redovisas leasingavtal för fordon från 2019-01-01 som finansiell leasing. 
Kommunen har inga finansiella placeringar. 

Not 9  Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Fordon 0,0 2,2 0,0 2,2

Inventarier 0,0 0,2 0,0 0,2

Aranäshallen 0,0 1,4 0,0 1,4

Kungsbacka Buera 16:27 4,1 0,0 4,1 0,0

Del av Kungsbacka Inlagsgärde 1 4,0 0,0 4,0 0,0

Övrigt 0,3 0,0 0,3 0,0

Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 8,4 3,8 8,4 3,8

Not 10  Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 1,5 1,5 1,5 1,5

Ackumulerade avskrivningar -0,2 -0,5 -0,2 -0,5

Ackumulerade värdeförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde 1,3 1,0 1,3 1,0

Redovisat värde vid årets början 0,6 1,3 0,6 1,3

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar och avyttringar -0,3 0,0 -0,3 0,0

- Anskaffningsvärde 3,1 0,0 3,1 0,0

- Ackumulerade avskrivningar -2,9 0,0 -2,9 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

Övriga förändringar 1,1 0,0 1,1 0,0

Redovisat värde vid årets slut 1,3 1,0 1,3 1,0

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 2,0 2,0 2,0 2,0

Övriga upplysningar
Linjär avskrivning tillämpas för immateriella tillgångar. Se avsnitt om redovisningsprinciper. 
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NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS Kommunen Koncernen

miljoner kronor 2019 2020 2019 2020

Not 11  Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 8 697,6 9 436,0 13 556,0 14 398,4

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -3 096,7 -3 305,8 -3 972,1 -4 217,2

Bokfört värde 5 600,9 6 130,2 9 584,0 10 181,2

Redovisat värde vid årets början 4 805,9 5 600,9 8 428,0 9 584,0

Årets investeringar 929,7 821,9 1 399,9 1 113,4

Utrangeringar och avyttringar -4,9 -5,8 -20,8 -151,7

- Anskaffningsvärde 41,9 55,9 61,3 -243,7

- Ackumulerade avskrivningar -37,0 -50,1 -40,5 92,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 -20,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -234,7 -259,1 -308,1 -337,0

Övriga förändringar 104,9 -27,7 105,0 -27,5

Redovisat värde vid årets slut 5 600,9 6 130,2 9 584,0 10 181,2

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 24,4 24,8 31,9 31,7

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1 654,0 1 759,0 1 680,1 1 784,4

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -1 073,1 -1 128,3 -1 087,8 -1 142,1

Bokfört värde 580,9 630,7 592,3 642,3

Redovisat värde vid årets början 537,1 580,9 548,0 592,3

Årets investeringar 122,9 120,9 124,8 123,0

Utrangeringar och avyttringar -1,7 -0,4 -1,7 -0,5

- Anskaffningsvärde 19,7 26,9 20,1 29,7

- Ackumulerade avskrivningar -18,0 -26,5 -18,4 -29,2

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -78,0 -82,0 -79,4 -83,8

Övriga förändringar 0,6 11,3 0,6 11,3

Redovisat värde vid årets slut 580,9 630,7 592,3 642,3

Genomsnittlig avskrivningstid, antal år 8,5 8,6 8,5 8,5

Finansiell leasing fordon 9,3 11,3 9,3 11,3

Summa materiella anläggningstillgångar 6 191,1 6 772,2 10 185,5 10 834,8

Övriga upplysningar
Gränsdragning mellan kostnad och investering: 
Belopp överstigande 50 000 och varaktighet längre än 3 år.

Bestämd mängd och fast värde
För inventarier som används i kommunens verksamhet tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde.

Anskaffningsvärde
Ränta under byggtid har aktiverats för projekt överstigande 5 miljoner baserat på kommunens genomsnittliga upplåningsränta. 
Totalt aktiverat belopp 2020 uppgår till 1,3 miljoner kronor. 

Avskrivning
Linjär avskrivning. Komponentredovisning tillämpas.

Avskrivningstider
Komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar exklusive inventarier som skrivs av på enhetligt avskrivningstid.  
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Not 12  Aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital

Aktier

Fastighets AB S:ta Gertrud 0,1 0,1 0,1 0,1

Eksta Bostads AB 150,0 150,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 150,1 150,1 0,1 0,1

Andelar

Kommuninvest ekonomisk förening 49,6 49,5 49,6 49,5

Vindkraftsandelar 0,0 0,0 0,8 0,8

Övriga 0,3 0,0 0,5 0,3

Redovisat värde vid årets slut 49,9 49,5 50,9 50,6

Grundfondskapital och bostadsrätter

Grundfondskapital Tjolöholm 8,8 8,8 8,8 8,8

Bostadsrätter 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa grundfondskapital och bostadsrätter 9,1 9,1 9,1 9,1

Summa aktier, andelar, bostadsrätter och grundfondskapital 209,1 208,8 60,1 59,8

Not 13  Långfristig utlåning

Lån till föreningar 0,1 0,0 0,1 0,0

VA-lån 2,0 1,8 2,0 1,8

Förlagslån Kommuninvest 7,8 0,0 7,8 0,0

Deposition HVB 0,0 0,0 0,1 0,2

Summa långfristiga fordringar 9,9 1,8 10,0 2,0

Not 14  Bidrag till statlig infrastruktur

Ingående saldo 12,6 33,7 12,6 33,7

Nya bidrag till statlig infrastruktur 22,8 0,0 22,8 0,0

Årets upplösningar -1,7 -2,1 -1,7 -2,0

Summa 33,7 31,6 33,7 31,7

Bidrag till statlig infrastruktur

Åsa station 11,8 11,8 11,8 11,8

Må 21,9 19,8 21,9 19,9

Summa bidrag till statlig infrastruktur 33,7 31,6 33,7 31,7

Övriga upplysningar
Åsa station: Bidraget avser byggande av ny tågstation i Åsa, enligt kommunfullmäktiges beslut om godkännande av  
genomförandeavtal 2011 och slutredovisning från Trafikverket 2014. 

Må: Bidraget avser åtgärder i den statliga infrastrukturen i anslutning till exploatering av Må. Beslut om exploateringsavtal  
i Kommunfullmäktige. 

Not 15  Förråd med mera, inklusive exploateringsfastigheter

Förråd, varulager 5,4 6,4 7,5 8,0

Exploateringsverksamhet 23,0 40,3 23,0 40,2

Redovisat värde vid årets slut 28,4 46,7 30,5 48,2
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Not 16  Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 115,6 83,9 113,1 74,2

Diverse kortfristiga fordringar 187,7 204,4 201,9 205,7

   varav mervärdesskatt 56,7 56,0 - -

   varav fastighetsavgift 126,1 139,8 - -

   varav fordran på staten 2,8 9,0 - -

Förutbetalda kostnader 93,9 92,3 136,7 112,3

Upplupna intäkter 26,6 35,4 26,6 35,4

   varav kommunalskattefordran 0,0 0,0 - -

Summa kortfristiga fordringar 423,8 416,0 478,3 427,6

Not 17  Kassa, bank och kortfristiga placeringar

Kassa och handkassor 0,1 0,0 0,1 0,0

Plusgiro 1,6 2,9 1,6 2,9

Bank 154,1 378,4 268,6 653,5

Summa kassa, bank 155,8 381,3 270,3 656,4

Not 18  Eget kapital

Årets resultat 210,0 414,6 242,8 511,1

Övrigt eget kapital 2 014,5 2 203,0 2 283,6 2 505,4

Summa eget kapital 2 224,5 2 617,6 2 526,4 3 016,5

Resultatfonder redovisat värde vid årets början 200,1 299,4 - -

Resultatfonder förändring 99,3 75,2 - -

Övriga upplysningar
"Resultatfonderna infördes 2002 och är specificerade för respektive nämnd inom eget kapital. Särskilt regelverk för avsättning och uttag ur  
resultatfonden har fastställts av kommunfullmäktige."

Not 18.1   Effekt på Eget kapital med anledning av förändrad redovisningsprincip 
samt rättelse av fel 

2 019 2 020 2 019 2 020

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning i årsredovisning 2019 1763,7 1 939,4 2 032,9 2 241,8

Förändrad redovisningsprincip/rättelse av fel avseende 

   Periodiserade privata investeringsbidrag 250,8 285,1 250,8 285,1

   Ålderspension PBF 0,0 -21,5 0,0 -21,5

Årets resultat 210,00 414,6 242,8 511,1

2 224,5 2 617,6 2 526,4 3 016,5

Övriga upplysningar
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R2 får endast offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas 
över tillgångens nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat 
långfristiga skulder med 285,1 miljoner, samt påverkat jämförelsetalen genom minskade nettointäkter om 33,8 miljoner.

Ålderspension
Under 2020 har en rättelse av fel gjorts avseende ålderspension enligt PBF. Totalt belopp uppgår till 21,5 miljoner. Rättelsen medför en reducering av eget 
kapital samt en ökning av avsättningar för pensioner. Justeringsposten avser det ingående värdet per 2020-01-01 enligt uppgift från KPA. Ingen justering av 
jämförelsetalen 2019 har gjorts då detta inte bedömts praktiskt möjligt. För att kunna justera årets resultat 2019 behövs uppgifter om intjänandet under 
2019 vilket vi saknar.
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Not 19  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner inklusive ÖK-SAP och OPF-KL

Ingående avsättning inklusive löneskatt 391,6 436,0 391,6 436,0

Justering ingående värde 0,0 21,5 21,5

Nya förpliktelser under året 48,4 49,5 48,4 49,5

   Varav

     Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Nyintjänad pension 36,7 39,5 36,7 39,5

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,0 10,3 11,0 10,3

     Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,6 -0,3 0,6 -0,3

Årets utbetalningar -12,5 -13,7 -12,5 -13,7

Förändring av löneskatt 8,5 9,2 8,5 9,2

Utgående avsättning 436,0 502,5 436,0 502,5

Visstidspension inkl löneskatt 0,0 10,0 0,0 10,0

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF 5,0 5,0 - -

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL 1,0 1,0 - -

Anställda med rätt till visstidspension 0 0 - -

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen

Ingående avsättning inklusive löneskatt 1 282,7 1 253,2 1 282,7 1 253,2

Nya förpliktelser under året 34,1 44,5 34,1 44,5

   Varav

     Sänkning diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

     Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0

     Ränte- och basbeloppsuppräkning 32,5 30,2 32,5 30,2

     Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

     Övrig post 1,6 14,3 1,6 14,3

Årets utbetalningar -57,9 -59,4 -57,9 -59,4

Förändring löneskatt -5,7 -3,6 -5,7 -3,6

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inklusive löneskatt 1 253,2 1 234,7 1 253,2 1 234,7

Summa hela pensionsåtagandet 1 689,2 1 747,2 1 689,2 1 747,2

Aktualiseringsgrad 95% 95% 95% 95%

Övriga upplysningar
Kungsbacka kommun redovisar pensionsåtagandet enligt fullfonderingsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet lyfts in i balansräkningen.  
Förfarandet innebär ett avsteg gentemot lag om kommunal bokföring och redovisning. Effekten på årets resultat uppgår till +18,5 miljoner kronor.  
Effekten i balansräkningen uppgår till 1 235 miljoner kronor.   
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Not 20  Övriga avsättningar

Återställning av Barnamossens deponi

Redovisat värde vid årets början 66,3 66,2 66,3 66,2

Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -0,5 -0,1 -0,5

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 66,2 65,7 66,2 65,7

Avsättningen gäller återställning av avfallsdeponi. Barnamossen stängdes 31 december 2008. Enligt utredning gjord 2015 beräknas sluttäckningsarbetet 
pågå mellan år 2016–2040 och ca hälften av kostnaden kommer att uppstå mellan 2016–2024, resterande kostnad mellan 2024–2040.

Området är uppdelat i flera etapper och totalkostnaden för samtliga etapper har beräknats till ca 69 miljoner kronor. En osäkerhetsanalys har  
utförts där dels volymen massor som krävs och dels inköpspriset på utifrån tillförda massor varierar. Osäkerhetsanalysen visar att kostnaden  
bedöms ligga mellan ca 28 miljoner och ca 123 miljoner kronor. Spannet visar att det finns stora osäkerheter angående kostnader i projektet.  
Det stora kostnadsspannet beror huvudsakligen på inköpspriset för tillförda massor, men även den totala volymen massor har stor påverkan på  
kostnaderna. I nuläget finns det inga indikationer som föranleder att göra ytterligare avsättningar i området. 

Återställning av Svinholmens deponi

Redovisat värde vid årets början 2,2 102,2 2,2 102,2

Nya avsättningar 100,0 0,0 100,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0

Utgående balans 102,2 102,0 102,2 102,0

Under 2019 har avsättning om 100 miljoner kronor gjorts för beräknad sluttäckning av Svinholmens deponi. Avsättningen bygger på en inledande  
övergripande kostnadsuppskattning från extern konsult.

Övriga deponier

Redovisat värde vid årets början 34,1 34,0 34,1 34,0

Nya avsättningar 0,0 0,0

Ianspråktagna belopp -0,1 -1,1 -0,1 -1,1

Outnyttjade belopp som återförts 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av nuvärdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 34,0 32,9 34,0 32,9

Avsättningen gäller undersökningar, utredningar och kostnadsbedömningar för återställanden av ett antal nedlagda före detta kommunala deponier i 
 kommunen. Mer att läsa om respektive deponi finns under årsredovisningens avsnitt Avfall och Återvinning.

Not 21  Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur

Må 22,6 20,7 22,6 20,7

Totalt 22,6 20,7 22,6 20,7

Not 22 Övriga avsättningar

Ledningsflytt kvarteret Valand 0,0 6,6 0,0 6,6

Totalt 0,0 6,6 0,0 6,6
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Not 23  Avsättning uppskjuten skatt 0,0 0,0 75,5 65,5

Summa övriga avsättningar 225,0 227,9 300,5 293,4

Not 24  Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 950,0 1 350,0 4 234,4 4 858,9

Årets amorteringar 0,0 0,0 -18,5 -34,4

Nyupptagna lån 400,0 200,0 643,0 343,1

Kortfristig del av långfristig skuld -11,0 -9,1

Summa 1 350,0 1 550,0 4 858,9 5 158,5

Kreditgivare

Stadshypotek 100,0 50,0 - -

Kommuninvest 1 250,0 1 500,0 - -

Summa 1 350,0 1 550,0

Genomsnittlig upplåningsränta 0,6% 0,5% 1,0% 0,8%

Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,6 3,1 2,8 3,0

Lån som förfaller inom

0–1 år 200,0 250,0 1 140,0 1 355,0

1–2 år 150,0 250,0 723,0 791,0

2–3 år 250,0 300,0 791,0 920,0

3–4 år 300,0 250,0 868,0 495,0

4–5 år 100,0 200,0 345,0 542,0

5–6 år 200,0 300,0 542,0 484,0

6–7 år 150,0 - 334,0 116,0

7–8 år - - 116,0 281,0

8–9 år - - - 180,0

Långfristig leasingskuld 9,3 11,3 9,3 11,3

Finansiella leasingavtal fordon

Totala minimileasingavgifter 9,6 11,6 9,6 11,6

Nuvärde minimileasingavgifter 9,3 11,3 9,3 11,3

Därav förfall inom 1 år 1,2 1,5 1,2 1,5

Därav förfall 1–5 år 8,1 9,8 8,1 9,8

Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa långfristig leasingskuld 9,3 11,3 9,3 11,3
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Not 25  Investeringsinkomster

Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter 491,5 510,6 491,5 510,6

Investeringsbidrag 46,0 69,5 46,0 69,5

Summa 537,5 580,1 537,5 580,1

Övriga upplysningar
Offentliga Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt över samma period som den tillgång de avser att finansiera i 
enlighet med RKR R2.

Gatukostnadsersättningarna och privata investeringsbidrag intäktsförs från och med 2020 i takt med utbyggnaden enligt RKR R2. Under 2020 har justering 
gjorts om 285 miljoner gentemot Eget kapital i enlighet med RKR R12, byte av redovisningsprincip. Se not 8. 
Under året har 29,4 miljoner resultatförts. 

Not 26  Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och koncern 10,7 11,1 10,7 11,1

Leverantörsskulder 325,2 334,1 404,2 376,8

Moms och punktskatter 15,8 9,3 15,8 9,3

Personalens skatter och avgifter 52,3 60,3 52,4 63,4

Övriga kortfristiga skulder 42,6 34,9 54,6 44,9

   varav statsbidragsskuld 42,2 34,4 - -

Förutbetalda intäkter 77,3 163,9 115,9 203,9

   varav VA, bredband - och renhållningsabonnenter 38,5 47,6 - -

   Varav slutavräkning skatt 38,8 116,3 - -

Handpenningar exploatering 13,0 13,2 13,0 13,2

Upplupna kostnader 480,4 498,4 492,4 531,7

   varav upplupna löner 33,0 34,1 - -

   varav semesterlöneskuld 192,3 207,3 - -

   varav arbetsgivaravgifter 63,5 70,9 - -

   varav upplupen pensionskostnad för avgiftsbestämd del 107,4 108,8 - -

Summa kortfristiga skulder 1 017,3 1 125,2 1 159,0 1 254,3

Not 27  Borgensåtagande

Kommunägda företag, Eksta Bostads AB 3 259,9 3 390,5 - -

Övriga bolag 10,1 9,1 10,1 9,1

Föreningar 12,7 12,4 12,7 12,4

SBAB Egna hem 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa borgensåtagande 3 282,8 3 412,1 22,9 21,6

Kungsbacka kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande  
och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått  
likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i  
Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsbacka kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per  
2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor.  
Kungsbacka kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 129 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
5 368 miljoner kronor.
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Not 28  Spec ej likvidpåverkande poster

Årets resultat 210,0 414,6 242,7 511,1

Avskrivningar 315,0 344,0 408,0 420,7

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar 0,0 3,1 0,0 3,1

Avsättningar pensioner 15,0 39,5 15,0 18,2

Övriga avsättningar 100,0 0,0 100,0 0,0

Återförda avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur -0,8 1,7 -0,8 1,7

Övriga ej likvidpåverkande poster 4,1 -3,8 12,8 9,0

Medel från den löpande verksamheten 643,3 799,1 777,7 963,8

Not 29 upprättade särredovisningar

Särredovisning har upprättats för Vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Särredovisning har upprättats för Renhållningsverksamheten. 

Särredovisning har upprättats för Bredbandsverksamheten.

Särredovisningarna återfinns under avsnittet "Särredovisningar" i årsredovisningen. 

Not 30 kostnad för räkenskapsrevision

Delårsbokslut 0,1 0,1 - -

Årsbokslut 0,1 0,1 - -

Uppskattad andel för förtroendevaldas granskning av räkenskapsrevision 0,2 0,2 - -

Löpande granskning 0,1 0,1 - -

Totalt 0,5 0,5

Total kostnad revision 3,0 2,8 - -

Varav sakkunnigt biträde 1,6 1,9 - -

Utfallet 2020 är något lägre på grund av lägre kostnader för arvoden förtroendevalda revisorer. 
Upplysningskravet i Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, gäller enbart kommunen, ej koncernen.

FINANSIELLA RAPPORTER
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SÄRREDOVISNING

Vatten och avlopp

Särredovisning

Resultaträkning

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Brukningsavgifter 151,7 160,4 159,6

Periodiserade inkomster 12,2 13,6 13,0

Verksamhetens Intäkter 163,9 174 172,6

Kostnader för arbetskraft -45,2 -52,6 -47,5

Övriga Verksamhets- 
kostnader

-60,5 -65,1 -70,4

Avskrivningar -34,0 -40,6 -35,3

Verksamhetens  
Kostnader

-139,7 -158,3 -153,2

Verksamhetens  
nettokostnader

24,2 15,7 19,4

Finansiella intäkter 7,4 8,9 8,4

Finansiella kostnader -18,2 -22,7 -21,3

Resultat efter finansnetto 13,4 1,9 6,5

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

-13,4 -1,9 -6,5

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat  
för Vatten och Avlopp

26,2 28,1 32,7

Årets resultat är ett överskott om 6,5 miljoner kronor, att 
jämföra med ett budgeterat resultat på 1,9 miljoner kronor. 
Årets resultat är därmed 4,6 miljoner kronor bättre än 
budgeterat. Skillnaden beror främst på lägre kostnader för 
personal och lägre kapitalkostnader.  
Överskott kommer att fonderas till investeringen  
Framtidens avloppsrening i Kungsbacka.

Intäkterna är något lägre än budgeterat (dock drygt 5 
procent över föregående års nivå), medan kostnaderna är 
klart lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror dels 
på minskade kapitalkostnader när investeringar försenats, 
dels på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på 
grund av att alla vakanser inte är tillsatta. Samtidigt är 
övriga verksamhetskostnader betydligt högre än budget på 
grund av högre kostnader för bland annat hanteringen av 
avloppsslam från avloppsreningsverken, högre konsult- 
kostnader på grund av vakanser samt högre administrativa 
kostnader. 

Teknik arbetar för att möta framtida behov på vatten- 
och avloppsförsörjning. Flera omfattande och kostsamma 
projekt som ska bidra till att säkra dricksvattenförsörj-
ningen och avloppsavledningen pågår och planeras. 
Utbyggnad till områden som inte har kommunalt vatten 
och avlopp idag kräver resurser och investeringar. Vi ser 
också att underhållet på våra ledningsnät behöver öka för 
att bibehålla god status.

Balansräkning

Not Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

1 018,1 1 102,6

Maskiner och inventarier 14,8 11,6

1 Summa materiella  
anläggningstillgångar

1 032,9 1 114,2

Omsättningstillgångar

Förråd 0,0 0,0

Kundfordringar 33,4 32,4

Interimsfordringar 0,0 0,5

Kortfristiga fordringar 19,4 26,2

Summa omsättningstillgångar 52,8 59,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1 085,7 1 173,3

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 12,7 26,1

Årets resultat 13,4 6,5

Utgående Eget kapital 26,1 32,6

SKULDER

Låneskuld (lånat av  
kommunen)

626,3 699,4

Periodiserade  
anslutningsavgifter

416,7 425,0

2 Kortfristiga skulder 16,6 16,3

SUMMA SKULDER 1 059,6 1 140,7

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

1 085,7 1 173,3
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Not 1

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar

Ingående bokfört värde 825,7 1018,1

Nyanskaffning 223,2 119,4

Årets avskrivning -30,8 -34,4

Utgående bokfört värde 1 018,1 1 103,1

Maskiner och inventarier

Ingående bokfört värde 17,7 14,8

Nyanskaffning 0,3 0,0

Årets avskrivningar -3,2 -1,4

Utgående bokfört värde 14,8 13,4

Summa materiella  
anläggningstillgångar

1 032,9 1 114,2

Not 2

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Bokslut  
2020

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8,2 8,4

Mervärdesskatt 7,1 6,7

Interimsskulder 1,2 1,2

Summa kortfristiga skulder 16,6 16,3

Charlotte Steier är drifttekniker på Lerkils Reningsverk i 
Vallda. FOTO: Ciprian Gorga

1 114 Mkr
Materiella anläggningstillgångar.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 40,0 -57,5 24,7

Utgifter -199,9 -202,5 -122,1

Netto -159,9 -145,0 -97,3

VA-verksamheten har under 2020 genomfört investe-
ringar för 122 miljoner kronor vilket är drygt 60% av 
föregående års nivå och mycket lägre än budgeterade  
202 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på att exploa-
teringsprojekt har försenats men också på överskattning 
av vår kapacitet och fördröjning i att rekrytera personal. 
Dessa är bland annat projekten Voxlöv/Björkris, Reserv-
vatten Varberg – Kungsbacka samt Reservvatten  
Göteborg – Kungsbacka.

Inkomsterna för nya anslutningar till VA-kollektivet 
hamnar på 24,7 miljoner kronor för helåret 2020. Det 
är mycket lägre än budgeterade 57,5 miljoner kronor, en 
avvikelse som beror på att inga stora områden debiterats 
under 2020.

Redovisningsprinciper
Från och med 2010 ändrades redovisningen av 
VA-verksamhetens resultat i enlighet med RKR:s 
rekommendationer. Det innebär att i samband med 
årsbokslutet regleras över- och underskott  
mot skuldkonto på balansräkningen, så att 
 verksamhetens resultaträkning alltid visar noll.

Kungsbacka kommun tillämpar Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, ”R2 Intäkter”. 
 Rekommendationen innebär att inkomster från 
avgifter, bidrag och försäljning ska periodiseras. 

Rekommendationen tillämpas på anslutnings-
avgifter vilka redovisas som periodiserade 
 inkomster.
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Avfall och Återvinning

Resultaträkning Bokslut 
2019

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Verksamhetens Intäkter 86,9 90,1 87,0

Kostnader för arbetskraft -3,8 -4,2 -3,4

Övriga Verksamhets- 
kostnader

-70,6 -75,6 -81,5

Avskrivningar -1,3 -3,1 -1,5

Verksamhetens  
Kostnader

-75,7 -82,9 -86,4

Verksamhetens  
Nettokostnader

11,2 7,2 0,6

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,3 -1,0 -0,3

Resultat efter skatter  
och finansnetto

10,9 6,2 0,3

Förändring av avsättning 0,0 0,0 0,0

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

-10,9 -6,2 -0,3

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat för 
Avfall och Återvinning

12,0 18,2 12,3

Årets resultat 
För 2020 uppgick resultatet till 0,3 miljoner kronor, 
vilket är 5,9 miljoner sämre än budget. Då en stor del 
av avfallsverksamhetens resultat beror på kostnader och 
intäkter för materialen som tas emot på våra återvinnings-
centraler är det svårt att förutse resultatet. Under 2020 
tillkom skatt på avfallsförbränning och en högre kostnad 
för att ta hand om slam från enskilda avlopp. Verksam-
hetens fond är efter året + 12,3 miljoner kronor.

Intäkterna är i nivå med föregående år, dock är de klart 
lägre än budgeterat, vilket beror på lägre försäljningsin-
täkter med 2,3 miljoner kronor för insamlat avfall  
vid återvinningscentralerna och lägre intäkter för insam-
lat hushållsavfall 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens 
kostnader är 10,7 miljoner högre än föregående år vilket 
dels beror på den förbränningsskatt som infördes 1 april 
2020, dels på att det totala antalet besök på återvinnings-
centralerna under 2020 ökade med drygt 8 procent från 
2019.  Det innebär att kostnaderna för omhändertagande 
av avfall ökat i motsvarande grad. Dessutom är kostna-
derna för att omhänderta slam från enskilda avlopp högre 
än förra året.

Avsättning för täckning av deponier 
Avfall och återvinning har ett antal deponier där  
avsättningar gjorts för kommande återställningar. 

• Barnamossens Deponi har haft kostnader på  
0,6 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens 
fond för återställning. Vid bokslut så uppgick fonden 
till 65,6 miljoner kronor. 

• Under föregående år gjordes avsättning för Svin-
holmens deponi om ytterligare 100 miljoner kronor.

• Övriga kommunala deponier har haft kostnader på  
1,1 miljoner kronor, som har belastat fonden  
Övriga deponier. Vid bokslut så uppgick fonden till 
32,9 miljoner kronor.

• Förvaltningen ser i dagsläget inget mer behov av medel 
för detta arbete. Upphandling av del 1 av sluttäckningen 
av Barnamossen har blivit försenad på grund av dialoger 
med tillsynsfunktioner. Arbetet kommer förhopp-
ningsvis att genomföras under 2021. Täckning av Toms 
deponi är nu startat och kommer att vara klart i början 
på 2021. Det pågår undersökningar på Svinholmen 
deponi, och att erhålla tillgång till marken på  
Bräckornas deponi.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 0 0 0

Utgifter -1 485 -7 745 -3 007

Netto -1 485 -7 745 -3 007

En budgetavvikelse på 4,7 miljoner kronor prognostise-
ras på helår för investeringar på Avfall & Återvinning. 
Avvikelsen beror delvis på att projekt har fördröjts och 
försenats men också på att vissa resurser avsattes för 
investeringar i samband med byggnation av den tillfälliga 
återvinningscentralen i Frillesås. Denna har dock inte 
bekostats av avfallskollektivet utan av Kommunstyrelsen 
då flytten var en förutsättning för kommande exploate-
ringar. 

En ombudgetering kommer att begäras på 2,6 miljoner 
kronor för att färdigställa och fortsätta de arbeten som 
pågår.

SÄRREDOVISNING
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Kungsbacka bredband

Miljoner kronor Bokslut 
2019

Budget 
2020

Bokslut 
2020

Verksamhetens Intäkter 28,3 34,7 31,1

Kostnader för arbetskraft -4,6 -3,2 -1,9

Övriga verksamhets- 
kostnader

-5,7 -10,6 -8,3

Avskrivningar -10,2 -11,2 -11,7

Verksamhetens  
Kostnader

-16,5 -18,6 -18,5

Verksamhetens  
Nettokostnader

1,6 2,2 2,3

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0

Resultat efter skatter  
och finansnetto

-1,5 2,2 2,3

Resultatet överfört till det 
ackumulerade  
resultatet

1,5 2,2 2,3

Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Ackumulerat resultat  
för Kungsbacka Bredband

-1,5 -2,2 2,3

Årets resultat 
Årets resultat innan reglering mot fonden är 2,3 miljoner 
kronor att jämföra med ett budgeterat resultat på  
2,2 miljoner kronor. Verksamhetens resultat är alltså  
0,1 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Det positiva resultatet innebär att fonden hamnar på  
2,7 miljoner kronor vid utgången av 2020. Såväl intäkter 
som kostnader understiger budgeterat. De lägre intäkterna 

förklaras främst av färre kommersiella och kommunala 
anslutningar. De lägre kostnaderna förklaras främst av 
lägre personalkostnader samt lägre kostnader för inhyrda 
konsulter.

Under året har nya villor och företag har anslutits.  
Den totala mängden nya anslutningar via kommunika-
tionsoperatören under 2020 är 964 stycken.

Investeringar

Miljoner Bokslut 
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Inkomster 8,4 10,0 13,8

Utgifter -47,6 -53,5 -47,4

Netto -39,1 -43,5, -33,6

Fibernätet har byggts ut för 47,6 miljoner kronor 2020. 
Nettosumman för 2020 är 33,6 miljoner kronor vilket  är 
5,6 miljoner kronor lägre än 2019.

Byggnationen sker löpande men fyra pågående arbeten 
är försenade. Dessa är två redundanta fiberbyggnationer i 
Frillesås och i Gröninge, nya noder med avbrottsfri kraft 
och kommunikationsutrustning.

Anslutningstakten är fortfarande relativt hög vilket 
medfört att intäkterna uppgått till 13,8 miljoner vilket är 
3,8 miljoner mer än budget.
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Upplysningar om drift &  
investeringsredovisningens 
uppbyggnad

Följande avsnitt beskriver översiktligt sambanden mellan de 
olika ekonomiska rapporterna i årsredovisningen. 

Allmänt
Nämnderna följer löpande upp beslutad nämndbudget. I 
april, augusti samt december görs en samlad uppföljning 
för hela Kungsbacka kommun. I driftuppföljningen gör 
varje nämnd en uppföljning av sina intäkter respektive 
kostnader. Detta inkluderar interna poster, såväl mellan 
de olika nämnderna som internt inom nämnden. Detta 
medför en total bild över nämndens mellanhavanden. 
Riktlinjer för de främsta interna transaktionerna redo-
görs för i separat stycke nedan.

Resultaträkning
I boksluten redovisas en resultaträkning för Kungs-
backa kommun. Denna bygger till del på nämndernas 
driftredovisningar, men behöver justeras för de interna 
posterna. Detta görs genom att interna och interninterna 
poster elimineras. Således erhålls ett externt utfall som 
speglar kommunens verkliga intäkter och kostnader. 
Resultaträkningens uppställning följer lag om kommunal 
bokföring och redovisning. Resultaträkningens olika 
rader summeras till årets resultat som i sin tur tillförs det 
egna kapitalet i balansräkningen vid årets slut.  

Investeringsredovisning
Uppföljning av pågående investeringar görs löpande 
under året. I april, augusti samt december görs en samlad 
uppföljning för Kungsbacka kommun. Investeringsredo-
visningen innefattar utgifter för att exempelvis bygga ett 
nytt badhus, nya gator, skolor med mera. Investeringen 
blir en anläggningstillgång i kommunens balansräkning. 
Anläggningstillgången skrivs av över sin nyttjandetid 
vilket resulterar i årliga kostnader för avskrivningar. 
Investeringarna påverkar därmed kassaflödesanalysen  
i form av utbetalningar, balansräkningen i form av 
anläggningstillgångar, samt resultaträkningen i form  
av avskrivningar.  

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen redogör för de likvida flödena under 
året, det vill säga in- och utbetalningar under räken-
skapsåret. 

Balansräkning
Balansräkningen utgörs av kommunens tillgångar,  
respektive skulder och egna kapital. Summan av till-
gångar å ena sidan och skulder och eget kapital å andra 
sidan är alltid lika.

Principer för interndebitering
Poster som berör driftredovisningen:
Kungsbacka kommun har en relativt stor interndebitering. 
Merparten av interndebiteringen till nämnderna sker inom 
ramen för beslutad internhandel hos Servicenämnden. 
Internhandeln omfattar bland annat:
• Internhyra och lokalvård
• IT-relaterade kostnader
• Måltider
• Gemensam administration 

Därtill sker interndebitering av fordonskostnader då 
fordonshanteringen är samlad under Service. 

Poster i redovisningen som kalkylmässigt simuleras är:
• Personalomkostnader
• Kapitalkostnader

Poster som finns i resultaträkningen men inte drift- 
redovisningen är skatteintäkter, generella statsbidrag  
och utjämning, samt finansiella intäkter och kostnader. 

Poster som berör investeringsredovisningen:
Interna projektresurser belastar investeringsredovisningen 
med direkta kostnader i form av lönekostnad inklusive 
personalomkostnad. Beräkningen följer rekommendation 
R4, Materiella anläggningstillgångar från Rådet för  
kommunal redovisning.   
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Dri�redovisning
Nämnd
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd
Avgår interna poster
Summa enligt resultaträkning

Investeringsredovisning
Nämnd
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd

Summa enligt investeringsredovisningen

Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Utbetalning av infrastruktur
Årets kassaflöde

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Ne�okostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Extraordinära poster
Årets resultat

Intäkt Kostnad Utgi�

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Skulder

FOTO: Cecilia Hugosson
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Driftredovisning

Nämnd Budget 
2020

Bokslut 2020 Bokslut 2019

Belopp i miljoner Netto-
anslag

Intäkter Kostnader Netto-
kostnader

Avvikelse Intäkter Kostnader Netto-
kostnader

Byggnadsnämnden -30 45 -73 -28 2 26 -45 -20

Kultur & Fritid -242 32 -265 -233 9 48 -267 -219

Förskola & Grundskola -2 014 305 -2 246 -1 940 74 277 -2 223 -1 946

Gymnasium & Arbetsmarknad -547 176 -721 -545 2 206 -729 -523

Individ & Familjeomsorg -666 343 -1 016 -673 -7 343 -1 030 -686

Kommunfullmäktige -4 0 -3 -3 1 0 -4 -4

Kommunrevision -3 0 -3 -3 0 0 -3 -3

Kommunstyrelse -319 27 -321 -294 25 25 -318 -293

Miljö & Hälsoskydd -1 0 -1 -1 0 14 -28 -14

Service -43 502 -540 -38 5 495 -523 -28

Service fastighet -32 667 -691 -24 8 635 -648 -13

Teknik, skattefinansierad 
verksamhet

-144 100 -236 -136 8 62 -197 -135

Valnämnden -1 0 0 0 0 2 -3 -1

Vård & Omsorg -928 691 -1 606 -915 13 629 -1 535 -906

Summa skattefinansierade 
nämnder

-4 973 2 888 -7 720 -4 832 141 2 763 -7 554 -4 791

Vatten & Avlopp 0 169 -169 0 0 151 -151 0

Avfall & Återvinning 0 87 -87 0 0 76 -76 0

Bredband 0 27 -27 0 0 25 -25 0

Summa avgiftsfinansierade 
nämnder

0 283 -283 0 0 252 -252 0

Övrigt verksamhets-
övergripande

-29 176 -108 69 98 203 -150 53

Delsumma -5 002 3 347 -8 110 -4 763 238 3 218 -7 955 -4 737

Justering interna poster -2 094 2 094 0 -2 006 2 006 0

Summa -5 002 1 253 -6 017 -4 763 238 1 213 -5 950 -4 737

Varav avskrivningar - 344 - 315 -

DRIFTREDOVISNING

I följande avsnitt sker en uppföljning av kommunens driftredovisning. Redovisningen 
sker brutto för att ge en så detaljerad bild över respektive verksamhet som möj-
ligt. I slutet av tabellen justeras för interna poster för att kunna härleda beloppen till 
den externa resultaträkningen. Mer om hur de olika finansiella rapporterna hänger 
ihop framgår av särskilt avsnitt. För mer ingående analyser av nämnderna hänvisas till 
nämndernas egna årsredovisningar som görs tillgängliga på kommunens hemsida.  
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Kommunens skattefinansierade nämnder redovisar ett 
samlat nettoutfall om 4 832 miljoner kronor vilket är 141 
miljoner bättre än budgeterat. Avvikelsen motsvarar 2,8 
procent av budgeten.  

Kommunens avgiftsfinansierade verksamheter redovisar 
ingen avvikelse då deras över respektive underskott regle-
ras gentemot respektive abonnentkollektiv.  

Byggnadsnämnden redovisar ett överskott gentemot 
budget om 2 miljoner. Överskottet förklaras främst av 
högre bygglovsintäkter än budgeterat men även lägre 
personalkostnader till följd av vakanser. Avvikelsen beror 
främst på ökad efterfrågan på bygglov och kartunderlag 
samt en mer ändamålsenlig taxa baserad på genomsnitt-
lig handläggningstid inte byggnadens yta. Resterande 
avvikelse är i första hand en effekt av restriktioner till 
följd av Covid-19 då resor, utbildningar och gemen-
samma personalaktiviteter inte har genomförts som 
planerats. Överskottet reduceras något till följd av lägre 
intäkter inom miljö- och hälsoskydd.   

Kultur & Fritid redovisar ett överskott gentemot budget 
om 9 miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre per-
sonal- och kapitalkostnader. På grund av pandemin har 
stor del verksamheten fått ställas om och/eller begränsats, 
vilket har påverkat behovet av timanställda och inneburit 
att tjänster varit vakanta under längre tid. Pandemin har 
även påverkat våra intäkter negativt, men det har kom-
penserats av statsbidrag, bland annat för ersättning för 
sjuklönekostnader på grund av pandemin. 

Förskola & Grundskola redovisar ett överskott om 74 mil-
joner, vilket motsvarar 3,7 procent av budgeten. Nämn-
dens överskott beror till stor del på att det varit färre barn 
i förskolan, fritidshemmen och grundskolan än vad som 
budgeterats för. Den pågående pandemin har bidragit 
till den positiva budgetavvikelsen. Den har inneburit 
ökade sjukskrivningar samtidigt som sjuklönerna för 
april–december har kompenserats från staten och färre 
timvikarier har anlitats. 

Gymnasium & Arbetsmarknad redovisar ett överskott 
om 2 miljoner. Överskottet förklaras främst av erhållen 
ersättning för sjuklöner samt lägre personal- och kapital-
kostnader än budgeterat.  

Individ & Familjeomsorg redovisar ett underskott om 
7 miljoner vilket motsvarar 1 procent av budgeten. 
Underskottet förklaras främst av kostnader för köpta 
platser inom Myndighet stöd och behandling. Utöver 
förvaltningens arbete utifrån åtgärdsplan har tillskott av 
statliga medel samt ersättning för sjuklönekostnader som 
arbetsgivaren haft under perioden april-december vilket 
förbättrat årets resultat. Nämnden har fortsatt arbetet 
med sin handlingsplan för budget i balans under 2020 
vilket visat sig ge effekt. Prognosen i delårsbokslutet var 

ett befarat underskott om 28 miljoner. Effektiviserings-
åtgärderna har löpande följts inom ramen för kommun-
styrelsens uppsiktsplikt och kommer fortgå under 2021. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 25 miljo-
ner. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för 
färdtjänst och omsorgsresor, högre planintäkter samt 
att medel reserverade för diverse kommungemensamma 
projekt ej nyttjats fullt ut. Överskottet hos kommunsty-
relsen har till stor del en koppling till pågående pandemi 
och bedöms ej vara något bestående över tid.  

Service och Service fastigheter redovisar ett överskott om 
13 miljoner. Överskottet förklaras av lägre personal-
kostnader än budgeterat, samt lägre fastighetsrelaterade 
kostnader med 8 miljoner. Exempelvis understiger ener-
gikostnaderna budgeterat till följd av förhållandevis låga 
elpriser under 2020. 

Teknik skattefinansierad verksamhet redovisar ett överskott 
om 8 miljoner. Överskottet förklaras till stor del av lägre 
personal- och kapitalkostnader än budgeterat. Därtill 
bidrar erhållen ersättning för sjuklöner till överskottet.  

Vård & Omsorg redovisar ett överskott om 13 miljoner 
vilket motsvarar 1,4 procent av budgeten. Överskottet 
förklaras till stor del av att merkostnader till följd av 
pandemin täckts av erhållna statsbidrag, samtidigt som 
vissa verksamheter haft lägre kostnader än föregående 
år. Exempelvis har dagomsorgsverksamhet och växel-
vård varit stängt under delar av pandemin. Därtill bidrar 
erhållen ersättning för sjuklöner till resultatet.  

Avgiftsfinansierade verksamheter redovisar sitt resultat 
gentemot respektive abonnentkollektiv vilket gör att 
utfallet inte påverkar kommunens resultat. För mer detal-
jer kring de olika kollektiven, se avsnittet särredovisning. 

Övrigt verksamhetsövergripande omfattar kostnader för 
pensioner, kommunens exploateringsverksamhet samt 
budgeterade medel för kapitalkostnader och hyror för 
kommande projekt. Överskottet förklaras främst av 
att medel för avskrivningar och hyra ej nyttjats i den 
utsträckning som budgeterats. Detta förklaras dels av en 
lägre investeringstakt under året, dels att en del projekt 
förskjutits i tid. 
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Investeringar
Nedan sker en uppföljning av kommunens investeringar under 2020. 
 Redogörelsen görs dels per nämnd, dels uppdelat per typ av investering. 

Nämnd Typ av investering Inkomster Utgifter Netto Budget  
netto

Avvikelse

Kommunfullmäktige Övrig investering 0,0 0,0 1,0 1,0

Kommunstyrelsen Löpande investeringar 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

Övriga investeringar 0,0 0,0 1,4 1,4

Övriga investeringar och mark -0,3 0,0 -0,3 29,4 29,6

Gymnasium & Arbetsmarknad Löpande investeringar 4,8 4,8 6,3 1,5

Kultur & Fritid Löpande investeringar -0,3 8,5 8,2 11,3 3,0

Övriga investeringar 9,5 9,5 21,0 11,5

Förskola & Grundskola Löpande investeringar 12,0 12,0 15,0 3,0

Teknik skatt Löpande investeringar -0,5 41,9 41,4 30,9 -10,4

Övriga investeringar -3,8 104,3 100,5 206,9 106,4

Service Löpande investeringar 13,4 13,4 17,1 3,7

Service fastigheter Löpande investeringar 0,0 0,7 0,7

Service fastigheter Lokaler och reinvestering -0,2 497,9 497,7 672,8 175,1

Övriga investeringar 28,9 28,9 38,2 9,3

Bygg & Miljö Löpande investeringar 0,1 0,1 0,1 0,0

Övriga investeringar 0,4 0,4 1,2 0,8

Individ & Familjeomsorg Löpande investeringar 1,0 1,0 6,7 5,8

Vård & Omsorg Löpande investeringar 5,8 5,8 7,6 1,9

Övriga investeringar 0,1 0,1 3,8 3,6

Finans Lokaler Övriga Lokaler 0,0 0,0 21,3 21,3

Kungsbacka bredbandsnät Avgiftsfinansierad verksamhet -13,8 47,5 33,6 43,6 9,9

Teknik Va Avgiftsfinansierad verksamhet -24,8 122,1 97,3 145,0 47,7

Teknik avfall och återvinning Avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 3,0 3,0 7,7 4,7

Delsumma -44 901 857 1 289 432

Exploatering -71,2 43,1 -28,1 11,9 40

Totalsumma -115 944 829 1 301 472
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Kommunens nämnder har under 2020 genomfört 
nettoinvesteringar om 857 miljoner. Därtill kommer 
investeringar inom exploateringsområdena. Utgifterna 
avser investeringar i tekniska anläggningar såsom gator. 
Inkomsterna avser investeringsbidrag, samt markför-
säljning. Investeringsbidragen resultatförs i takt med 
utbyggnaden, markförsäljningarna resultatförs i samband 
med tillträde.

Under året pågår stora byggnationer såsom Parkerings-
huset Linden, ombyggnationer i Hålabäcksskolan och i 
Frillesåsskolan. Under året har också stora investeringar 
avslutats såsom Kungsbacka badhus och nya Fjärås 
Bräckaskolan. 

I kommande planeringsperiod har kommunen en hög 
investeringsvolym och det planeras för utbyggnader i 
lokaler och infrastruktur.

Kommunens investeringar delas in i följande olika typer:
• löpande årliga investeringar
• övriga investeringar
• lokalinvesteringar
• investeringar inom den avgiftsfinansierade  

verksamheten

Löpande årliga investeringar är nämndernas återinveste-
ringar i främst inventarier och maskiner. Övriga inves-
teringar är av engångskaraktär, till exempel satsningar i 
infrastruktur. Investeringar inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten är sådana som ska finansieras genom verk-
samhetens intäkter i form av avgifter från kunder, bland 
annat vatten- och avloppsavgifter.

Nettoinvesteringar om 857 miljoner kronor 2020
Under 2020 investerade Kungsbacka kommun för netto 
857 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2020 
uppgick till 1 289 miljoner kronor vilket innebär en 
avvikelse på 432 miljoner kronor mellan investeringarna 
och investeringsbudgeten. Budgetavvikelsen beror främst 
på förskjutningar i tid på en del projekt, men också att 
vissa projekt blivit billigare än beräknat. Nedan sker en 
redogörelse per nämnd.

Gymnasium & Arbetsmarknad har löpande investerat i 
inventarier. Avvikelsen gentemot budget beror på att 
större datautrustning inte upphandlats under året.

Kultur & Fritid har under året genomfört investering i ny 
konstgräsplan på Rydets idrottsplats (belysning återstår), 
utbyte av konstgräsmatta i Åsa, utbyte av styrning av 
lingångar och nytt mixerbord på Kungsbacka teater samt 
fortsatt rustat upp badplatser. Budgetavvikelsen beror 
främst på att en del projekt kommer fortgå under 2021.

Förskola & Grundskola genomför årliga löpande investe-
ringar. Under året har bland annat investeringar gjorts i 
trådlösa nät och projektorer. 

Teknik skatt genomför investeringar i infrastruktur i form 
av exempelvis GC-vägar, cirkulationsplatser och trafik-
belysning.  Under 2020 har bland annat byggnation skett 
eller påbörjats av GC-bro över järnvägen vid Inlag, bro 
på Borgmästargatan samt infrastruktur i anslutning till 
Badhusparken.

Service genomför investeringar i kommunens lokaler och 
fastigheter. Under 2020 gjordes investeringar i bland 
annat Parkeringshuset Linden, Fjärås nya skola samt 
ombyggnation av Hålabäcksskolan. Därtill färdigställdes 
investeringen i Kungsbackas nya badhus. Invigning av 
badhuset hölls under våren 2020, men med anpassningar 
på grund av rådande pandemi. 

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kungsbacka bredband bygger ut fibernätet inom kommunen.  
Under året har fibernätet byggts ut för 47,5 miljoner 
kronor vilket är nivå med föregående år. 

Vatten och avlopp har under året investerat för 122 miljoner 
netto. Därtill erhåller verksamheten anslutningsavgifter 
vilka under 2020 uppgår till 25 miljoner. Under 2020 
pågick flertalet VA- saneringar, dvs tidigare fritidshus- 
områden som erhåller kommunalt vatten och avlopp. 
Därtill sker löpande reinvesteringar i VA-ledningar samt 
nya serviser i befintliga ledningsnätet. 

Fleråriga projekt
Nedan sker en redovisning av de största projekten.  
Uppföljning görs av det totala utfallet i relation till 
budget sedan projektets start. 

Belopp miljoner kronor Bokslut 
2020

Utfall  
t.o.m. 2020

Budget 
totalt

P-hus Linden 143,8 163,3 300,0

Kungsbacka badhus 72,4 430,2 463,0

Frillesåsskolan till- och 
ombyggnad

58,9 63,6 139,5

Fjärås nya skola 60,7 273,5 294,0

Kungsbacka badhus  
infrastruktur

50,6 74,2 100,0

Hålabäcksskolan  
ombyggnation

45,7 101,0 114,0

Kungsbacka bredband 33,3 43,0

Sommarlust förskola 
ombyggnad

28,3 34,9 59,3

Åsa gårdsskolan  
utbyggnad idrottshall

22,5 31,9 34,8
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Exploatering
Kommunens exploateringsverksamhet, utvecklar och 
iordningsställer mark för bostads- och verksamhets- 
områden. Exploateringsprojekten sträcker sig över flera 
år, vilket gör att slutredovisning för många projekt ligger 
flera år fram i tiden. Inkomsterna består av intäkter för 
markförsäljning och av exploateringsbidrag från explo-
atörerna. Utgifterna består av kostnader för inköp och 
iordningsställande av mark samt utgifter för att bygga ut 
kommunala anläggningar inom exploateringsområdena.
Under 2020 såldes en tomt i Kolla Parkstad verksamhets-
område och en i Skårby.

Skårby vårdboende
En ny detaljplan har antagits under 2020 i syfte att möjlig-
göra för ett nytt vård- och omsorgsboende. Kommunen 
har sålt marken under året till Eksta som kommer att 
bygga och sedan hyra ut till kommunen. I samband med 
projektet bygger kommunen ut infrastruktur i området i 
form av lokalgata samt cirkulation på Göteborgs vägen.

Kolla Parkstad etapp 2
Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungs-
backa kommun. Området innehåller hyresrätter, bostads-
rätter och äganderätter. Här byggs radhus, kedjehus och 
flerfamiljshus. Utbyggnad av gator och annan infrastruk-
tur pågår och beräknas vara klart under 2021. 

Särö centrum
I området ska 75–100 bostäder byggas. Markförsäljning 
för bostäder skedde 2017. Även mark för verksamhets-
lokaler ska säljas. Gator och parkering har byggts klart. 
Inom området har vi också byggt ett äldreboende vilket 
blev klart under 2020. 

Stadsdel Aranäs
I sydöstra Kungsbacka fortsätter den nya stadsdelen växa 
fram med två nya områden Aranäs 3 och 4. 

I Aranäs 3 planerar kommunen för exploatering av ytter-
ligare mark för bostadsändamål med ca 280 bostäder, 
parkeringshus och butikslokaler. Detaljplanen innebär 
en utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner i tre 
kvarter i varierande höjder. Närmast järnvägen i öster 
föreslås markparkeringar och ett grönt stråk inklusive ett 
bullerskydd samt en återvinningsplats. Bostäderna kan 
tidigast börja byggas under 2022. 

I Aranäs 4 planeras det för ca 160 bostäder, ny skola 
och butikslokaler och hälften av dessa kommer att vara 
hyresrätter. Detaljplanen vann laga kraft under 2018 men 
tidigare markanvisning har lämnats tillbaka. Ny mark- 
anvisning sker tidigast under 2021/2022. 

Väster om ån
Väster om ån är det hittills största stadsomvandlings- 
projektet i Kungsbacka. Centrala staden kommer att 
byggas ut med bostäder, handel och kontor. Projektet 
omfattar ett område från Alléskolan i söder till  
Kungsmässan i norr.

Inom kvarteret Valand ska det byggas ca 300 bostäder 
varav hälften blir hyresrätter, samt kontor och lokaler för 
handel. Parkeringshuset är klart. Projektering av gator,  
ledningar och övrig infrastruktur pågår. Utbyggnaden  
av hela kvarteret Valand pågår flera år framöver.  
2020 påbörjades byggnation av de två första bostads-
kvarteren som beräknas vara klara för inflyttning första 
kvartalet 2022. Projektering av omkringliggande gator 
runt dessa kvarter pågår och utbyggnad påbörjas 2021.

Nästa etapp i detta projekt är kvarter Ejdern och det  
planeras att byggas ca 250 bostäder och ett parkeringshus.

Annebergs centrum
Intill Annebergs pendelstation planeras det för ett nytt 
centrum som ska stärka Anneberg som tätort. Plan- 
området kommer att innehålla ca 200 bostäder, vård- och 
omsorgsboende, förskola, gruppbostad samt lokaler för 
verksamheter och handel. Kommunen är markägare och 
Serneke har tilldelats markanvisning. Nu pågår arbete 
med att ta fram en detaljplan som är beräknad att vara 
antagen under 2021.

Duvehed verksamhetsområde
Duvehed är nästa verksamhetsområde som ska utvecklas 
och det ligger i Fjärås stationssamhälle. Kommunen äger 
fastigheter Duvehed 2:14 som är en fastighet som ligger 
bredvid järnvägen med närhet till motorvägen i Fjärås. 
I projektet har kommunen hittills haft utgifter för att 
köpa in kompletterande mark till området. Området är 
klart för etablering. Utbyggnad av gator och VA har skett 
under 2019/2020 och två tomter i området har sålts, där 
handpenning betalats in under 2020. 

Kolla Parkstad verksamhetsområde
Tre fastigheter är bildade inom området varav en såldes år 
2020. Markanvisning har skett till ytterligare en fastighet. 
Utbyggnad av gator och VA till verksamhetsområdet 
utförs inom projektet Kolla etapp 2.

Kungsmässan
Utbyggnad av Kungsmässan är klar och arbetet med 
Borgmästargatan är klart. Samtliga utgifter betalas av 
Aranäs.
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Bilder från Kolla Parkstad, Aranäs och parkeringshuset 
som är en del av Väster om ån. FOTO: Marie Cullberg
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Redovisningsprinciper
Kommunens redovisning används som en grund för framtida beslut och när ansvar ska utkrävas. 
Redovisningen ska förmedla en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. I följande  
avsnitt beskriver vi de regler som vi följt i vår redovisning samt de avsteg som föreligger.

Den kommunala redovisningen regleras genom lag om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Lagen 
stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska 
fullgöras enligt god redovisningssed, vilket definieras 
som praxis hos en kvalitativt representativ krets av  
bokföringsskyldiga. Lagstiftningen kompletteras med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, 
(RKR). Detta innebär bland annat att:

• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt  
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

•  Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta.

•  Skulder har upptagits till de belopp varmed de  
beräknas flöda ut.

•  Tillgångar och skulder har upptagits till  
anskaffningsvärde.

•  Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt god redovisningssed. 

Förändrade redovisningsprinciper under året
Privata investeringsbidrag kostnadsförs från 2020 i takt 
med utbyggnaden istället för att periodiseras över tillgång-
ens nyttjandetid. Förändringen ligger i linje med RKR R2 
Intäkter som gäller från 2020. Byte av redovisningsprincip 
har skett i enlighet med RKR R12 ”Byte av redovisnings-
principer, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt 
rättelser av fel”. Justering har skett av ingående värden för 
eget kapital och jämförelsetalen för 2019 har räknats om. 
Se not under Eget kapital för mer information. 

Rättelse av fel avseende ålderspension har skett under året. 
Byte av redovisningsprincip har skett i enlighet med RKR 
R12 ”Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskatt-
ningar och bedömningar samt rättelser av fel”. Justering har 
skett av ingående värden för eget kapital. Jämförelsetalen 
för 2019 har ej räknats om då det ej bedömts som praktiskt 
möjligt. Se not under Eget kapital för mer information. 

Utgifter för rivning och sanering redovisas från 2020 som 
en kostnad i resultaträkningen. Tidigare år har dessa räk-
nats in i anskaffningsvärdet för en investering. 

Jämförelsestörande poster
De poster som vi i tilläggsupplysningarna redovisat som 
jämförelsestörande har bedömts att på ett tydligt sätt 
påverka jämförelsen med motsvarande poster tidigare år. 
Någon beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempel- 
vis skillnaden mellan vad som är jämförelsestörande i 

finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelse-
störande i verksamhetens kostnader.

För 2020 har reavinster från exploateringsverksamheten 
tagits upp som jämförelsestörande poster. Omfattningen 
av dessa framgår i not. 

INTÄKTER
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
decemberprognos i enlighet med rekommendation R2 
från Rådet för kommunal redovisning.

Offentliga investeringsbidrag 
och anslutningsavgifter
Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp 
som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över objektets nyttjandeperiod.

Privata investeringsbidrag
Privata investeringsbidrag intäktsförs i takt med utbygg-
naden i enlighet med RKR R2 som gäller från 2020.

Markförsäljningar
Markförsäljningar redovisas som kortfristig skuld till 
dess att resultatföring sker.

KOSTNADER
Avskrivningar
Kommunen använder nominell metod för beräkning av 
avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprung-
ligt anskaffningsvärde. Huvudprincipen är att avskrivning 
påbörjas månaden efter att tillgången tas i bruk. 

Avskrivningstiden baseras på bedömd nyttjandetid uppdelat 
per komponent.

Komponentavskrivning 
Övergången till komponentavskrivning har i Kungsbacka 
skett etappvis. Under 2016 infördes komponentindelning 
för lokaler och fritidsanläggningar. Under 2017 infördes 
komponentindelning på investeringar i infrastruktur. Under 
2018 infördes komponentindelning av vatten- avlopp- och 
renhållningsanläggningar.  

Gränsdragning mellan drift och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde är 50 000 kronor.
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För gränsdragning mellan investering och underhåll gäller 
att när en anläggningstillgång eller komponent i en anlägg-
ning byts ut eller nyanskaffas redovisas det som en investe-
ring. Kostnader för akut underhåll, åtgärder för skadegö-
relser samt måleriarbeten definieras som återställande av en 
byggdel, och redovisas som driftkostnad vid anskaffningen.

Lånekostnader
Ränta under byggtid, kreditivränta, tillämpas för projekt 
över 5 miljoner kronor, som pågår under mer än ett 
kalenderår. Kreditivränta baseras på kommunens genom-
snittliga upplåningsränta. 

TILLGÅNGAR
Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda 
avskrivningar/nedskrivningar. Planenliga avskrivningar 
har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Tillgångar 
avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nytt-
jandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggnings-
tillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde är 50 000 kr.

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättnings-
tillgång. Försäljning av tomter tillgodogörs/ belastar 
löpande resultatet och osålda tomter redovisas som 
omsättningstillgångar.

Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har enligt lag om vissa kommunala befogen-
heter (2009:47) rätt att lämna bidrag till statlig infrastruktur.  
Av lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
framgår att sådana bidrag antingen kan redovisas som  
en kostnad i resultaträkningen eller tas upp i balans- 
räkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur. 
Vilka bidrag som tagits upp samt beslutad avskrivnings-
tid framgår av not. 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Deponier
Under 2015 och 2016 gjordes kostnadsbedömningar för 
sluttäckning av nedlagda deponier i kommunen avseende 
bland annat Barnamossen och Svinholmen, men även ett 
antal mindre deponier. Avsättningar har tagits upp till 
de belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktel-
serna som kommunen har. Under 2019 gjordes en utökad 
avsättning avseende Svinholmen med 100 miljoner 
kronor. Avsättningarnas storlek per sista december 2020 
är 200 (202) miljoner kronor. 

Övriga avsättningar
Avsättningar har tagits upp till det belopp som bedöms 
krävas för att reglera förpliktelser i framtiden.

Under 2020 har avsättning för visstidspension upptagits 
till ett belopp om 10 miljoner inklusive löneskatt. Därtill 
har avsättning gjorts för flytt av ledning inom kvarteret 
Valand om 7 miljoner. 

Handpenningar exploatering
Handpenningar i pågående exploateringsområden redo-
visas som kortfristig skuld till dess att resultatföring sker. 

Leasing
Från och med 2019 redovisas leasingavtal avseende 
fordon med startdatum från 2019-01-01 som finansiell 
leasing. Detta innebär att avtalen återfinns dels som en 
materiell anläggningstillgång, dels en långfristig skuld. 
Effekten på resultaträkningen sker i form av avskrivning 
och ränta. Tidigare avtal redovisas likt tidigare år som 
operationell leasing. Hyresavtal redovisas fortsatt som 
operationell leasing.  

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER  
– KONCERNREDOVISNING
De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunens 
och koncernen Eksta Bostads AB:s verksamhet. De sam-
manställda räkenskaperna är ett sammandrag av kom-
munens och Ekstas resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med tillhörande noter. Därtill ingår 
koncernen i bedömningen av god ekonomisk hushållning. 
 
I samband med de sammanställda räkenskaperna har 
internvinster inom kommunkoncernen eliminerats i sin 
helhet. Därtill har interna poster av väsentlig betydelse 
eliminerats. Obeskattade reserver med avdrag för upp-
skjuten skatt har redovisats som eget kapital.  

Undantagsregeln om företag vars verksamhet är av obetyd-
lig omfattning har tillämpats för de övriga koncernföreta-
gen, Stiftelsen Tjolöholm och Fastighets AB S:ta Gertrud. 

VÄSENTLIGA AVSTEG FRÅN  
GÄLLANDE LAGSTIFTNING
Pensionsredovisning 
Kommunen avviker från gällande lagstiftning då kom-
munen redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfonds-
modellen. Detta innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in 
i balansräkningen som en avsättning. I enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska 
en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjä-
nats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning. 

Motiven för att redovisa enligt fullfondering är att det 
ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella 
ställning och att de grundläggande principerna om öppen 
och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Ställnings-
tagandet grundar sig på beslut i kommunfullmäktige.

Effekten på resultat och ställning framgår av not för 
pensionsavsättningar.
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Inledning 
De globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till 
för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom  Att minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen  Att främja fred och rättvisa  Att lösa klimatkrisen 

När de globala målen antogs i FN:s generalförsamling 2015 sa 
den dåvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon att ”vi är den 
första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista 
som kan bekämpa klimatförändringarna ”

I Kungsbacka valde kommunfullmäktige redan 2016 att ta 
stafettpinnen när Visionen 2030 beslutades  Visionen pekar 
tydligt mot ett hållbart Kungsbacka, såväl ekonomiskt som 
socialt och ekologiskt  Inom ramen för kommunfullmäktiges 
mål ”En hållbar utveckling och en hälsosam miljö” är ett av 
fokusområdena att anpassa kommunens arbete till de globala 
hållbarhetsmålen 

Sedan dess har arbetet med hållbarhet utvecklats, såväl 
globalt som nationellt i Sverige och lokalt i Kungsbacka  
Idag är det en självklarhet för företag och organisationer att 
arbeta aktivt med hållbarhet  Det är kommunens uppgift att 
tillsammans med invånare och företag jobba för ett hållbart 
samhälle, inte minst socialt och ekonomiskt  Hållbarhet 
har även blivit en allt viktigare faktor när människor väljer 
arbetsgivare, och när företag söker samarbetspartners 

Kommunens hållbarhetsbokslut är en del av organisationens 
årsredovisning och redovisar och granskar kommunens arbete 
utifrån de globala målen 

Syftet är 
• att visa hur kommunens arbete förflyttar oss mot ett   

mer hållbart samhälle 

• att granska huruvida kommunens resurser används på  
ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen 

• att analysera var kommunen behöver lägga fokus för att  
på bästa sätt bidra till en hållbar värld 
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Samlad bedömning
Sammantaget är Kungsbacka en välmående kommun, en bild som stärks när Kungsbacka 
under 2020 toppar Dagens samhälles lista över Sveriges hållbaraste kommuner. Vi har trots 
detta en hel del utmaningar men samtidigt goda förutsättningar att i framtiden även bli en 
hållbar kommun. Hållbarhetsfokus i hela organisationen har ökat och många verksamheter 
gör bra och effektiva prioriteringar. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv bedöms Kungsbacka 
trots en del utmaningar uppnå god ekonomisk hushållning.

I ett globalt perspektiv är klimat och biologisk mångfald den största utmaningen för 
Kungsbacka, liksom för de flesta utvecklade länder och kommuner. För att hantera kli-
matutmaningen behöver vi planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna 
minimeras. När det gäller biologisk mångfald behöver vi genomföra faktiska åtgärder. Vi 
behöver också anpassa våra inköp – såväl i organisationen som privat – så att vi minimerar 
negativ påverkan på klimat och resurser.  

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra ungdomars hälsa men också deras tillit 
till samhället och demokratin. Vi behöver också, framförallt i en växande kommun, jobba 
med jämlikheten i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller 
bostadsort. I detta arbete behöver vi ha fokus på jämställdhet och barnperspektivet.
Oberoende av perspektiv och utmaning så kan ingen aktör skapa den hållbara framtiden 
själv. Vi behöver hitta lösningar tillsammans med nya partners på sätt som vi tidigare inte 
har jobbat med. Vägen dit är dialog, samarbete och medskapande.
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Sammanfattning 
Jordens länder och ledare står inför stora utmaningar de kommande åren. Som FN:s gene-
ralsekreterare konstaterade så är vår generation den första som kan utrota fattigdomen på 
jorden och den sista som kan stoppa klimatförändringarna.

De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är det första samlade greppet som världens 
ledare tagit för att jobba gemensamt med hållbarhetsfrågor globalt. Vi i välfärdsländerna 
har stora utmaningar vad gäller att fördela resurser över jorden men också för att mini-
mera användandet av jordens ändliga resurser. De flesta av de globala målen hänger ihop. 
I Kungsbacka är klimat och biologisk mångfald två områden där vi verkligen kan göra 
skillnad. 

Vi kan konstatera att koldioxidutsläppen i Kungsbacka minskar men inte i den takt vi 
önskar. Det är framförallt omställningen till fossilfri uppvärmning där utsläppen mins-
kar. Däremot ökar utsläppen oroväckande från transporter trots den pågående omställ-
ningen till fossilfria alternativ. Möjligheten för våra invånare att resa snabbt och hållbart 
till och från sina jobb i regionen är en mycket viktig utvecklingsfråga för kommunen. 
Under 2020 pågick två stora trafikutredningar i kommunens två stora stråk mot Göte-
borg. Kommunen har medverkat aktivt i dessa för att nå långsiktigt hållbara resealternativ 
för våra invånare. Utanför våra tätorter har Kungsbacka relativt sett bra kollektivtrafik. 
I våra tätorter, som i Kungsbacka omfattar kommunens ganska omfattande spridda 
villabebyggelse framförallt i de västra delarna, är kollektivtrafiken dock bland de sämre 
i Sverige, vilket vi behöver utveckla avsevärt. Energianvändningen minskar, den är i 
stort sett fossilfri och andelen egengenererad energi ökar. Kommunen har tillsammans 
med sitt bostadsbolag Eksta minskat energianvändningen, byggt ut solcellsanläggningar 
och därigenom ökat andelen förnyelsebar energi. Vi har också drivit projekt som gynnat 
cykling, att gå till skolan och minskat matens klimatpåverkan. Vi behöver fortsätta ställa 
om fordonsflottan, minska matens koldioxidutsläpp, öka återvinningen, öka livstiden på 
produkterna vi använder och minska vår energianvändning. Trots den stora utmaningen 
inom klimatområdet är det glädjande att vi gör många bra saker.

Den största och mest akuta utmaningen är att förändra vår konsumtion – och där ingår 
resor - så att vi minskar vår klimatpåverkan men också för att spara jordens naturresur-
ser och den biologiska mångfalden. Kungsbacka kommun ställer idag bra och tuffa krav 
i upphandlingen av varor och tjänster. Vi har även ett aktivt och strategiskt arbete med 
hållbarhetskrav inom flera inköpsområden och har infört nya lösningar för källsorte-
ring. Vi återanvänder både möbler och kläder. Vid ett öppet hus kunde vi skänka bort 
ca 700 möbler till våra föreningar. Vi reparerar och lagar kläder och material i allt större 
utsträckning. Inom relevanta inköpsområden var under 2020 drygt 26 procent mil-
jömärkta produkter. Från och med 2020 samlas även hårdplast in på våra återvinnings-
centraler. Arbetet med att gallra ut farliga kemikalier fortsatte under 2020 och vi minskar 
matsvinnet. Vi behöver därför fortsätta ställa höga krav när vi köper varor och tjänster.

Klovstens återvinnings-
central 
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Utifrån ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat arbetsområde i Kungsbacka. 
Anmärkningsvärt är att utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd inte har 
ökat trots pandemin. Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas bland annat 
för att utveckla en högre självförsörjningsgrad. Det finns också behov av att arbeta med 
fokus på felnäring snarare än hunger, matens stora miljöpåverkan och att vi konsumerar 
mer än vad vi behöver. Dessa val ger miljöbelastning från produktion till ingen nytta för 
våra kroppar och innebär en onödig påfrestning för både människors hälsa och miljön.

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i 
både globalt och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är 
en utmaning som vi behöver arbeta med. Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av 
tillgängliga skolor och läromiljöer som är inkluderande och trygga och som i ett nationellt 
perspektiv uppvisar goda resultat. Ett viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska 
klara fler kurser. Vi ser även en markant nedgång bland män som har gymnasieexamen 
inom fyra år på introduktionsprogram, vilket kan skapa utanförskap och större risk för 
psykisk ohälsa. Vi behöver fokusera på hur denna trend kan vändas. I jämställdhetsarbetet 
handlar det mycket om bemötande och beteendeförändringar och att vi har jämställdhets-
glasögonen på när vi arbetar med samtliga mål.

Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer och under 2020 uppfyller vi 
utsläppsmålen vid alla fyra reningsverk. Vi kan konstatera att våra reningsverk är bra på att 
rena från läkemedelsrester. Vi minskar utläckaget från vattenledningarna och inläckaget 
i avloppsledningarna som spar både pengar och energi. Kommunen har stora utmaningar 
med sina vattendrag där endast 22 procent uppnår god ekologisk status. Användningen av 
jord- och skogsbruksmark står för 78 procent av fosforutsläppen till Kungsbackafjorden, 
vilken är en anledning till att fjorden endast har Måttlig ekologisk status. Kungsbackafjorden 
är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Vi behöver därför arbeta mycket 
aktivt för att förbättra dess vattenkvalitet. Utarmningen av biologisk mångfald kommer 
likt klimatförändringarna smygande – det blir inte katastrof över en natt. Vi behöver fort-
sätta bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl 
som i vatten. Kommunen har under 2020 fortsatt utveckla miljöerna längs Kungsbackaån, 
under 2020 från Signeskulle och norrut mot Hede. Tillsammans med bland annat Eksta 
har fem ängsytor i kommunen iordningställts och försetts med informationsskyltar. Vi har 
bekämpat så kallade invasiva arter exempelvis parkslide, och bland annat tagit fram infor-
mation om hur de ska bekämpas. Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska 
mångfalden och ett av redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen samt hur 
vi sköter och brukar våra naturmiljöer.

Kungsbacka har ett diversifierat och fungerande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. 
Vid mätningar av företagsklimat har dock kommunen jämförelsevis låga värden. Vi gör, 
har gjort och fortsätter göra många aktiviteter för att förbättra för näringslivet. Under 
2020 har kommunen stöttat lokala företag inom handel och turism genom budskapet 
”hemmavid”. Viktiga steg för att ytterligare främja vårt näringsliv har varit utvecklingen 
av nya verksamhetsområden samt arbetet med Lätt och rätt i Kungsbacka. Framöver ser vi 
att såväl den kommunala organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer 
drivande i att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion. Vi behöver också 
bli bättre på matcha personer mot rätt arbete.

Kungsbackafjorden 



8      Hållbarhetsbokslut 2020   Kungsbacka kommun

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och stor tillit till demokra-
tin. Då vi ser vikande trender är det viktigt att det trygghetsskapande arbetet fortgår. Vi 
har utökat samhällsinformationen för nyanlända från 60 timmar till 100 timmar. Vi har 
tillsammans med studieförbund haft svenska för föräldralediga, samhällsinformation med 
fokus på jämställdhet, demokrati, familj, arbetsliv med mera, samt haft en lots som hjälpt 
till att hitta fritidsaktiviteter. En enkät visar att språket, kulturella skillnader, avsaknad av 
sociala nätverk samt de tillfälliga hyreskontrakten skapar oro bland nyanlända. Minskat 
brukarinflytande för kvinnor på LSS-boende är något att hålla ögonen på. Fler nyanlända 
ibland med stora barnfamiljer kräver att kommunen håller fokus på barnperspektivet. 
Språket konstateras fortsatt vara den viktigaste faktorn för integration.

Bostadsutvecklingen koncentreras till våra stationsorter, och där pågår stadsomvandling 
som syftar till att förtäta staden för att bland annat öka underlaget för bra kollektivtrafik 
och ge bättre möjligheter för näringslivet. Pågående projekt är Ejdern, Gjutaren och Liljan, 
och Sydöstra Centrum. Under året har 248 bostäder färdigställts i kommunen fördelade 
på 125 småhus eller villor och 123 lägenheter i flerbostadshus, radhus eller kedjehus. En 
långsiktig utmaning är att bygga olika typer av bostäder som kan motverka segregation. 
Idrottsparken vid badhuset blev klar 2020 – en park för både lek och idrott framtagen i 
samarbete med lokala föreningar. Kommunen antog en ny avfallsplan som framförallt 
stärker kommunens cirkulära arbete. Fler och högre hus är totalt sett hållbart men kan leda 
till högre halt av olika partiklar i luften. Det är därför viktigt att gynna gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik i tätorterna. Planeringen av gaturummet avgörande för luftkvaliteten i de 
centrala delarna av staden. Men det är även viktigt att avsätta utrymme för gröna och blå 
stråk för att erbjuda ytor för invånare, dagvatten och biologisk mångfald.

Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med 
invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. 
Kommunen har genomfört utbildningsinsatser inom hållbarhet, haft dialog med invånarna 
kring en ny översiktsplan, och tagit emot studenter från våra universitet. Antalet träff-
punkter för äldre har ökat från sex till över 20. Vi har startat digitala mötesplatser och våra 
bibliotek har erbjudit språkcaféer. Vi har använt jobbmäklare och praktiksamordnare för 
att hjälpa till med matchningen på arbetsmarknaden. Vi hade under året en Pop-up plats 
vid Borgmästarbron som sprider information om de byggarbeten som pågår. Det behöver 
vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera medskapande för olika 
aktörer i kommunen för att bidra till ett hållbart samhälle.
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Globalt mål: Ingen Fattigdom  

Aktuella delmål 
1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser
1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll,  
andel (%) Totalt

2,5 3,0

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt

0,5 0,4 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Män

0,5 0,5 0,5 0,5

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor

0,4 0,4 0,4 0,4

 

Förflyttning
I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat arbetsområde. Men varje barn som 
lever i ett ekonomiskt utsatt hushåll är viktigt och i Kungsbacka behöver lokala inkomst-
skillnader i en starkt växande kommun över tid hanteras. Skillnaderna mellan olika kom-
mundelar är stora liksom ungas syn på sig själva och vad man förväntas ha råd med för att 
”passa in”, så även barn som växer upp i ekonomiskt utsatta förhållanden men detta är även 
med svenska mått mätt ovanligt.

Analys
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors lika värde står i centrum. 
Att arbeta långsiktigt med social hållbarhet är centralt i arbetet med att utjämna de klyftor 
som finns och som minskar möjligheten till lika rätt till egendom och ekonomiska resurser 
och sänker motståndskraften mot sociala katastrofer.
 

Kommunens förflyttningar och 
analys utifrån de globala målen
Färgerna i tabellerna under respektive mål (KOLADA-nyckeltalen) beskriver om Kungsbacka 
tillhör de 25 procent bästa (grönt), 25 procent sämsta (rött) eller de 50 procent i mitten (gult) 
bland Sveriges kommuner 
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Globalt mål: Ingen hunger  

Aktuella delmål
2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder
2.5 Bevara den genetiska mångfalden i livsmedelsproduktionen
2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning, teknikutveckling och 
      genbanker

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare med fetma, andel (%) Totalt 12 11 10

Invånare med fetma, andel (%) Män 12 10 10

Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor 11 11 11

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt 8 10 11 12
 

Förflyttning 
Kommunen har genomfört projektet goda måltider för att utveckla samarbetet mellan kök, 
omsorgspersonal och de boende för att öka aptit och näringsintag hos de boende. Inom 
äldreomsorgen har måltiderna proteininnehållet sett över för att minska risken för felnä-
ring. Kommunen värnar jordbruksmark i förslag till ny översiktsplan. 

Analys
Hållbar lokal livsmedelsproduktion behöver utvecklas. Det finns också behov av att arbeta 
med fokus på felnäring snarare än hunger, matens stora miljöpåverkan, att vi konsumerar 
mer än vad vi behöver och ofta fel saker vilket ger miljöbelastning från produktion till 
ingen nytta för våra kroppar och innebär en onödig påfrestning för både människors hälsa 
och miljön.
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Globalt mål: Hälsa och välbefinnande  

Aktuella delmål
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental  
      hälsa
3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk
3.6 Minska antalet skador och dödsfall i vägtrafiken
3.A Genomför Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt 79  77  77

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män 83  79  79

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor 75  75  75

Medellivslängd kvinnor, år Totalt 84,7 84,9 85,1 85,4  

Medellivslängd män, år Totalt 81,8 82,2 82,6 83,1  

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Totalt

49,2 50,6 48,9   

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Män

41,8 42,3 42,6   

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar, andel (%) Kvinnor

52,7 54,5 52,1   

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt 3 113 2 997 2 925 2 897  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män 2 801 2 639 2 460 2 381  

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor 3 388 3 312 3 336 3 353  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Totalt 326,5 316,0 297,4 290,9  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Män 269,8 253,0 239,3 236,5  

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Kvinnor 382,7 378,5 355,0 344,9  

Förflyttning 
Tillsammans för varje barn är ett prioriterat initiativ i kommunen, där förvaltningarna för 
individ och familjeomsorg och kultur och fritid samverkar med skola och arbetsmarknad 
kring tidiga samordnade insatser för barn och unga. Genom tidiga, främjande och före-
byggande insatser är målet att tidigt fånga upp barn, unga och familjer i behov av stöd och 
därigenom minska behovet av åtgärdande och behandlande insatser. Under 2020 startade 
ytterligare två team och Region Halland ingår nu även i teamen med representanter från 
BVC, ungdomsmottagningen och vårdcentral.

Många insikter och lärdomar har hittills kommit ur det förvaltningsövergripande 
samarbetet Leverera välmående. Relationer har byggts och effektmål och förhållningssätt 
som kommer att vara viktiga för att lyckas har formulerats. Innan distansundervisningen 
började tillämpas i mars 2020 kunde vi se ett högre deltagande i skolornas Ris (Rörelse i 
Skolan) -aktiviteter.  
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Äldreomsorgen arbetar med kvalkvalitetsregistret Senior Alert som vi vet är ett struktu-
rerat arbetssätt för att minska fallskador. I Senior Alert görs riskbedömningar regelbundet, 
och om man bedöms ha risk för fall sätts åtgärder in. 

Istället för en inbjudan till en fysisk seniorträff blev kommunens 80-åringar kontaktade 
per telefon för ett samtal om hur man kan stärka och förebygga ohälsa. Genom det uppsö-
kande samtalet ville man också uppmärksamma psykisk ohälsa och ensamhet till följd av 
pandemin.

Kungsbacka är en populär kommun enligt tidningen Fokus. I årets undersökning Bäst 
att leva klättrar Kungsbacka tio steg jämfört med i fjol och landar på femte plats i Sverige. 
Den kategorin vi i Kungsbacka ligger bäst till i är området socialt och hälsa.

Vi har lyckats öka tillgängligheten till hjärtstartare för våra medarbetare och kommun-
invånare. Vi har ökat antalet till totalt 81 och även gjort dem mer tillgängliga. Hjärtstar-
tarna är placerade inne i flera av kommunens byggnader, men även på utsidan av byggnader 
runt om i kommunen. De finns i avsedda skåp och många är tillgängliga dygnet runt.

Inom såväl äldreomsorgen som individ och familjeomsorgen sker satsningar på brukar-
delaktighet och 88 procent av de tillfrågade inom äldreomsorgen känner sig delaktiga i sin 
planering.

Unga och särskilt unga tjejers psykiska hälsa har försämrats det senaste årtiondet. 
Viktigaste orsaken som uppges i den årliga elevenkäten Lupp var skolarbetet, vilket sattes 
i mycket högre grad än andra faktorer som ofta brukar lyftas fram, som sociala medier för 
tjejer eller dataspelande sent på natten för killar. 

 
Analys
Äldreomsorgen i kommunen påtalar att till följd av pandemin har inte ”främjandet av 
mental hälsa” fortsatt framåt på samma sätt som tidigare år. Besöksförbud på vård- och 
omsorgsboenden samt vissa insatser som ställts in till följd av risk för smittspridning har 
påverkat både omsorgstagare och närstående.

Kommunen behöver rikta in sig på skolan som arena och utveckla metoder för att stötta 
elever som är i risk för att utveckla psykosomatiska besvär på grund av ångest eller stress 
kring skolarbetet.   

I Kungsbacka är förutsättningarna för ett gott liv stora och kommunen ligger väl till i 
både global och nationellt perspektiv. Vi ser fortfarande att ungdomars psykiska hälsa är en 
utmaning vi behöver arbeta med. 
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Globalt mål: God utbildning för alla  

Aktuella delmål
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet
4.5 Utrota diskriminering i utbildning
4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt 84 83 85 85  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Kvinnor

95,1 94,7 94,0 92,4 93,8

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Män

93,2 89,5 90,7 88,9 93,4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkom-
mun, andel (%) Totalt

94,1 92,0 92,3 90,6 93,6

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) Totalt

87,1  85,8   

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Kvinnor

83,6 86,4 81,4 84,1 86,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Män

77,5 75,1 75,7 80,1 78,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) Totalt

80,4 80,6 78,3 82,1 81,8

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Kvinnor

88,8 91,7 85,5 90,4 92,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Män

84,0 82,4 82,9 88,5 87,3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program hemkommun, andel (%) Totalt

86,4 87,3 84,2 89,5 89,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Kvinnor

   19,4 20,0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Män

   22,6 12,5

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktions-
program hemkommun, andel (%) Totalt

14,9 10,9 11,3 21,0 15,1

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Kvinnor

75,5 85,1 79,1 81,8 80,7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Män

77,3 77,1 78,2 72,8 76,6

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram 
hemkommun, andel (%) Totalt

76,5 80,1 78,5 76,8 78,1

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Kvinnor

58,5 58,9 59,4 59,6  

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Män

42,6 42,4 42,5 42,2  

Invånare 25-44 år med eftergymnasial utbildning, andel 
(%) Totalt

50,7 50,8 51,1 51,1  
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Förflyttning 
I början av 2020 var 192 ferieplatser klara och tillsatta. Under mars -april avbokades 102 
platser på grund av restriktioner runt covid 19, då främst platser inom äldreomsorgen och 
från grundskolan. I en gemensam kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs 
110 nya platser fram på en vecka. 183 av dessa platser tackades ja till. Tillsammans med 
Eksta och byggföretaget Brixly AB har tredje omgången av Lärande bygg genomförts. Det 
är ett projekt där framförallt nyanlända både får en lärlingsutbildning men också svenskut-
bildning. Under 2020 utökades detta projekt med måleri med språkstöd.

Bäst i Sverige på programmering! Kollaskolan vann med hela 831 inrapporterade pro-
grammeringslektioner på ett år. 

Ines och de globala målen – Idén består av ett viktigt ämne, de globala målen, ett gäng 
modiga tjänstepersoner och en riktig stjärna till 7-åring som ville vara med och program-
leda hela kalaset i en serie som visades i sociala medier.

Under året har fem olika yrkesutbildningar med språkstöd för nyanlända genomförts 
eller påbörjats. Fokus har legat på områden där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor, till 
exempel bygg samt inom vård och omsorg. En stor andel av de som fullföljde utbildning-
arna har kunnat få jobb.   

Vi har även aktivt arbetat med nya utbildningsformer såsom yrkesutbildningar med 
språkstöd och nya inriktningar på yrkeshögskolenivå. Ett viktigt utvecklingsområde är att 
våra SFI-elever ska klara fler kurser.  

Vi startade en ny öppen förskola i centrala Kungsbacka. Speciellt för den nya enheten är 
ett extra fokus på integration och språkstöd. Flera professioner från kommunen samarbetar 
för att erbjuda familjerna ett gott stöd. 

Inom ramen för statsbidraget likvärdig skola har skolor arbetat utifrån sina insatsplaner 
grundade i en nulägesanalys. En insats handlar om att utveckla undervisningens kvalitet 
och leds av förvaltningens lektorer. Utöver denna finns insatser kopplade till professionsut-
veckling, riktat stöd mot utvalda skolor, satsning på tillgängliga lärmiljöer och fjärrunder-
visning. 

Många medarbetare har under året utbildats inom ramen för vår satsning Skriva sig 
till lärande (STL) i syfte att medvetet och strukturerat kombinerar pedagogik och digital 
teknik i lärandet. Vi har även etablerat testmiljöer för digitalt lärande på flera ställen och i 
flera olika projekt. 

 
Analys
Kungsbacka fortsätter erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är 
inkluderande och trygga och som i ett nationellt perspektiv uppvisar goda resultat.

Jämfört med 2019 var andelen elever som blev behöriga till gymnasiet större 2020 och 
den genomsnittliga meritpoängen högre. Differensen mellan pojkar och flickors betyg och 
mellan de olika skolenheterna var lägre än föregående år. Det går inte baserat på ett års 
utfall dra några tydliga slutsatser, men båda indikerar en öka jämlikhet.

Andelen elever med gymnasieexamen är samma nivå som 2019. Tendensen är dock svagt 
uppåtgående de senaste åren. I jämförelse med riket och många jämförbara kommuner är 
Kungsbackas studieresultat goda utom när det gäller meritvärde, men i förhållande till 
förutsättningarna når resultaten fortfarande inte förväntad nivå. 

Ett viktigt utvecklingsområde är att våra SFI-elever ska klara fler kurser. Vi ser även 
en markant nedgång bland män som har gymnasieexamen inom fyra år på introduktions-
program, vilket kan generera i utanförskap och större risk för psykisk ohälsa. Vi behöver 
fokusera på hur denna trend kan vändas.  
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Globalt mål: Jämställdhet  

Aktuella delmål
5.1 Utrota all form av diskriminering av kvinnor och flickor
5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor
5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Totalt

62 62 63 65  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Totalt

61 61 61 63  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Totalt

65 64 65 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Totalt

65 68 76 75  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Totalt

67 69 71 74  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Totalt

69 62 68 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Totalt

47 46 48 51  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Män

79 80 80 81  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Män

78 78 79 82  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Män

82 77 77 78  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Män

72 77 82 80  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Män

87 90 86 86  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Män

79 77 77 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Män

61 64 63 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
Kvinnor

58 58 59 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fri-
tidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) Kvinnor

60 59 60 61  
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Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola 
inkl  förskoleklass, andel (%) Kvinnor

62 61 62 61  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom gymnasieskola 
och komvux, andel (%) Kvinnor

61 63 73 71  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom individ- och 
familjeomsorg, andel (%) Kvinnor

65 66 68 72  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom kultur och 
fritid, andel (%) Kvinnor

61 51 62 64  

Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel 
(%) Kvinnor

45 44 46 50  

Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av 
antal dagar (%) Totalt

28,4 30,3 30,9 30,7 30,8

Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av 
män, andel av antal dagar (%) Totalt

36,0 36,5 37,4 36,5 35,8

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) Totalt

75,4 76,2 76,1   

  
Förflyttning 
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forsk-
ning har tre områden identifierats i för- och grundskolan, varav ett är Jämställd utbildning. 
Detta innebär bland annat att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt 
erbjuda kompetensutveckling.  Gymnasieskolorna har arbetat med kollegialt lärande kring 
pojkar och flickors resultat utifrån gemensam litteratur för lärare för att på så sätt arbeta 
med bemötande och beteende utifrån kön.  

Kommunen arbetar med Heltid som norm, en möjlighet att skapa fler möjligheter till 
heltidstjänster eftersom kvinnor tenderar att arbeta mer deltid än män.

Förvaltningsledningen på två förvaltningar har haft utbildning inom jämställdhet och 
normmedvetenhet. Denna utbildning ska samtliga förvaltningars ledningsgrupper ta del av 
under 2021. 

Vi har öppnat Goplatsen vid Kungsbackaån. Hit är alla välkomna för att umgås, koppla 
av eller bara vara. Goplatsen ligger i Teaterparken, mellan Aranäsgymnasiet och Kungs-
backaån. Platsen har utformats i dialog med unga tjejer från Aranäsgymnasiet.

Analys
Utifrån analys av tidigare resultat i det systematiska kvalitetsarbetet och aktuell forsk-
ning har tre områden identifierats i för- och grundskolan, varav ett är Jämställd utbildning. 
Detta innebär bland annat att ge stöd för enheternas analys- och kartläggningsarbete samt 
erbjuda kompetensutveckling. Gymnasieskolorna har arbetat med kollegialt lärande kring 
pojkar och flickors resultat utifrån gemensam litteratur för lärare för att på så sätt arbeta 
med bemötande och beteende utifrån kön. 

Jämställdhetsarbete handlar mycket om bemötande och beteendeförändringar, inte 
enbart om heltid som norm och medianinkomster. Arbetet med jämställdhet hänger ihop 
med alla mål och vi bör arbeta med målen med jämställdhetsglasögonen på. Den är inte 
ett eget mål i praktiken, även om det finns specifika insatser som gynnar jämställdhet som 
exempelvis mäns våld mot kvinnor samt och representation.
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Globalt mål: Rent vatten och sanitet  

Aktuella delmål
6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning
6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)  100,0 100,0 100,0  

Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 33,3     50

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 8,0     22

Grundvattenförekomster med god kemisk och  
kvantitativ status, andel (%)

100,0     100

Förflyttning 
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 procent bättre än våra 
utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. 

Under året har dagvattenpolicyn reviderats för att ge förutsättningar för naturliga för-
dröjnings- och reningsprocesser i dagvattenhanteringen.

Miljötillsynen har under året fokuserat på bland annat vattenkvalitet. Detta skett genom 
provtagning av badvatten och inventering av enskilda avlopp. 

Den torra försommaren ledde till en rejäl ökning av dricksvattenanvändningen med en 
kort period av bevattningsförbud som följd.

Årets miljöpris gick till eldsjälen Lars-Bruno som under många decennier arbetat för att 
Hallands landskapsdjur laxen ska få en bättre tillvaro med friskare vatten. Med obruten 
entusiasm och kampvilja för kommunens vattendrag har han ett finger med i spelet kring 
det mesta som rör fiske- och vattenvård i Kungsbacka.

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun  

Måttlig status 59%

God status 22%

Otillfredsställande status 19%
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Analys  
Endast 22 procent av kommunens vattendrag uppnår god ekologisk status, många av dem 
har problem som är kopplade till övergödning samt med hinder som vi människor skapat 
i vattendragen. Vi behöver därför arbeta med att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk 
och andra djur genom att åtgärda vandringshinder som felaktigt byggda vägtrummor. 

Vi behöver även förstärka vårt arbete med att minska våra utsläpp av framförallt 
näringsämnen både från bebyggelse och från jord- och skogsbruket.  

 

Kungsbackaån 
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Globalt mål: Hållbar energi för alla  

Aktuella delmål
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), 
minuter/kund

98 50 83 86  

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom 
det geografiska området, andel (%)

98,8     

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska 
området, MWh/inv

  17   

Slutanvändning av el inom det geografiska området, 
MWh/inv

8 7 7   

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska 
området, MWh/inv

2 2 2   

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det 
geografiska området, MWh/inv

  2   

Slutanvändning av icke-förnybara bränsletyper inom 
det geografiska området, MWh/inv

  5   

 

Förflyttning 
Energianvändningen i kommunens lokaler har under 2020 minskat med 2,6 procent. En 
trolig anledning är pandemin och därmed minskat utnyttjande av våra lokaler. Uppvärm-
ningen av kommunens fastigheter är på god väg att bli fossilfri och mer än 99 procent är idag 
fossilfri. Andelen egengenererade elenergi i förhållande till köpt elenergi har ökat vilket 
innebär att 6,7 procent av elenergin kommunen använder är egenproducerad, mycket tack 
vare ökad mängd solceller. 

Kommunen fortsätter bygga ut solceller på kommunens byggnader. Under 2020 utökade vi 
vårt solcellsbestånd med 377 kW och kommunen har nu 37 anläggningar med sammanlagt 
ca 15 675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 

Arbete pågår med att minska vattenförlusterna från vattenledningsnätet. Ett beslutsstöd-
system för läckageövervakning köpts in. Även arbete med att minska tillskottsvatten pågår.

Eksta har inomhusgivare i varje lägenhet främst för att vi ska kunna styra inomhustempe-
raturen. Vid all ny nyproduktion av bostäder och löpande i befintliga bestånd övergår man till 
IMD (individuell mätning och debitering) av varmvatten. Det medför ett incitamentet för 
hyresgästen att spara och medför en sänkning av förbrukningen på i snitt 20 procent.

Energi- och klimatrådgivningen ger numer bara digitala ”hembesök” och all rådgivning 
sker via telefon eller teams.
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Analys 
Kommunen har som mål i Klimatstrategin att fördubbla produktionen av förnybar el till 
2030. Energianvändningen per invånare ska minska med 30 procent till år 2030. Efter 2045 
ska hela Kungsbacka vara koldioxidneutral. 

Vi behöver för att klara utmaningen bland annat intensifiera utbyggnaden av solceller 
både på kommunens byggnader med även med större anläggningar i kommunen. Inom 
byggprocessen behöver vi hitta arbetssätt och materialval som minskar vårt energibehov. 
Den färdiga produkten – huset – behöver utformas så att det är koloxidneutralt vid drift. 
Husen vi bygger nu ska kunna medverka till att Kungsbacka är koloxidneutralt 2045 och 
då kan vi inte bygga hus idag som förbrukar energi. Kommunen behöver också bli bättre 
på att mäta energianvändningen så att vi kan sätta in åtgärder där dom ger bäst effekt. Vi 
behöver också stimulera våra invånare att minska sin energianvändning och att använda sig 
av förnyelsebar energi exempelvis genom att installera solceller. 

Kommunen har under 2020 antagit en ny avfallsplan vars mål är att öka andelen cir-
kulära flöden och återvinna mer, vilket ger förutsättningar för kommunens invånare att 
tillsammans med kommunen minska sitt energianvändande.

Solceller på Kolla backe förskola 
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Globalt mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

Aktuella delmål: 
8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation  
       och uppgradering
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik
8.9 Främja gynnsam och hållbar turism

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt 269 946 275 364 278 879   

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/sysselsatt Totalt 778 000 809 000 830 000   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Totalt

5,0 4,4 4,3   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Män

4,7 4,1 4,3   

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller  
studerar, andel (%) Kvinnor

5,3 4,7 4,3   

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Totalt

1,4 1,5 1,5 1,6 1,5

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Män

1,5 1,6 1,6 1,6 1,5

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef  
Kvinnor

1,3 1,4 1,5 1,5 1,5

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Totalt

87,6 87,8 87,3 86,8  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Män

88,2 88,4 87,9 86,9  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 
Kvinnor

87,0 87,1 86,7 86,7  

  

Förflyttning 
Arbetsmarknadsprocessen har under 2020 utvecklats och förfinats ytterligare. Utbetalning 
av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd har inte ökat trots pandemin och alla varsel med 
mera det förde med sig.  Genom hög flexibilitet och snabb omställning till bland annat digi-
tala möten har arbetet med att utveckla arbetsmarknadsprocessen kunnat fortgå.  

Under våren startade kommunen Aktivt jobbsök, en gruppaktivitet där kommuninvånarna 
får stöd i sitt arbetssökande. Huvudsyftet är att kvalitetssäkra jobbsökarprocessen och 
matcha ansökningshandlingar med aktuella jobbannonser. Fler har kommit till intervjuer 
och även fått anställning som resultat.   
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Lärande bygg omgång tre pågår. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna 
erbjuda både bygg och måleri med språkstöd, vilket lett till ett tätare samarbete mellan 
kommunen och fler företag och ett bredare utbildningsutbud för eleverna.  

Jobbmäklare och praktiksamordnare fortsatte sitt uppsökande arbete till näringslivet 
vilket resulterat i 85 nya företagskontakter både regionalt och lokalt.   

 
Analys
Kungsbacka har ett diversifierat näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet. Utbetalningen av 
försörjningsstöd har inte ökat trots pandemin och vi ser flera innovativa vägar till arbete 
eller sysselsättning. Företagsamheten i kommunen är fortsatt god och i nationell jämfö-
relse står sig Kungsbacka mycket bra. Ett utvecklingsområde är att såväl den kommunala 
organisationen som kommunens näringsliv bör kunna vara mer drivande i att förbättra 
resurseffektiviteten i konsumtion och produktion.
 

Företagsamheten  
i Kungsbacka är  
fortsatt god 
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Globalt mål: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Aktuella delmål: 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer
9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt 62,6 69,1 75,8 81,7  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt 64 67 63 62  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Tillgänglighet, NKI Totalt 66 70 65 66  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Rättssäkerhet, NKI Totalt 68 70 66 65  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Kompetens, NKI Totalt 66 68 66 63  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI Totalt 65 68 65 67  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI Totalt 61 66 63 63  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Totalt 71 75 71 69  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Serveringstillstånd - Totalt, NKI Totalt  85 77 76  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Totalt 65 63 58 60  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI Totalt 64 62 77 74  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Livsmedelskontroll - Totalt, NKI Totalt 77 75 75 74  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Totalt 50 54 50 40  

Företagsklimat enl  ÖJ (Insikt) - Brandskydd - Totalt, NKI Totalt   90 74  

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 26,5 30,4 35,9   

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 26,5 30,3 35,3   

Befolkning, utanför tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 26,5 30,4 36,5   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 72,1 72,1 71,2   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 71,4 71,3 70,4   

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 72,8 72,9 72,0   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Totalt 65,8 66,1 66,5   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Män 65,0 65,2 65,5   

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Kvinnor 66,7 67,0 67,4   

Förflyttning 
För att kunna erbjuda ett långsiktigt hållbart transportsystem i regionen har kommunen 
haft en ökad dialog med stat och myndigheter i våra strategiska planeringsfrågor, inte 
minst gällande långsiktiga infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Specifikt har detta 
skett inom två viktiga Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) för stråken in mot Göteborg. Ett arbete 
som vi bedömer kommer att gynna våra invånare långsiktigt.

Från år 2020 körs stadstrafikens kollektivtrafik endast med elbussar.
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För att stödja näringslivet har kommunen har jobbat med kommunikation och rådgiv-
ning samt kampanjer som exempelvis Support your locals och Hemester där budskapet varit 
att handla och semestra hemmavid för att stödja lokalt företagande.

Utbildningar har startats för företag inom naturturism och nätverksträffar har också 
arrangerats varav en i Kungsbacka. Syftet är att utveckla ett bredare utbud av naturturism-
upplevelser som är hållbart framtagna ur miljösynpunkt men också för att stärka ekonomin 
i branschen.

Smart industri 2.0 och Kompa Halland är två regionala projekt där ett 30-tal företag varit 
involverade. Syftet med dem är att skapa mer hållbara affärer men också för att stärka 
kompetensförsörjning.

Genom att underlätta för företag i vår myndighetsutövning så stärker vi företagens kon-
kurrenskraft och möjlighet till expansion. Lätt & Rätt är ett kommunövergripande projekt 
där både tjänstepersoner och förtroendevalda ingår och syftar till främjande myndighets-
utövning som ska leda till ökad kundnöjdhet med kommunens handläggning av tillsyn och 
tillstånd, och därigenom förenkla för företagen i kommunen. En del i detta arbete är att 
automatisera handläggningen av bygglov. En annan del har varit att med hjälp av e-lear-
ning och tydlig kommunikation förklara hur tillsynsprocessen går till så har förståelse 
skapats för varandras roller och en god dialog har säkerställts.

Analys
Tillgången på bredband ökar och Kungsbacka närmar sig de 25 procent bästa kommu-
nerna i Sverige. En av de allra viktigaste hållbarhetsfrågorna för Kungsbacka är att vi 
skapar hållbara resor och transporter. En viktig förutsättning för att åstadkomma detta 
är ett regionalt samarbete för att planera och prioritera satsningar inför framtiden. Den 
andel av befolkningen som utanför våra tätorter har tillgång till kollektivtrafik ökar även i 
relation till andra kommuner. Mellan 2016 och 2018 har andel ökat med 10 procent, från 
26 procent till 36 procent. Däremot har vi i våra tätorter hittills misslyckats med att bygga 
kollektivtrafiknära. Andelen har inte ökat och Kungsbacka närmar sig 2018 de 25 procent 
sämsta kommunerna i Sverige. Kommunens förslag på ÖP föreslår inriktningar som över 
tid kan förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik i våra tätorter.

Vid mätningar av företagsklimat har kommunen jämförelsevis låga värden. Många 
av indexen mäter den upplevda bilden av kommunens arbete. Kommunen gör, har gjort 
och fortsätter göra många aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för näringslivet. 
Bedömningen är att det är invånarnas bild av kommunens näringslivsarbete som behöver 
förbättras. För att klara nuvarande och kommande kompetensbehov både inom och utan-
för kommunens organisation behöver kommunen även fortsättningsvis hjälpa att matcha 
personer till rätt arbete.
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Globalt mål: Minskad ojämlikhet  

Aktuella delmål: 
10.1 Minska inkomstklyftorna
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota diskriminering
10.7 Främja ansvarsfull och säker migration

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Totalt

23  22  22

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Män

24  23  23

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra,  
andel (%) Kvinnor

22  21  21

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt

90 76 76  75

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män

88 73 73  79

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor

100 79 81  67

Förflyttning 
Integrationsarbetet är numera inkluderat i den ordinarie verksamheten.

Ett nytt avtal skrevs med utbildningssamordnarna för SFI med högre krav på innehållet. 
Samhällsinformationen utökades från 60 timmar till 100 timmar.

Vi har haft samarbete med externa parter i integrationsarbetet med projektmedel från 
Länsstyrelsen i Halland. Vi har genomfört följande insatser tillsammans med två studie-
förbund: 
• svenska för föräldralediga
• utökad samhällsinformation med fokus på jämställdhet, demokrati, familj, arbetsliv 

och bo-skola
• en projektanställd fritidslots som hjälper nyanlända barn och ungdomar att hitta 

fritidsaktiviteter.

Boendet i Anneberg är nu etablerat. Det blir en utmaning med genomgångsboende då det 
bara är tvåårskontrakt.

Hösten 2020 genomfördes en digital enkät om hur nyanlända upplever sin inkludering 
i samhället. I enkäten framgår att svenska språket, kulturella skillnader och avsaknad 
av sociala nätverk upplevs som ett hinder för integration. De tillfälliga hyreskontrakten 
skapar oro.

Genom vår kommunikation har vi arbetat aktivt för att sprida kunskap, bemöta felaktig-
heter och rykten samt för att sätta våra insatser för integration i ett större perspektiv.

67 procent av kvinnorna inom LSS upplever att de inte har möjlighet att bestämma över 
saker som är viktiga, vilket är en försämring som kommunen bör arbeta med. 
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Analys
För att bidra till jämlika möjligheter för personer med funktionsnedsättning, har kommu-
nen ökad möjligheten till delaktighet och självbestämmande i sina verksamheter såsom 
bostad med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning. En 
metodutvecklare har anställts vilket bidragit till ett ökat fokus på metoder i det brukarnära 
arbetet. Dock, vi måste arbeta aktivt med att kvinnor inom LSS får tillbaka möjligheten 
att bestämma över viktiga saker.  

Kungsbacka tar emot fler nyanlända jämfört med övriga halländska kommuner och fler 
stora barnfamiljer med särskilda behov, vilka kan kräva större insatser. 

Flera planerade insatser för nyanlända har under året fått ställas in på grund av pande-
min. Många verksamheter har ställt om till digitala lösningar. Beroende på aktivitet har 
det varit mer eller mindre svårt att ställa om.

De tillfälliga hyreskontrakten på två år skapar en oro för hela familjen. En barnkonse-
kvensanalys behöver genomföras som underlag för politiska beslut kring barnens boendesi-
tuation. Barnens situation riskerar att bli otrygg när deras skolgång flyttas till annan skola.

En utmaning för Kungsbacka är att bygga olika typer av bostäder i takt med att befolk-
ningen ökar. Nyanlända behöver integreras i blandade boenden för att undvika segrega-
tion. Därför är det viktigt med ett långsiktigt och ihärdigt arbete kring samhällsbyggnad 
och integration.

En annan utmaning är att öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i  
arbetslivet.

Utöver SFI och samhällsorienteringen behöver nyanlända bättre språkkunskaper och 
kunskap om hur samhället fungerar. 
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Globalt mål: Hållbara städer och samhällen  

Aktuella delmål 
11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
11.6 Minska städers miljöpåverkan
11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Demografisk försörjningskvot Totalt 0,86 0,86 0,86 0,87  

Demografisk försörjningskvot Män 0,85 0,85 0,86 0,86  

Demografisk försörjningskvot Kvinnor 0,86 0,86 0,87 0,88  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt 7,4 8,3 9,1 9,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Totalt 27,1 27,5 28,5 28,4  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män 7,7 8,8 9,9 11,0  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Män 28,3 29,3 30,3 30,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor 7,1 7,8 8,5 8,8  

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) Kvinnor 26,1 25,9 27,1 26,4  

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt 13,6 12,6 12,7   

Utsläpp till luft av PM2 5 (partiklar <2 5 mikrom)  kg/inv Totalt 1,17 1,11 1,04   

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl  biologisk 
behandling, andel (%)

42 42 42 38

Förflyttning 
Vi har jobbat med flera stadsomvandlingsprojekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka 
centrum för att uppnå ett hållbart samhälle som är tätare och närmare (Ejdern, Gjutaren 
och Liljan, Sydöstra Centrum). Med tätare städer ökar bland annat underlaget för bra 
kollektivtrafik och bättre möjligheter för näringslivet. Med en tätare stad minskar även 
behovet att ta jordbruksmark och naturområden i anspråk för bebyggelse.

Under året har totalt 248 bostäder färdigställts i kommunen. Dessa är fördelade på 125 
småhus eller villor och 123 lägenheter i flerbostadshus, radhus eller kedjehus. 

Goplatsen, en temaplats öppen för alla men utformad i första hand för tjejer invigdes i 
början av juni. Platsen designades av medarbetare på förvaltningen för Teknik tillsammans 
med en grupp gymnasielever och har varit väldigt välbesökt av båda unga och äldre, tjejer 
och killar.

Lagom till jul blev också den nya Idrottsparken klar, flera månader före ursprunglig 
tidsplan. Parken är fylld med många spännande ytor för både lek och idrott. Ett efterläng-
tat inslag är den del av området som är en skatepark och som är framtagen i samarbete med 
den lokala föreningen.
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Kommunfullmäktige antog under året en ny avfallsplan. Göteborgsregionens kommu-
ner har gemensamt arbetat fram den nya regionala avfallsplanen för perioden 2021 - 2030. 
Planen handlar inte enbart om att hantera det uppkomna avfallet. Det finns även mål och 
åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och hantera och förebygga nedskräpning. 

Analys
Med en ökad tonvikt på att bygga tätare tätorter och framför allt ett tätare Kungsbacka 
stad så finns risken att den högre och tätare bebyggelsen skapar mer instängda vägområ-
den. En förtätning kan därför leda till att koncentrationen av partiklar och kväveoxider 
ökar i vissa områden. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att gynna gång-, 
cykel-, och kollektivtrafik vilket kan medföra att utsläppen från biltrafiken kan minska. 
Planeringen av gaturummen är avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. 
Fortsatta mätningar och beräkningar behövs för att följa trenden och kunna agera om det 
så behövs. I Göteborgsregionens luftvårdsförbunds regi sker regelbundna mätningar och 
beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Men det kan även behövas separata utred-
ningar när större förtätningsprojekt sker längs med vältrafikerade vägar.

Vid förtätning av staden är det viktigt att lämna utrymme för gröna och blåa stråk. Både 
för att ge invånarna möjligheter till rekreation samt att skapa ytor för dagvattenhantering 
och biologisk mångfald. 

Trots utmaningarna som det innebär att bygga tätare städer så väger fördelarna vida över 
nackdelarna och en högre täthet är i många fall nyckeln till att skapa en ekologisk, social 
och ekonomiskt hållbar kommun. 
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Globalt mål: Hållbar konsumtion och produktion  

Aktuella delmål
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktions- 
         mönster
12.3 Halvera matsvinnet i världen
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 519 491 458 486  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 201 196 191 185  

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 80 72 61 64  

Insamlat grovavfall, kg/person 204 190 173 203  

Insamlat farligt avfall (inkl  elavfall och batterier), kg/person 35 33 34 34  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,  
inkl  biologisk behandling, andel (%)

42 42 42 38  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 27 36 36 32  

 
Förflyttning 
Vi har ökat vår återanvändning av möbler. Genom samordning i kommunen kunde vi vid 
två tillfällen genomföra Öppet hus och skänka möbler från våra möbelförråd till kommu-
nens föreningar. Det blev mycket positiv respons och många glada föreningar som tog med 
sig mycket möbler. Totalt kunde ca 700 möbler återanvändas, vilket sparar på miljön och 
även kunde skapa nytta för vårt föreningsliv.

Som en del i arbetet med hållbar konsumtion tar kommunen fram ett batteri av repara-
tionstjänster, eller cirkulära tjänster, för interna inköp. Först ut är kommunens arbetskläder 
som nu ska kunna skickas på lagning hos skrädderi. Under året undantogs ca 1200 plagg 
från destruktion när äldreomsorgen skulle gå över till cirkulationstvätt. Befintliga plagg 
fick ingå i det nya avtalet i stället för att kasseras.

När vi inreder våra lokaler har vi lagt större fokus på att inventera befintliga inventarier 
för att på så sätt minska nyinköp och bidra till en hållbar konsumtion. Inventarier återan-
vänds från befintliga lokaler och från befintliga förråd. Vi renoverar också fler inventarier 
vilket också bidrar till ökade grad av återanvändning. Detta har resulterat i minskade 
investeringskostnader för inventarier samtidigt som befintliga resurser får fortsatt använd-
ningsområde.

Vi har medverkat i Upphandlingsmyndighetens arbete med att ta fram nya och uppda-
terade kriterier för hållbarhet vid upphandling. Vi har också varit drivande i att ta fram 
innehållet i de gemensamma principerna för inköp av livsmedel i Halland, som resulterat i 
det regionala styrdokumentet Riktlinjer för inköp av livsmedel.
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I vår interna e-handel har andel av köpen som var miljömärkta - inom de relevanta pro-
duktområden vi mäter - under 2020 varit 26,1 procent, vilket är en liten ökning från 2019 
då andelen var 25,5 procent. 

Under året har vi arbetat aktivt med att medvetandegöra alla medarbetare om kon-
sumtionstrappan. Konsumtionstrappan eller avfallstrappan innebär att vi ska minska 
konsumtionen och minimera avfallsmängderna genom att återanvända, materialåtervinna, 
energiutvinna och i sista hand deponera. Vi har också haft ett flertal utställningar på 
Fyren om till exempel återbruk och konsumtion för att stimulera invånarna till förändrat 
konsumtionsbeteende.

Återanvändning av byggmaterial eller utrustning har också fått större fokus. Inför 
exempelvis rivning av lokaler tas byggmaterial eller utrustning tillvara på vilket bidrar till 
hållbar konsumtion.

Vi har genomfört en upcycling-tävling för högstadieelever i syfte att väcka intresse för att 
öka livslängden på varor för en mer hållbar konsumtion. Inom projektet genomfördes även 
ungdomsdialog för att utreda framtida möjligheter att finna nya former för hållbar konsum-
tion. Vi har också arbetat med att tydliggöra information kring platser för hållbar konsum-
tion på vår hemsida samt att dessa platser visas på hemsidans kommunkarta.

Kommunen har under 2020 infört insamling av hårdplast på en av våra återvinningscen-
traler.

Kemikaliearbetet i kommunen
Inom ramen för kommunens kemikalieplan har ett kemikaliehanteringssystem införts. 
Systemet underlättar för hantering av våra kemikalier vilket är viktigt av både arbetsmil-
jöskäl men också för miljön. För att inventera kemikalierna i kommunen har en kemika-
liecoach anställts för att hjälpa kommunens verksamheter att registrera och sedan fasa ut 
olämpliga kemikalier. Inventeringen inleddes under 2020 och avses fortsätta under 2021. 
Innan inventering påbörjades fanns cirka 2400 produkter i kommunen. Ungefär 800 pro-
dukter togs bort redan i samband med inventeringen, så cirka 1 600 produkter registrerades 
in i systemet för vidare utvärdering. Utfasningen av produkter som innehöll kemikalier 
som är farliga för människors hälsa och miljön påbörjades omedelbart och vid årsskiftet 
fanns cirka 1 200 produkter kvar.

De olika kemiska produkterna är indelade i olika grupper utifrån vilka ämnesegenskaper 
de ingående kemikalierna har, exempelvis; allergiframkallande, farliga för gravida och mil-
jöfarliga. Kemikalieplanen har fokus på barn och unga och i gruppen ämnen som bedöms 
som cancerogena och mutagena registrerades 45 produkter. De flesta av dessa produkter 
hittades inom NO-undervisningen i skolverksamheterna. Utfasningen av dessa pågår och 
fortsätter under 2021.
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Analys
Kommunens arbete med hållbar konsumtion har under 2020 gjort stora framsteg även om 
vi bara är i början av de förändringar vi behöver göra. Vi ser att mängderna av avfall och 
förpackningar som hushållen och kommunen genererar minskar vilket är positivt även om 
det inte helt går att påstå att våra invånare blivit mer cirkulära. En del i minskningen är 
sannolikt vår övergång till att läsa tidningen digitalt. Konsumtion omfattar allt från fossila 
resor och transporter till mat och kläder. Kommunen handlar varor och tjänster för cirka 
tre miljarder per år och har därmed stor möjlighet att påverka marknaden.

Kommunen som organisation behöver ställa högre krav vid inköp av varor och tjänster 
så att dessa minimerar klimatutsläpp, resursanvändning samt gynnar biologisk mångfald. 
Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet. Vi behöver använda produkter och 
inventarier så länge som möjligt genom att använda intern bytesmarknad i större utsträck-
ning. Vi kan medverka till hållbar konsumtion genom att även köpa in begagnade varor. 
Samtliga dessa åtgärder inryms i begreppet cirkulär ekonomi där både kommunen och vi 
som privatpersoner behöver tänka mer utifrån funktion. Efterfrågas en funktion i stället 
för en sak ökar incitament för leverantören att leverera funktion med lång hållbarhet som 
också går att laga eller återanvända. Det blir inte dyrare (kanske billigare) för köparen men 
vi behöver vänja oss vid att inte ha nya saker jämt - det är ok att ha en reparerad sak.

Kungsbacka kommun har en hög ambition för att fasa ut farliga kemikalier. Med ett 
nytt system och en kemikaliecoach så bedömer vi att vi inom några år fasat ut de sämsta 
produkterna.

Figuren visar antalet inventerade produkter före och efter inventeringen 
samt vid årsskiftet 2020/21 
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Globalt mål: Bekämpa klimatförändringen  

Aktuella delmål
13.1 Stärk motståndskraften och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

KOLADAnyckeltal: 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv 2,88 2,83 2,69   

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, ton CO2e/inv 0,35 0,35 0,33   

Utsläpp till luft av växthusgaser, egen uppvärmning, ton 
CO2e/inv

0,16 0,14 0,14   

Utsläpp till luft av växthusgaser, arbetsmaskiner, ton 
CO2e/inv

0,18 0,19 0,16   

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton CO2e/inv 0,06 0,03 0,03   

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, ton CO2e/inv 1,93 1,92 1,84   

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och fjärrvärme, ton 
CO2e/inv

0,01 0,01 0,01   

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 41,4 50,4 59,6 63,0 63,7

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området, (%)

17,2 16,5 16,4 15,9  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 770,7 764,1 750,4 726,4  

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/personbil 1 293,7 1 279,7 1 266,9 1 217,9  

Förflyttning 

Borgmästaravtalet - Statusrapportering 2020-12-31
Kungsbacka kommun är sedan december 2018 ansluten till Borgmästaravtalet. Inom 
ramen för detta avtal har kommunen åtagit sig att ta fram en klimatstrategi innehållande 
mål och åtgärder för att begränsa utsläpp av klimatgaser samt minska effekterna av klimat-
förändringarna. Enligt avtalet ska en statusrapportering göras vartannat år för åtgärderna 
och vart tredje år ska strategin revideras.

Övergripande mål är att kommunen ska vara klimatneutral 2045, med delmålen;
• Utsläppen ska minska med 60 procent per invånare år 2030, jämfört med basåret 1990, 

0 Utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun ska minska med minst 70  
 procent per person till år 2030, jämfört med inventeringen år 2016 
o Produktionen av förnybar el inom Kungsbacka kommun ska fördubblas till år  
 2030 jämfört med år 2016 
o Fossil eldningsolja för värme och fossil diesel för andra ändamål än transporter  
 ska helt fasas ut till år 2030 
o Energianvändningen per invånare i Kungsbacka ska minska med 30 procent till år  
 2030
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• Kommunen ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom kommunen och 
utanför kommunens gränser samt 

• Senast år 2040 ska vi ha en lösning på plats för att hantera de viktigaste klimat- 
anpassnings-utmaningarna.

De totala C02-utsläppen i Sverige räknat per invånare var 8 ton/år 2018, vilket är en 
minskning sedan 2008 med 3 ton. 2050 behöver vi vara nere på 1 ton för att klara  
1,5-gradersmålet (Parisöverenskommelsen). Störst utsläpp orsakas av våra investeringar 
följt av konsumtion av resor framförallt flygresor (se diagram nedan). Det är rimligt att 
anta att utsläppen i Kungsbacka följer riket men är sannolikt något högre i Kungsbacka då 
konsumtionsutsläppen följer invånarnas ekonomi. Tyvärr saknas fortfarande möjlighet att 
bryta ned data för konsumtionsparametrar på kommunal nivå varför de endast redovisas på 
riksnivå.

Utsläppen i Kungsbacka från transporter har ökat sedan 1990 trots att andelen miljöbilar 
nu är ca 15 procent och att vi per person kör mindre samt att varje bil rullar kortare sträcka. 
Detta förklaras med att vi totalt sett har fler bilar. Inom uppvärmning av bostäder och lokaler 
har vi däremot lyckats sänka CO2-utsläppen rejält. Troliga förklaringar är installation av 
solceller, bergvärme, värmeväxlare och liknande åtgärder (se diagram nedan).

Figur  Utsläpp av CO2 från kommunens geografiska yta  Omfattar endast transporter och energi 
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I klimatstrategins åtgärdsplan rapporteras sammanlagt 32 åtgärder. Av dessa har 4 
genomförts, 24 är pågående, 3 är ej inledda och en har annullerats. Genomförda åtgärder 
är Fossilfri kollektivtrafik i Kungsbacka stad, Varningssystem för översvämning (2014), 
Klimatkompenserade tjänsteresor för kommunens personal och Inarbetad klimatanpass-
ning i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Exempel på viktiga förflyttningar 2020
Solceller på kommunala byggnader. Totalt har vi 37 anläggningar med sammanlagt ca 15 
675 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. 2020 var 6,7 procent av konsumerad 
energi egenproducerad och mer än 99 procent var fossilfri. 

Kommunen körde under 2020 drygt 600 000 mil med sina fordon (upp till 3,5 ton) 
inkluderat tjänsteresor med egen bil. Av alla dessa resor skedde 76 procent med förnyelse-
bara drivmedel. Totalt släpptes dessa resor ut 575 000 kg CO2. Andelen fossilfria fordon 
var oförändrad 2020 och kvar på 63 procent vilket beror på svårigheter att bygga ut laddsta-
tioner för elbilar. Kungsbacka testade under 2020 en ny teknik, V2G, där elbilar används 
som tillfälligt energilager för att optimera energianvändningen.

Kommunen har minskat sina tjänsteresor med bil med 52 procent från 68 000 mil 2019 
till 33 500 mil 2020. Minskningen under 2020 beror till stor del på ökat distansarbete på 
grund av covid-19 men sannolikt också på de nya klimatkompenserade resereglerna som 
infördes 2020. Utöver resor med egen bil i tjänsten har kommunen fortfarande ett antal 
fordon som drivs med fossila bränslen och med dessa har det körts 151 000 mil. Antalet 
flygresor under 2020 var 114 varav 24 var kortare än 50 mil. För samtliga fossila resor 2020 
bokförs en klimatavgift som under 2021 kan användas för klimatinsatser i kommunen (se 
tabell). 

På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta sig till skolan 
genom att cykla, gå eller åka kollektivt istället för att åka bil. Utmaningen är uppbyggd 
som en poängjakt där klasser engageras i att tävla om olika priser. Under 2020 deltog 
ungefär 400 elever från 17 klasser från Björkrisskolan, Frillesåsskolan, Furulidsskolan, 
Hedeskolan, Smedingeskolan och Åsaskolan. Till slut vann 6B Smedingeskolan första pris 
i form av 8 000 kronor.

För femte året i rad deltog Kungsbacka kommun 2020 i projektet Vintercyklist. Målet 
med projektet är att visa att cykeln är ett bekvämt och effektivt transportmedel under hela 
året. Under 2020 var det 58 sökande till 25 platser. Två nya företag har tillkommit under 
2020 i projektet Cykelvänlig arbetsplats, TeamOlmed och Mediq. Kommunen har fortsatt 
att hyra ut cykelförråd vid Hede och Kungsbacka station. 

Tabell  Fördelning av klimatkompenserade resor 2020 

Klimatväxling tjänsteresor Klimatväxlingsavgift Mil fossilt Mil fossilfritt Komp (kr)

Tjänsteresa med fossila bränslen som görs 
med kommunens lätta fordon (under 3,5 ton) 

5 sek per mil 151 319 465 275 756 595

Alla tjänsteresor som görs med privata bilar 5 sek per mil 33 500  167 500

Flygresor under 500 km med fossila bränslen 500 sek per enkel resa 24  12 000

Flygresor över 500 km med fossila bränslen 250 sek per enkel resa 114  28 500

Totalt 964 595
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Kommunens bostadsbolag Ekstas arbete med ekologisk hållbarhet är mycket positivt 
för koncernen, som exempel kan nämnas Ekstas produktion av solenergi. Ekstas energian-
vändning under 2020 har varit rekordlåg, 94 kWh/m2. Bolaget har idag 46 solcellsanlägg-
ningar och 43 solvärmeanläggningar. Eksta fortsätter byta ut sin fordonspark mot elbilar 
och 2020 var andelen elbilar 50 procent. Fjärrvärmeverksamhet har levererat förnybar 
energi på totalt 98 procent. Andelen återvunnet material har under 2020 ökat med 20 
procent.

Kommunen ställer krav i upphandling av entreprenader bland annat för asfaltsbelägg-
ningar och anläggningsarbeten. Dessa entreprenader får släppa ut maximalt 35 kg koldi-
oxid per ton asfaltsmassa för processerna asfalttillverkning, asfaltsutläggning och  
transporter. 

Energi- och klimatrådgivningen ger numer bara digitala ”hembesök” och all rådgivning 
sker via telefon eller teams.

Projekt för att minska matsvinnet har pågått under året och fortsätter under hela 2021. 
Matsvinnet mäts dagligen på alla skolor och förskolor. Matsvinnet innefattar kökssvinn, 
serveringssvinn och tallriksvinn. Under 2020 var svinnet ca 110 ton vilket motsvarar 13 
procent av en referensportion på 405 g. Målsättningen följer för närvarande FN:s mål 2030, 
dvs 30 g svinn per portion. För att nå detta mål behöver vi komma ner till att slänga max 65 
ton. Detta motsvarar en minskning på ca 20 g per portion.

Måltider har arbetat vidare med att minska matens klimatpåverkan. Under 2020 
orsakade kommunens livsmedel CO2-utsläpp motsvarande 4 ton. I nuläget innehåller en 
snittmatsedelsvecka en färsrätt, en fågelrätt, en fiskrätt, en vegetarisk rätt och en chark-
kött-övrigt-rätt. Sammantaget har matens klimatpåverkan minskat de senaste åren och 
var 2020 1,93 kg CO2e/kg inköpt livsmedel vilket är en liten minskning jämfört med förra 
året då vi nådde 2,0 som var den tidigare målnivån. Vi har mycket hög andel svenska råva-
ror i våra livsmedel, över 98 procent, utom för rena köttprodukter där andelen är 71 procent 
vilket beror på att vi prioriterat ekologiskt framför svenskt ursprung. Andelen ekologiska 
livsmedel var 2020 33 procent och därmed något under målet på 35 procent, vilket beror på 
att vi fokuserat mycket på klimatsmart och andel svenskt.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att fasa ut köldmedier. Många äldre köldmedier 
har mycket stark klimatpåverkan samtidigt som det idag finns helt klimatneutral teknik. 
Kungsbacka har för närvarande 196 stora aggregat (över 5 ton CO2-ekvivalenter) med 
totalt 3 300 ton (CO2-ekvivalenter) klimatpåverkande köldmedier. Målsättningen är att 
fasa ut dessa under 10 år för att 2030 endast ha klimatneutrala köldmedier i dessa större 
aggregat.

Tabell  Antal aggregat med mer än 5 ton CO2-ekvivalenter och total mängd  
CO2-ekvivalenter (ton)  Målåret är 2030 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 196 0

Mängd 3 300 0
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Inom projektet Energieffektiva storhushåll har kommunen infört komposteringsma-
skiner i nybyggda kök där matavfallet tas om hand och reduceras med 90 procent. Åtgär-
den minskar behov av utrymme i soprum samt antalet transporter för att forsla bort det 
matavfall.

Ett samarbete har initierats med vägföreningar och bostadssamfälligheter för att till-
sammans bidra till ett mer klimatsäkrat samhälle.

För att bidra till kommunmålen gällande hållbar utveckling och hälsosam miljö har 
målen hos en utförare varit att kontinuerligt använda 1–2 elcycklar/cyklar vid sina hem-
tjänstbesök.

Analys  
Utifrån arbetet med Borgmästaravtalet och klimatstrategin så har kommunen störst 
utmaningar vad gäller utsläpp från transporter och konsumtion. Utsläppen från transporter 
ökar i kommunen och för att nå målet att minska CO2-utsläppen med 70 procent till 2030 
behöver stora delar av fordonsflottan – inte bara i kommunorganisationen – bli fossilfri 
och vi behöver underlätta för elektrifiering. Nationell statistik visar att 2020 var det första 
året som det såldes fler laddbara bilar i Sverige jämfört med dieselbilar. Samtidigt såldes 
det totalt 18 procent färre bilar under 2020, så det ska bli intressant att se utvecklingen i 
Kungsbacka när vi får statistik på kommunal nivå.

Vi behöver fortsätta jobba regionalt och nationellt för att säkerställa god kollektivtra-
fik. Konsumtiondelen är svårare då vi ingår i ett globalt system, men vi kan i kommunens 
verksamhet se till att vi blir mer cirkulära. Framförallt att vi vid våra inköp ställer krav på 
resurssnålhet, återanvändning och att vi efterfrågar funktion istället för en specifik produkt 
eller tjänst. För att öka möjligheten för våra invånare att agera cirkulärt kan kommunen 
genom sin avfallshantering underlätta för invånarna att göra rätt. Det är med andra ord 
inom många områden vi behöver utveckla och för att åstadkomma denna förflyttning är 
det viktigt att vi alla vill vara med och att vi har kunskap och förståelse om behovet av 
förflyttning. 

Trots den stora utmaningen inom klimatområdet är det glädjande att konstatera att vi 
gör många bra saker och att vi inom hållbarhetsområdet de senaste åren fått en ökad kun-
skap och förståelse för behovet av åtgärder. Vi behöver oftast inte svara på varför vi behöver 
göra åtgärder utan snarare vilka åtgärder bör vi göra. Ett område där våra åtgärder också 
visar positivt resultat är CO2-utsläppen från uppvärmning och elförsörjning. 
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Globalt mål: Hav och marina resurser  

Aktuella delmål 
14.1 Minska föroreningarna av haven
14.2 Skydda och återställ ekosystem
14.5 Bevara kust- och havsområden

KOLADAnyckeltal: 
Saknas för kommuner.
Antalet/andelen kust vattenförekomster som uppnår god ekologisk status: 11 måttligt 
(69%), 5 god (31 %) (från VISS).

Förflyttning 
Kommunen renar avloppsvatten från ungefär 70 000 personer. Vi har som mål att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 procent bättre än våra 
utsläppsvillkor. För 2020 uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. 
En förutsättning för ett växande Kungsbacka är kapacitet att leverera dricksvatten och rena 
avloppsvatten. Arbetet med framtidens avloppsreningsverk går vidare och efter samråd har 
en tillståndsansökan i stort färdigställts. Kungsbacka kommer kunna rena avloppsvattnet 
från dubbelt så många personer som idag utan att miljöpåverkan ökar.

Ekologisk status för vattendragen i Kungsbacka kommun  (källa VISS)

Måttlig status 69%

God status 31%
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Under året genomfördes försök med läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk. I projek-
tet testades två olika reningstekniker som båda visade sig kunna reducera läkemedelsrester. 
Försöken visade också att dagens ordinarie reningsprocess redan har en reducering av läke-
medelsrester. Försöken gav nya kunskaper som kommer stödja utvecklingen kopplat till det 
behov som finns att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.
Största källan för det övergödande ämnet fosfor till Kungsbackafjorden är jordbruksmark. 
Vid miljötillsyn av lantbruk ställs krav på skyddsåtgärder, t ex vid risk för läckage från 
hagar, tätt lagringsutrymme och skyddszoner vid gödsling. Dialog förs med kunden om 
hur verksamheten påverkar närliggande vattenförekomst samt info om vattenförekomstens 
ekologiska status. 

Arbetet med att hantera lakvatten från gamla deponier fortsätter och under 2020 har vi 
arbetat med åtgärder för lakvattnet på deponin i Torpa Dala och sluttäckningsplan och 
kontrollprogram för Barnamossen. På Svinholmen är vi inne i en kartläggnings- och 
provtagningsfas.

Analys  
Kungsbackafjorden är den mest känsliga delen av Kungsbackas kuststräcka. Fjorden får 
ta emot vatten från både Kungsbackaån och Rolfsån men också från kommunens största 
reningsverk, Hammargård. Fjorden bedöms ha måttlig ekologisk status och vi behöver 
därför arbeta mycket aktivt för att förbättra vattenkvaliteten. 
För att minska kommunens påverkan på de marina miljöerna behöver insatser sättas in på 
land. Mycket av de näringsämnen och andra ämnen som riskerar att skada haven kommer 
ut i haven genom avrinning från de areella näringarna, industrier, dagvatten och gamla 
miljösynder så som deponier. 
Kommunen genomför löpande åtgärder som ska stärka förutsättningarna för kusten så som 
miljötillsyn och omhändertagande av avlopps- och dagvatten. Förhoppningen är att dessa 
insatser över tid ska ge havet en möjlighet att återhämta sig. Utmaningen är dock relativt 
stor framförallt sett utifrån kommunens starka befolkningsutveckling där allt större mäng-
der avloppsvatten ska tas om hand och fler ytor hårdgörs.

Källfördelning för fosfor i Inre Kungsbackafjorden  (källa SMHI Vattenwebb)

Källförteckning för fosfor i inre Kungsbackafjorden

Jordbruk 
61%

Skog & Hygge  
17%

Myr 1%

Avloppsreningsverk 
8%

Enskilda avlopp 
7%

Urbant inkl  
dagvatten 5%

Industri 0%

Övrigt 1%
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Globalt mål: Ekosystem och biologisk mångfald  

Aktuella delmål: 
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land  
        och i sötvatten
15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem
15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Skyddad natur totalt, andel (%) 7,3 7,3 7,3 7,4

Skyddad natur land, andel (%) 6,7 6,7 6,8 6,8

Skyddad natur hav, andel (%) 7,9 7,9 7,9 7,9

Skyddad natur inlandsvatten, andel (%) 3,3 3,3 3,3 3,3

  
Förflyttning 
Längs med Kungsbackaån utvecklar vi stråken i linje med gestaltningsplan för Kungs-
backaån och den handlingsplan som kommunen tagit fram. Under 2020 har kommunen 
arbetat med området från Signeskulle och norrut till Hede. Vi har planterat många träd 
och satt ut ett flertal fågelholkar och insektshotell för att ge goda möjligheter till liv och 
nytta i området. Dessutom har nedtagna träd i några fall lämnats kvar för att ge naturliga 
möjligheter för insekter och vedlevande svampar. 

Kommunen har tillsammans med andra förvaltningar och Eksta bostads AB fortsatt ett 
arbete för att bidra till att främja den biologiska mångfalden. Vi har tagit fram en gemen-
sam plan där bland annat flera testytor och fem ängsytor har gjorts iordning och skyltats 
för att informera om åtgärderna

Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året. Dels har vi 
själva fått lägga stort fokus och noggrannhet i de entreprenader som utförs på platser där exem-
pelvis parkslide förekommer. Dels har behovet varit stort av information till våra invånare kring 
hur växterna ska hanteras och lämnas till förbränning på våra återvinningscentraler.

Analys  
Utarmningen av biologisk mångfald kommer likt klimatförändringarna smygande – det blir 
inte katastrof över en natt. Inte annat än för just den växten eller det djuret som försvinner. 
Idag finns det ca 4 000 arter i Sverige som är hotade – som alltså riskerar att utrotas.

Att riskera den biologiska mångfalden är lite som att spela rysk roulett – vi vet inte vilka 
arters förvinnande som blir katastrof och inte heller hur många arter som kan försvinna 
innan det får stor påverkan på oss människor.

Kommunen har lokalt ett stort ansvar för den biologiska mångfalden och ett av de främ-
sta redskapen i detta sammanhang är den fysiska planeringen. Vi behöver fortsätta bevara, 
restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av våra ekosystem på land såväl som i 
vatten. Vi behöver även fortsätta vårt arbete med att hantera och informera om riskerna 
med invasiva arterna som riskerar att påverka den biologisk mångfalden negativt. 

Kommunen kan som markägare även styra sin skogsbruksplan mot ökad naturhänsyn. 
Vi har även möjlighet att tillskapa mer död ved i naturen vilket i många fall är en bristvara.  
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Globalt mål: Fredliga och inkluderande samhällen  

Aktuella delmål: 
16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden
16.5 Bekämpa korruption och mutor
16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande

KOLADAnyckeltal 

Titel 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Totalt

16  25   

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Män

5  10   

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, 
andel (%) Kvinnor

26  41   

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt 477 392 461 418  

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Totalt

82 82 89 89 89

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Män

  87 87 87

Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfull-
mäktigevalet, andel (%) Kvinnor

  91 91 91

Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter 
och statsbidrag Totalt

   3,0  

 

Förflyttning 
Enligt vår egen trygghetsundersökning från 2020 (1364 svar) uppger 24 procent att de 
alltid känner sig trygga i Kungsbacka kommun och 68 procent uppger att de oftast känner 
sig trygga. Samtidigt sjunker den upplevda tryggheten enligt SCB:s medborgarundersök-
ning, både i Kungsbacka och nationellt. Trygghetsindexet för Kungsbacka ligger nu på 
59 (2019: 60, 2018: 64) men över medel som är 55 för Sveriges kommuner. Den nationella 
trygghetsundersökningen från 2020 visar en ökad oro för brottslighet i samhället, framför 
allt hos män om vi tittar på siffrorna från Kungsbackas lokalpolisområde. Kvinnors oro 
för brottslighet i samhället är oförändrad från 2019. Även otrygghet vid utevistelse sent på 
kvällen eller andelen som valt en annan väg på grund av oro har ökat hos både kvinnor och 
män i Kungsbacka. 

Under 2020 har vi haft en ökning av tillgreppsbrott, bedrägeribrott, bostadsinbrott, 
skadegörelse och våldsbrott. Trafikbrott har minskat en aning och narkotikabrotten har 
minskat eller varit oförändrade. Organiserad brottslighet är något polisen aktivt bevakar. 
Kungsbacka kommun har representanter i länsstyrelsens nätverk mot människohandel och 
prostitution för att förebygga denna typ av organiserad brottslighet. 

Kommunfullmäktiges första helt digitala möte hölls sedan pandemin med covid-19  
bröt ut.

Vi har genomfört projekt där vi träffat invånare för att identifiera otrygga platser och 
åtgärdat dessa med exempelvis röjningsarbeten, förändrade planteringar och belysning.
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Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är mycket aktivt och bedrivs i 
tätt samarbete med bland annat polisen, kollektivtrafiken, föreningslivet och våra invånare. 
Exempel på uppmärksammade insatser är trygghetsvandring av kommunens föreningar 
under sommaren 2020, nattvandringen och Grannsamverkan. 

Analys
Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och, precis som övriga Sve-
rige, stor tillit till demokratin, dess processer och myndigheter. Under 2020 har vi sett en 
ökning av flera brottstyper och den upplevda tryggheten sjunker. Detta kräver att vi aktivt 
samverkar med olika aktörer för att minska otryggheten och brottsligheten på flera olika 
plan. Som offentlig aktör måste vi arbeta kontinuerligt och idogt för att säkerställa våra 
invånares trygghet i, och tillit till det demokratiska samhället.
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Globalt mål: Genomförande och globalt partnerskap  

Aktuella delmål: 
17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap
17.18 Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data
17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg

KOLADAnyckeltal: 
Saknas 

 
Förflyttning 
Genom medverkan i projektet Glokala Sverige och utbildningssatsningen inom detta har 
vi stärkt politisk samstämmighet för hållbar utveckling. 

Kommunens hållbarhetsbokslut har utvecklats under 2020 och innehåller analys av vilka 
områden Kungsbacka kan göra störst nytta utifrån de globala målen. Under 2020 besluta-
des för redovisningen av budget 2021 att hållbarhetsbokslutet ska vara en del av underlaget 
när kommunen bedömer God ekonomisk hushållning.

Kommunen har under året haft ett flertal studenter som gjort sina examensarbeten i 
Kungsbacka. Något kommunen gör som partner till Miljöbron som hjälper till att för-
medla kontakter mellan arbetsplatser och studenter.

Vi har samarbete med invånarna i många sammanhang. En dialog som trots covid-19 
kunde genomföras var kommunens förslag till ny översiktsplan (ÖP), där kommunen 
bemannade en utställning på Kungsmässan under en vecka i augusti.

Seniorverksamheten har visat vägen kring reellt medskapande där seniorerna själva 
bidragit till att sex träffpunkter blivit över tjugo och flertalet intressegrupper startat. Vi 
har numera digitala mötesplatser både för seniorer och unga. Kulturskolan har använt 
digital distansundervisning för att nå ut. Under 2020 har vi satsat extra på att etablera vår 
mötesplats för unga, Protonen, i Hålabäck. Biblioteket har erbjudit språkcafé och att stödja 
invånare att bli en del av vårt digitala samhälle. 

Lärande bygg som bland annat integrerar nyanlända på arbetsmarknaden har under 
2020 genomfört omgång 3. Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna erbjuda både 
bygg och måleri med språkstöd.

Jobbmäklare och praktiksamordnare har under 2020 fortsatt sitt uppsökande arbete 
till näringslivet, vilket resulterat i många nya företagskontakter både regionalt och lokalt. 
Jobbmäklare har genomfört ett mindre jobbspår tillsammans med fyra golfklubbar i 
Kungsbacka där fem personer fått anställning. 

I en gemensam kraftsamling med alla förvaltningar i kommunen togs inför sommaren 
110 nya praktikantplatser fram på en vecka. 183 av dessa platser tackades ja till.

En ny avdelning har bildats på samhällsbyggnadskontoret med namnet Hållbar utveck-
ling. Detta för att stärka och utveckla kommunens hållbarhetsarbete vilket förhoppningsvis 
kan förflytta hela kommunens arbete i rätt riktning. Det ger ett signalvärde både internt 
och externt att hållbarheten är viktig i Kungsbacka.

En Pop-up-plats invid Borgmästarebron invigdes i början av september. Platsen syfte är 
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att sprida kunskap om hur olika delar vår omgivning fungerar. Här finns ett ”titt-hål” som 
visar vad som gömmer sig i marken i form av rör och olika bärlager. En lyktstolpe visar hur 
vi kan spara energi genom en smart solcell som tänder ljuset när det börjar skymma. En 
trappa att kliva uppåt i finns för att illustrera hur hållbarheten ökar ju längre upp vi kliver.

Vi samarbetar med invånarna kring hållbar konsumtion, bl.a. inom följande projekt: 
Upcycle-tävling, Resterkocken, Skräpplockardagarna (Håll Sverige Rent), Europa minskar 
avfallet, Avfallsappen, Bytardagen mm.

 
Analys
Kungsbacka kommun har tagit stora steg från stuprör och ensidig kommunikation med 
invånare och företag till en modern aktör med många samarbeten och öppna dialoger. 
Enligt såväl Agenda2030-delegationens betänkande som Kungsbackas lokala prioritering, 
är det dock av stor vikt att vi fortsätter på den inslagna vägen. Såväl de globala hållbarhets-
utmaningarna som det vi i Sverige kallar för välfärdsutmaningen kan enbart lösas genom 
nya samarbeten och fundamentalt nya arbetssätt och lösningar. I Kungsbacka och Väst-
sverige finns en enorm potential hos företag, ideell sektor, inom akademin och hos våra 
invånare - det behöver vara högt prioriterat för kommunen att hitta, skapa eller facilitera 
möjligheter för denna potential att bidra till ett hållbart samhälle. 

Utställning om nya översiktsplanen 
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Miljömålen i Halland 

Länsstyrelsen i Hallands län följer årligen upp arbetet med de svenska miljömålen på en 
regional nivå. Årets bedömning innebär inga stora förändringar jämfört med tidigare år. 

En sammanställning av den regionala och den nationella måluppföljningen  Det är 
endast ett av miljömålen som uppnås, Skyddande ozonskikt  

Miljömål Regional mål
bedömning 

Miljötillstånd 
(regionalt)

Nationell mål
bedömning

Miljötillstånd 
(nationellt)

Begränsad  
klimatpåverkan

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

Frisk luft Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Bara naturlig 
försurning

Nej Neutral 
utveckling

Nej Positiv utveckling

Giftfri miljö Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Skyddande 
ozonskikt

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Ja Neutral utveckling

Säker strålmiljö Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nära Neutral utveckling

Ingen  
övergödning

Nej Positiv  
utveckling

Nej Neutral utveckling

Levande sjöar 
och vattendrag

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Grundvatten av 
god kvalitet

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Hav i balans och 
levande kust och  
skärgård

Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Myllrande 
 våtmark

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Levande skogar Nej Negativ 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt  
odlingslandskap

Nej Neutral 
utveckling

Nej Negativ utveckling

Storslagen 
fjällmiljö

Ingen regional 
bedömning

Ingen regional 
bedömning

Nej Negativ utveckling

God bebyggd 
miljö

Nej Neutral 
utveckling

Nej Neutral utveckling

Ett rikt växt 
och djurliv

Nej Negativ 
utveckling

Nej Negativ utveckling
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Inget av de regionala målen har bedömts vara uppnått i Halland år 2020. Trots att många 
bra initiativ finns krävs det i många fall en mer omfattande samhällsomställning för att 
vända trenderna. Länet, precis som Kungsbacka, delar de utmaningar som finns nationellt 
där klimat och biologisk mångfald pekats ut som särskilt angelägna områden. På nationell 
nivå är det endast ett av miljömålen som uppnås, Skyddande ozonskikt. 

Nu har vi nått målåret 2020 och när vi framöver tar sikte på 2030 kan konstateras att 
många miljöproblem återstår att lösa. Det krävs ett kraftfullt uppväxlat arbete inom alla 
samhällssektorer om målen ska kunna nås. Inom vissa områden finns positiva inslag och 
trender men i en sammanvägd bedömning tas de allt som oftast ut av negativa trender.

En utmaning i länet är transporter. Körsträckan med personbil per invånare är förhål-
landevis hög och en mängd tung trafik passerar dagligen genom länet. Totalt står trans-
porter för 46 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Transporter har även påverkan på 
områden såsom luftkvalitet, buller och spridning av mikroskräp. Undersökningar indikerar 
att de halländska männen kör längre sträckor med bil än vad kvinnorna gör. Likaså är 
andelen kvinnor som använder kollektivtrafik, cykel och gång markant högre än motsva-
rande andel bland männen.

Mycket av de negativa effekter vi ser kopplat till biologisk mångfald hänger ihop med 
den undanträngning som ett ökat anspråk på resurser för med sig. Det behövs former för 
att låta naturen ta plats även när samhällen och befolkning växer. Tillgång till grönska 
och grönområden har också viktiga kopplingar till människors hälsa och välbefinnande 
som är en del av generationsmålet. Länet är expansivt och resurserna behöver räcka till fler 
personer över tid. Frågan om att skydda vårt dricksvatten har fått ökat fokus. Likaså har 
den pågående pandemin satt ljus på vårt importberoende för livsmedelsförsörjning, vilket 
möjligen kan påverka hur vi kommer att värdera åkermarken framöver.
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

+ Minskat långvarigt  
försörjningsstöd 

 + Krav i upphandlingen av 
livsmedel  Näringsriktig mat i 
alla åldrar

- Hållbar lokal  
livsmedelsproduktion 

- Värna jordbruksmark

+ Leverera Välmående börjar 
nå barn & unga på bred front
 + Brukardelaktighet

 Psykisk ohälsa, unga 
kvinnor
- Läkemedelskonsumtion – 
antibiotika & psykofarmaka
- Många äldre döda i covid-19

- Uthållighet i förändringen 
till ett hälsofrämjande  
perspektiv i samhället
- Motverka en ökning av  
narkotikamissbruk

+ Digital värd för äldre 
 + Ines mål - hållbarhet 
 + bäst på programmering

- SFI-elever som klarar flera 
kurser

- Allas tillgång till objektiv 
information

 + Kollegialt lärande inom 
skolan
 + Utbildningar
 + Goplatsen – framtagen i 
dialog med flickor 

- Andelen heltidsarbetande 
inom kommunen  
(kvinnor-män)
- Bemötande och beteende

- Fokus som arbetsgivare på 
jämställdhet
- Mer dialog – utmana  
kulturer

 + Bra dricksvattenkvalitet
 + Bra avloppsrening

- Sjöar och vattendrag med 
god ekologisk status
- Dricksvattenkapacitet  
vid torka
- Minimera in- och utläckage

- Minskade utsläpp av 
näringsämnen
- Långsiktig planering och 
budgetering

 + Energianvändningen 
minskar
 + Eksta minskar varmvatte-
nanvändningen och produce-
rar egen el
+ Utbyggnad av solceller

- Mer egenproducerad el
- Minska förbrukningen
- Öka energieffektiviteten

- Fler solceller
- Energineutrala bostäder
- Cirkulära lösningar

+ Aktivt jobbsök – matchning 
på arbetsmarknaden
+ Lärande bygg
 + Jobbmäklare

- Bättre resurseffektivitet i 
konsumtion och produktion

- Kommunen kan vara mer 
drivande för att utveckla 
resurseffektiviteten i kon-
sumtion och produktion

+ Ökad dialog med stat  
och region för hållbara  
transporter
 + Stöttat företag under 
pandemin
+ Lätt och rätt i Kungsbacka

- Företagsklimat
- Tillgång till bredband

- Säkerställa yteffektiva 
färdsätt – attraktiva resor
- Förändra invånarnas och 
företagarnas bild av kommu-
nens näringslivsarbete

 + Ökad samhällsinformation 
för nyanlända
 + Mer svenska för fler 
grupper

- Brukardelaktighet
- Stora inkomstskillnader 
kommuninvånare
- Integration av nyanlända 
- Utbildning i svenska
- Barnperspektivet

- Samhällsbyggnad för ett 
inkluderande samhälle
- Aktivt arbete för hållbar 
integration

Bilder

Sammanfattande analys – Vad gör vi bra, vad är utmaningen  
och vad krävs för att nå målen?

Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå ger det om Kungsbacka prioriterar målet 
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Vad gör vi bra? Vad är utmaningen? Vad krävs för att målet  
ska nås? 

 + Stadsomvandling och 
förtätning
+ Idrottsparken framtagen 
med föreningar
 + Ny cirkulär avfallsplan

- Hållbara transportsystem 
för alla
- När vi bygger tätare ändå 
skapa en stad för människor

- Ökad användning i staden 
av yteffektiva färdsätt
- Skapa ”hela resan” för våra 
invånare

 + Hållbarhetskrav inom flera 
inköpsområden
 + Återanvänder byggmate-
rial, kläder och möbler
+ Fasar ut farliga produkter

- Matsvinn
 Hållbar upphandling
- Resurseffektivitet/Minska 
mängden avfall 
- Allmänhetens kunskap om 
hållbara livsstilar

- Förståelse och kunskap 
(inköpsmakt och betydelse i 
ett långsiktigt perspektiv)
- Underlätta för att göra rätt
- Kunna mäta och följa upp 
data och statistik
- Köpa funktion istället för 
produkt
- Dialog med näringsliv och 
föreningar

 + 2020, 83 solcellsanlägg-
ningar
 + 76 % av våra resor med 
förnyelsebara drivmedel
+ V2G

- CO2 från transporter
- Energieffektiva
- Genomsnittlig körsträcka 
med personbil per invånare
 Utsläpp från konsumtion

- Medverka till regionala 
yteffektiva färdsätt 
- Snabbare omställning till 
förnyelsebar fordonspark
- Bygga ut laddstationer
- Cirkulära konsumtions-
mönster 

+ Renar från läkemedels-
rester
+ Hög reningsgrad på 
avloppsreningsverken
+ Åtgärdar gamla deponier

- Minska näringsläckaget till 
de marina miljöerna

-Arbeta tillsammans med 
de areella näringarna för att 
minska näringsläckaget

 + Utvecklat miljöer längs 
Kungsbackaån
 + Bekämpat invasiva arter

- Biologisk mångfald hotad 
såväl globalt som lokalt

- Främja biologisk mångfald 
i den fysiska samhällsplane-
ringen
- Genomföra åtgärder för 
biologisk mångfald där  
kommunen är markägare
- Minska utsläppen till  
vattendragen och haven

+ Identifierat otrygga platser
+ Trygghetsvandringar

- Upplevd trygghet
- Tillit till det demokratiska 
systemet

- Främja invånarnas  
upplevda trygghet
- Ökad dialog för tillit till det 
demokratiska samhället

+ Dialog med invånarna kring 
ny ÖP
+ Utbildning i Hållbarhet – 
Glokala Sverige
 + Digitala mötesplatser

 Effektiva partnerskap 
mellan kommun, näringsliv, 
ideell sektor och  
privatpersoner 

- Nya samarbeten, arbets-
sätt och lösningar för att till 
fullo utnyttja den samlade 
kraften och förmågan i sam-
hället

Fyllnadsfärg    
Prioriteringsordning utifrån ett globalt perspektiv. Ju mörkare grön färg desto mer effekt på global nivå 
ger det om Kungsbacka prioriterar målet. 

Röd text
Prioriterat område utifrån ett nationellt perspektiv – här står sig Kungsbacka bra i global jämförelse men 
området bör prioriteras utifrån nationell jämförelse. 

Fet stil
Dessa områden bör prioriteras för störst sammanvägd “glokal” effekt – satsningar här bör ge “mycket pang 
för pengarna” både utifrån ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv. 
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Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun. 

Kommunfullmäktige noterar Hållbarhetsbokslut 2020 till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen är en återrapportering av ekonomi och måluppfyllelse för det gångna året. 

Årsredovisningen innehåller även en redogörelse för kommunallagens krav på god ekonomisk 

hushållning. Jämfört med tidigare år har strukturen på årsredovisningen ändrats något. Strukturen 

följer kraven enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendation om 

förvaltningsberättelsen från Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 415 miljoner kronor vilket är 305 miljoner kronor bättre än 

budgeterat. Resultatet är i stor utsträckning en effekt av pågående pandemi där kommunen erhållit 

stora tillskott i form av ökade statsbidrag, samt en rad olika stödåtgärder med anledning av Covid-19. 

Utöver utökade generella statsbidrag, har kommunen erhållit full ersättning för sjuklöner under 

perioden april till juli samt delvis kompensation för perioden augusti till december. Därtill har 

verksamheter som haft merkostnader med anledning av pandemin haft möjlighet att söka statsbidrag 

för dessa, samtidigt som flertalet andra verksamheter haft lägre kostnader på grund av att 

verksamheten bedrivits under rådande restriktioner. Utöver detta påverkar ändrad redovisningsprincip 

avseende privata investeringsbidrag samt genomförda markförsäljningar under året resultatet positivt. 

Under 2020 investerade kommunen för netto 857 miljoner och tog upp nya lån på 200 miljoner. Av de 

största investeringarna under året kan nämnas parkeringshuset Linden, ombyggnationer av Fjärås-, 

Frillesås- samt Hålabäckskolan samt Kungsbacka badhus. 

Koncernens resultat uppgår till 511 miljoner kronor vilket är klart högre än föregående år. Utöver 

kommunens resultat redovisar även Eksta koncernen ett starkare resultat än tidigare år vilket till stor 

del förklaras av genomförda fastighetsförsäljningar under året. 

Kommunens nämnder redovisar en positiv avvikelse om 141 miljoner kronor. Störst överskott 

återfinns inom Förskola Grundskola samt Kommunstyrelsen. Färre antal barn och elever än budgeterat 

samt erhållna stöd med anledning av pandemin är de huvudsakliga skälen för Förskola Grundskola. 
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För kommunstyrelsen bidrar lägre kostnader för färdtjänst och omsorgsresor, högre planintäkter samt 

ej ianspråktagna projektmedel till överskottet.   

Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott om 7 miljoner, vilket är en klar förbättring både 

gentemot bokslut 2019 och prognosen i delårsbokslutet. Nämndens handlingsplan för budget i balans 

har gett effekt samtidigt som diverse statliga stöd bidragit till att underskottet blev betydligt mindre än 

förväntat. Information om läget i nämnden har delgivits kommunstyrelsen löpande. Nämndens 

arbete för ekonomi i balans kommer fortgå till utgången av 2022.   

I årsredovisningen rapporteras bedömningen av god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. 

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning föreligger.  

I samband med årsredovisningen har även ett hållbarhetsbokslut för 2020 tagits fram. 

Hållbarhetsbokslutet är tillsammans med årsredovisningen ett viktigt underlag för kommande 

planering.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun, 2021-03-02 

Hållbarhetsbokslut 2020, 2021-03-03  

Beslutet skickas till 

Revisionen 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder, beredningar och gemensamma nämnder samt genom utsedda 
lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag och 
stiftelser. 
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna 
ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Kommunrevisionen har under året fortsatt att följa hur nämnden för individ och 

familjeomsorg arbetar med att uppnå en budget i balans. Nämnden har under året antagit en 

kostnadsberäknad åtgärdsplan med målet om att uppnå en budget i balans och relevant 

nettokostnadsavvikelse senast vid årsskiftet 2022/2023. Nämnden redovisar för 2020 ett 

negativt ekonomiskt resultat om cirka 6,7 mnkr. Kommunrevisionen avser att under 2021 

fortsatt följa hur nämnden arbetar utifrån antagen åtgärdsplan. 

 

Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen mot 

bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att 

hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på 

en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

krishantering. Den övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna 

genom sin krishantering samt aktivering av krisledningsorganisation arbetat med att hantera 

de utmaningar och konsekvenser som uppstått med anledning av pandemin. 

Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med 

att hantera konsekvenserna av Covid-19. 

 
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Kungsbacka kommun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, med undantag av att även 
pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.  
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Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Vi bedömer att vi inte kan uttala oss om resultatet i årsredovisningen vad gäller de finansiella 
och verksamhetsmässiga målen som kommunfullmäktige uppställt är förenligt med 
kommunens definition av god ekonomisk hushållning. Orsaken är att fem av tolv 
verksamhetsmässiga indikatorer inte följs upp i årsredovisningen och att den samlade 
måluppfyllelsen bland resterande indikatorer är svag. Vi rekommenderar kommunen att 
fastställa indikatorer som är uppföljningsbara i samband med avlämnandet av 
årsredovisningen. Detta för att kunna pröva om verksamheten är förenlig med de mål för god 
ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige uppställt. 
  
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt 
enskilda ledamöter i dessa organ. 
 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 
 
Vi åberopar bifogad redogörelse. 
 
 
 
Underskrift i enlighet med digital signering   
 
 
 
Birgitta Litsegård   Stefan Strömgren 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Christine Lindeberg   Hans-Åke Fryklund  
 
 
 
Stefan Friberg   Rolf-Arne Ullaeus  
 
 
Bo Regnér 
 
 
Bilaga: Redogörelse för revisionen år 2020 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ROLF-ARNE ULLAEUS
Undertecknare
Serienummer: 19390820xxxx
IP: 81.234.xxx.xxx
2021-03-25 07:34:52Z

STEFAN STRÖMGREN
Undertecknare
Serienummer: 19490508xxxx
IP: 217.214.xxx.xxx
2021-03-25 09:15:38Z

Hans Åke Fryklund
Undertecknare
Serienummer: 19470824xxxx
IP: 185.183.xxx.xxx
2021-03-25 09:30:10Z

Bo Ingemar Regnér
Undertecknare
Serienummer: 19530318xxxx
IP: 217.208.xxx.xxx
2021-03-25 10:34:35Z

Stefan Roger Friberg
Undertecknare
Serienummer: 19680303xxxx
IP: 83.209.xxx.xxx
2021-03-30 12:40:10Z

BIRGITTA LITSEGÅRD
Undertecknare 2
Serienummer: 19620106xxxx
IP: 90.235.xxx.xxx
2021-03-30 15:59:08Z

Christine Margaretha Lindeberg
Undertecknare 3
Serienummer: 19531029xxxx
IP: 78.82.xxx.xxx
2021-03-31 06:18:20Z
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Redogörelse för revisionen år 2020 
Förstudie avseende det strategiska digitaliseringsarbetet  

Förstudien identifierade ett antal risker avseende kommunens strategiska digitaliseringsarbete. Riskerna avsåg bland annat att 

processkartläggningen inför införande av nya system är otillräcklig vilket i sin tur riskerar att processkartläggning inte leder till 

effektivare arbetssätt i samband med införandet av nya system. Vidare identifierades risk för att avtals- och leverantörsuppföljning 

är otillräcklig, risk för bristande uppföljning och utvärdering för att säkerställa att digitala system är ändamålsenliga. Slutligen 

identifierades risk avseende förvaltningarna digitala kompetens samt otillräcklig kostnadskontroll av kommunens samtliga system. 

Utifrån förstudien rekommenderades kommunrevisionen att följa arbetet med handlingsplanen samt att eventuellt genomföra en 

fördjupad granskning av hur digitaliseringsarbetet bedrivs i nämnderna. 

Förstudie avseende föreningsbidrag 

Förstudien identifierade ett antal risker avseende nämnden för kultur & fritids hantering av föreningsbidrag. Riskerna avsåg bland 

annat bristande översikt avseende de olika bidragstyper nämnden tillhandahåller. Vidare identifierades en risk för bristande insyn 

och återrapportering till nämnden samt otydliga mandat avseende kvittning av föreningsbidrag. Slutligen identifierades en risk för 

bristande efterlevnad vad gäller beslut utifrån kommunfullmäktiges regler för likvidplanering, krav- och inkassoverksamhet och 

kontanthantering.  

Utifrån förstudien rekommenderades kommunrevisionens att följa hur arbetet med det nya bidrags- och taxesystemet utformas 

samt eventuell genomföra en fördjupad granskning av verkställighet och delegation inom nämnden. 

Granskning av ekonomistyrning inom nämnden för vård & omsorg 

Granskningen visar att nämnden i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning. Det finns vissa utvecklingsområden 

dels avseende nämndens långsiktiga ekonomistyrning, dels av att tydliggöra nämndens uppföljning av åtgärder för budget i balans. 

Nämnden för vård & omsorg rekommenderas att ytterligare förtydliga styrningen mot långsiktig budget i balans i relation till 

nämndens behovsanalys och uppdrag, exempelvis genom att besluta om ytterligare åtgärder. Därtill rekommenderas nämnden att 

tillse en tydligare uppföljning kring åtgärder för budget i balans så att det framgår hur en åtgärd beslutats och hur dess effekter ska 

följas upp.  

Granskning av delegation samt uppföljning och kontroll av föreningsbidrag  

Granskningen visar att nämnden för kultur & fritid har fastställt en ändamålsenlig delegeringsförteckning. Vidare visar granskningen 

att nämnden delvis säkerställt att beslut fattade på delegation hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Slutligen visar granskningen att 

nämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av utbetalda föreningsbidrag.  

Nämnden för kultur & fritid rekommenderas att säkerställa att det går att identifiera delegeringsbeslut i nämndens protokoll samt att 

det upprättas en dokumenterad rutin för hur anmälan och redovisning av delegeringsbeslut ska ske. Vidare rekommenderas 

nämnden att tydliggöra i delegeringsbesluten att beslutet är fattat på delegation samt att säkerställa att delegeringsbeslut som 

avser personalärenden anmäls till nämnden. Därtill rekommenderas nämnden att säkerställa att avslagsbeslut avseende 

föreningsbidrag anmäls till nämnden. Slutligen rekommenderas nämnden att följa upp att föreningsbidrag används i enlighet med 

nämndens idrottspolitiska program men även beakta barnkonventionen i uppföljningen samt att tydliggöra vilka kontroller som ska 

genomföras av den dokumentation som bidragsberättigade föreningar årligen lämnar in till förvaltningen. 

Granskning av bygglovsprocessen  

Granskningen visar att byggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt att bygglovsprocessen är ändamålsenlig och att det finns en 

likvärdig bedömning av bygglovsärenden. Revisionen ser dock vissa risker kopplat till avvikande beslut. 

Byggnadsnämnden rekommenderas att etablera en gemensam bild av vad som är en mindre avvikelse för att öka förutsägbarheten 

och minska risken för bristande likvärdighet i beslut. Vidare rekommenderas nämnden att säkerställ att sökanden erhåller 

bekräftelse på att ansökan är komplett i enlighet med plan- och bygglagen. Slutligen rekommenderas nämnden att fortsätta det 

pågående arbetet med att minska bygglovskön. 

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och granskade nämnder i stort har säkerställt att det systematiska arbetsmiljöarbetet 

bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut. 

Kommunrevisionen noterar och ser positivt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan 

kommunrevisionen senast granskade och följde upp arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- och 

uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter samt att säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare rekommenderas styrelsen att tillse att uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  Därtill rekommenderas styrelsen att utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska 



 

 

arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och medarbetare.  Slutligen 

rekommenderas kommunstyrelsen att säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs av 

skyndsamma åtgärder. 

Nämnden för vård & omsorg rekommenderas att säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, 

samt att detta sker i det anvisade systemstödet. Nämnden för individ & familjeomsorg rekommenderas att säkerställa att samtliga 

chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. Nämnden för förskola & grundskola rekommenderas att säkerställa att 

riskbedömning och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs inom samtliga enheter i förvaltningen samt att 

de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs av skyndsamma åtgärder. 

Kommungemensam granskning avseende överförmyndare i samverkan 

Granskningen visar nämnden för överförmyndare i samverkan i stort bedriver en ändamålsenlig verksamhet med en tillräcklig intern 

kontroll samt att verksamheten bedrivs utifrån de intentioner som angavs vid bildandet av den gemensamma nämnden. 

Överförmyndarnämnden rekommenderas att utveckla samsyn kring sina arbetsformer och att dessa dokumenteras. Vidare 

rekommenderas nämnden att tillse att det finns en tydlig koppling mellan identifierade risker och kontrollmoment i 

internkontrollplanen. Slutligen rekommenderas nämnden att säkerställa att den uppföljning och information som nämnden erhåller 

dokumenteras i protokoll.  

Granskning av delårsbokslutet 2020 

Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige har för perioden 2020–2022 formulerat åtta områden med tillhörande indikatorer, varav två områden avseende 

ekonomisk hållbarhet med tillhörande indikatorer, som ska bidra till att god ekonomisk hushållning uppfylls. I granskningen 

konstaterades att det i delårsrapporten finns en uppföljning för fyra indikatorer med tillhörande mått. I delårsrapporten följs även en 

indikator för Eksta Bostads AB upp. För övriga indikatorer framkommer inget resultat för de mått som är kopplade till indikatorerna.  

Mot bakgrund av detta är vår bedömning att vi inte, per delårsbokslutet, kan uttala oss om resultatet av uppnådda nyckeltal för 

helåret är förenligt med god ekonomisk hushållning. 

Uppföljning av 2018 års granskningar 

Kommunrevisionen har under året genomfört en uppföljning av de fördjupade granskningar som genomfördes 2018. Den 

sammanfattade bedömningen var att kommunstyrelsen och nämnden för teknik i stort vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna 

i 2018 års granskningar men att det för kommunstyrelsen återstår visst arbete med kommunens komponentredovisning samt 

samverkan avseende bostadstadsförsörjning för nyanlända.  

I den uppföljande granskningen bedömdes vissa rekommendationer kvarstå för kommunstyrelsen.   

Löpande granskning 2020 

Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll genomförts. Den sammanfattande 

bedömningen var att den interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. 

Bokslutsgranskning 2020 

I granskningen framkom att kommunen gör vissa avsteg från lagkrav och rekommendationer, främst avseende att kommunen inte 

följer lag om kommunal redovisning, kap 5 § 4, pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar 1 235 mkr som avsättning i 

balansräkningen vilket i enlighet med lagstiftningen istället skall redovisas som en ansvarsförbindelse. Vår bedömning är att den 

felaktiga redovisningen är av betydande storlek och att räkenskaperna därför inte ger en rättvisande bild i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

I granskningen noteras att kommunen har totala avsättningar för återställning av deponier om 201 mkr. Vi kan konstatera att 

kommunen inte gjort någon förnyad bedömning av kostnaden för återställning per 20-12-31. Då någon ny bedömning inte har gjorts 

av kommunen är vår uppfattning att avsatt belopp är mycket osäkert och att en ny bedömning krävs under 2021 för att få ett 

adekvat underlag för avsättningens storlek. 

Den samlade bedömningen är att granskat material i övrigt överensstämmer med lag om kommunal redovisning.  

Den samlade bedömningen därutöver är att revisionen inte kan uttala sig om resultatet i årsredovisningen vad gäller de finansiella 

och verksamhetsmässiga målen som kommunfullmäktige uppställt är förenligt med kommunens definition av god ekonomisk 

hushållning. Orsaken är att fem av tolv verksamhetsmässiga indikatorer inte följs upp i årsredovisningen och att den samlade 

måluppfyllelsen bland resterande indikatorer är svag. 

Grundläggande granskning 2020 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska 

all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Kommunrevisionen har under 2020 även genomfört flera 

fördjupade granskningar och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för ansvarsprövningen, vilka 



 

 

har sammanfattats ovan. Därtill har kommunrevisionen inom ramen för den grundläggande granskningen löpande följt hur 

nämnden för individ och familjeomsorg arbetar med att uppnå en budget i balans. 

Den samlade bedömningen i granskningen är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Det noteras att kommunens nämnder har varierande 

måluppfyllelse och att nämnderna i några av fallen inte gjort en bedömning av måluppfyllelsen vilket anses riskera att försvåra 

styrningen.   

Den samlade bedömningen därutöver är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med styrmodell.  

Kommunstyrelsen och nämnderna bedöms ha säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar.   

 

Samtliga rapporter redovisas löpande till kommunfullmäktige och finns att läsa på 

www.kungsbacka.se/kommunrevision 



Organisation Person - Namn Uppdragstyp Partibeteckning Uppdrag Start Uppdrag Slut
Arvodesberedningen Larry Söder Ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Thure Sandén Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Peter Fritzson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Monica Neptun Ledamot L 2019-01-01 2020-12-31
Arvodesberedningen Åke Eliasson Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Lennart Nellemark Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Petra Karlsson (Andersson) Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Madelene Höök Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Marie Wadström Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Arvodesberedningen Helén Ung Le Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Thure Sandén Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Heinrich Kaufmann Vice ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Per Stenberg Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Daniel Hognert Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Mårten Carlquist Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Eirik Langjord Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Kenth Wallin Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Renée Sylvan Ledamot S 2019-03-06 2022-12-31
Byggnadsnämnden Anders Törnberg Ledamot S 2019-01-01 2020-09-08
Byggnadsnämnden Lars Eriksson Ledamot S 2020-09-09 2022-12-31
Byggnadsnämnden Anders Bergstedt Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Sara Edén Ersättare M 2019-09-01 2020-10-06
Byggnadsnämnden Harald Pleijel Ersättare M 2020-10-06 2022-12-31
Byggnadsnämnden Richard Hansson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Thomas Lindquist Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Stefan Vilumsons Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Byggnadsnämnden Thomas Lundberg Ersättare MP 2019-01-01 2022-12-31
Gemensam nämnd hemsjukv & hjälpmedel Halland Lisa Andersson Ledamot M 2019-08-23 2020-06-17
Gemensam nämnd hemsjukv & hjälpmedel Halland Hravn Forsne Ledamot M 2020-09-08 2022-12-31
Gemensam nämnd hemsjukv & hjälpmedel Halland Gunilla Rivle Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning Christian Johansson Ordförande M 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Johan Tolinsson Vice ordförande S 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Heinrich Kaufmann Ledamot C 2019-03-09 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Madelene Höök Ledamot L 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Clas Rosander Ledamot MP 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Marie Wadström Ledamot KD 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Stefan Jägnert Ledamot SD 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Agnetha Ernegård Ledamot KB 2018-10-15 2020-09-08
Kommunfullmäktiges valberedning Stefan Sundberg Ledamot KB 2020-09-09 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Kristina Rasmussen Ledamot V 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Per Stenberg Ersättare M 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Kent Stenhammar Ersättare S 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Bengt Alderin Ersättare C 2019-03-08 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Jan Eric Knutas Ersättare L 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Maria Losman Ersättare MP 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ulrika Högstrand Ersättare KD 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Tommy Bech Ersättare SD 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Stefan Sundberg Ersättare KB 2018-10-15 2020-09-08
Kommunfullmäktiges valberedning Roger Larsson Ersättare KB 2020-09-09 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Maria Rasmussen Ersättare V 2018-10-15 2022-10-14
Kommunstyrelse Hans Forsberg Ordförande M 2019-01-01 2020-06-16
Kommunstyrelse Lisa Andersson Ordförande M 2020-06-17 2022-12-31
Kommunstyrelse Fredrik Hansson 1:e vice ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Eva Borg 2:e vice ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Thure Sandén Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Lisa Andersson Ledamot M 2019-01-01 2020-06-16
Kommunstyrelse Kalle Påsse Sundvall Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Marianne Pleijel Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Peter Söderberg Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Maria Gathendahl Ledamot M 2020-09-08 2022-12-31
Kommunstyrelse Kristina Karlsson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Ulrika Landergren Ledamot L 2019-01-01 2020-12-31
Kommunstyrelse Niklas Mattsson Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Carita Boulwén Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Susanne Andersson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Johan Tolinsson Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Maria Losman Ledamot MP 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Franklin Eck Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Anders Ekström Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Maria Gathendahl Ersättare M 2019-01-01 2020-09-08
Kommunstyrelse Hravn Forsne Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Stephan Philipson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Axel Storckenfeldt Ersättare M 2019-08-23 2022-12-31
Kommunstyrelse Filip Berndtsson Ersättare M 2020-09-09 2022-12-31
Kommunstyrelse Heinrich Kaufmann Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Annika Hedman Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Elin Hysén Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Marie Wadström Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Stefan Jägnert Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Stefan Vilumsons Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Magdalena Sundqvist Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Kommunstyrelse Lars Eriksson Ersättare S 2019-03-06 2022-12-31
Kommunstyrelse Maria Rasmussen Ersättare V 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Hans Forsberg Ordförande M 2019-01-01 2020-06-16
Krisledningsnämnden Lisa Andersson Ordförande M 2020-06-17 2022-12-31
Krisledningsnämnden Fredrik Hansson Vice ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Lisa Andersson Ledamot M 2019-01-01 2020-06-16
Krisledningsnämnden Thure Sandén Ledamot M 2020-09-08 2022-12-31
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Krisledningsnämnden Ulrika Landergren Ledamot L 2019-01-01 2020-12-31
Krisledningsnämnden Eva Borg Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Thure Sandén Ersättare M 2019-01-01 2020-09-08
Krisledningsnämnden Maria Gathendahl Ersättare M 2020-09-08 2022-12-31
Krisledningsnämnden Marianne Pleijel Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Kristina Karlsson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Elin Hysén Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Krisledningsnämnden Johan Tolinsson Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Anders Ekström Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Niklas Mattsson 1:e vice ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Johan Tolinsson 2:e vice ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Axel Storckenfeldt Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Per-Axel Carlsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Berit Bergström Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Karin Green Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Jan Eric Knutas Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Susanne Andersson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Anna-Karin Granberg Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Jan Byvik Ledamot S 2019-12-11 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Mia Sundvall Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Andreas Johansson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Peter Lundin Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Olof Eriksson Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Helena Nyborg Ersättare KD 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Förskola & Grundskola Anna Lund Ersättare KD 2020-02-05 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Jens Ling Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Ann Louise Lundqvist Ersättare S 2019-12-10 2022-12-31
Nämnden för Förskola & Grundskola Anton Larsson Ersättare S 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Förskola & Grundskola Tanja Barrett Ersättare MP 2020-02-05 2020-09-08
Nämnden för Förskola & Grundskola Clas Rosander Ersättare MP 2020-09-09 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Ulrika Landergren Ordförande L 2019-01-01 2020-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Marianne Pleijel Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Jenny Nilsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Karin Fahlström Augustsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Emanuel Forsell Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Annika Hedman Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad My Clingston Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Carita Boulwén Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Roger Krantz Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Rickard Wäst Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad May-Louise Flyrin Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Morgan Johansson Ersättare M 2019-03-06 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Maria Svärd Wänt Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Charlotta Hedqvist Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Elin Hysén Ersättare L 2019-01-01 2020-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Fredrik Kollberg Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Hampus Jägnert Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Violet Dunér Ersättare V 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kalle Påsse Sundvall Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Daniel Kvist Vice ordförande KD 2019-01-01 2021-03-09
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Gunilla Apler Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Magnus Bodin Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Bo Dahlström Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Inga-Lill Kihlberg Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Elin Hysén Ledamot L 2019-01-01 2021-01-01
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Carita Boulwén Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Elisabeth Svensson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Elisabeth Lyckevall Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Thomas Johansson Ledamot S 2019-01-01 2020-04-14
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Sture Andreasson Ledamot S 2020-04-15 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Heidi Sjöstedt Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Agnes Karlsson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Marie Björsell Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Birgitta Grundell Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Mats Nyberg Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Martin Björk Ersättare SD 2019-10-08 2021-03-09
Nämnden för Individ & Familjeomsorg Birgitta Tingdal Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Kristina Karlsson Ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Maria Gathendahl 1:e vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Marie Wadström 2:e vice ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Charlotte Wallenstein Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Filip Berndtsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Susanne Persson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Jan-Erik Nilsson Lind Ledamot C 2020-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Max Ramström Ledamot L 2019-01-01 2020-02-19
Nämnden för Kultur & Fritid Tord du Hane Ledamot L 2020-04-14 2020-12-24
Nämnden för Kultur & Fritid Roger Krantz Ledamot SD 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Kultur & Fritid Stefan Jägnert Ledamot SD 2020-02-05 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Torbjörn Andersson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Magdalena Sundqvist Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Gert Svensson Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Hans Webeck Ledamot V 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Carl Åke Ekvall Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Bengt Adolfsson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Jan-Erik Nilsson Lind Ersättare C 2019-04-10 2020-01-01
Nämnden för Kultur & Fritid Christian Johansson Ersättare C 2020-01-02 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Tord du Hane Ersättare L 2019-01-01 2020-04-14
Nämnden för Kultur & Fritid Agnetha Törnberg Ersättare L 2020-04-14 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Linus Bokerud Ersättare KD 2019-09-10 2020-12-08
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Nämnden för Kultur & Fritid Christian Düring Ersättare KD 2020-12-09 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Hampus Jägnert Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Ingela Hansson Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Kultur & Fritid Honore Lulendo Ersättare S 2019-01-01 2020-06-16
Nämnden för Kultur & Fritid Per Gunnarsson Ersättare S 2020-09-08 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Peter Söderberg Ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Peter Wesley Vice ordförande KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Henrik Gradén Ledamot M 2019-01-01 2020-05-05
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Linn Feldt Ledamot M 2020-05-06 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Lars Wånghed Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Henrik Arnesson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Marie-Louise Rolf Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Tobias Eriksson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Kent Stenhammar Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Elisabeth Sahlsten Ledamot MP 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Carl-Johan Aurell Ersättare M 2019-01-01 2020-05-05
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Nicklas Lundahl Ersättare M 2020-05-06 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Linn Feldt Ersättare M 2019-01-01 2020-05-05
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Lars-Erik Hörmander Ersättare M 2020-05-06 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Charlotte Wennerberg Liljeblad Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Agnetha Törnberg Ersättare L 2019-10-08 2020-04-14
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Sadik Jusufi Ersättare L 2020-06-16 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Ingvar Henriksson Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Bengt Fransson Ersättare SD 2019-01-01 2021-02-02
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Elisabet Meyer Nordin Ersättare S 2019-06-11 2022-12-31
Nämnden för Service Fredrik Hansson Ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Stephan Philipson Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Lars Äng Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Kajsa Jureus Ledamot M 2019-01-01 2020-11-03
Nämnden för Service Leif Ytterström Ledamot M 2020-11-04 2022-12-31
Nämnden för Service Madelene Höök Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Stefan Jägnert Ledamot SD 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Service Roger Krantz Ledamot SD 2020-02-05 2022-12-31
Nämnden för Service Lars Eriksson Ledamot S 2019-01-01 2020-11-03
Nämnden för Service Susann Petrusson Ledamot S 2020-12-08 2022-12-31
Nämnden för Service Pär Sundgren Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Leif Ytterström Ersättare M 2019-01-01 2020-11-03
Nämnden för Service Pia Grapenstrand Kvarntun Ersättare M 2020-11-04 2022-12-31
Nämnden för Service Magnus Andreasson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Sadik Jusufi Ersättare L 2019-01-01 2020-06-16
Nämnden för Service Agnetha Törnberg Ersättare L 2020-06-17 2022-12-31
Nämnden för Service Roger Bäckstrand Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Service Susann Petrusson Ersättare S 2019-01-01 2020-12-08
Nämnden för Service Marie Bovin Ersättare S 2020-12-08 2022-12-31
Nämnden för Teknik Monica Neptun Ordförande L 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Hravn Forsne Vice ordförande M 2019-01-01 2020-10-06
Nämnden för Teknik Annika Carlsson Vice ordförande M 2020-10-07 2022-12-31
Nämnden för Teknik Ann-Helene Reimertz Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Claes Hammer Ledamot M 2019-01-01 2021-02-02
Nämnden för Teknik Annika Carlsson Ledamot M 2019-01-01 2020-10-06
Nämnden för Teknik Jimmy Herrman Ledamot M 2020-10-07 2022-12-31
Nämnden för Teknik Anders Eriksson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Bengt Fransson Ledamot SD 2019-01-01 2021-02-02
Nämnden för Teknik Börje Börjesson Ledamot S 2019-11-06 2022-12-31
Nämnden för Teknik Britt Tönnberg Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Birger Svensson Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Jimmy Herrman Ersättare M 2019-01-01 2020-10-06
Nämnden för Teknik Anders Billing Ersättare M 2020-11-03 2021-03-09
Nämnden för Teknik Pär Olsson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Birgitta Gustafsson Ersättare L 2019-03-05 2021-02-02
Nämnden för Teknik Marianne Kronbäck Ersättare KD 2019-01-01 2020-02-04
Nämnden för Teknik Mikael Bokerud Ersättare KD 2020-02-05 2022-12-31
Nämnden för Teknik Tobias Eriksson Ersättare SD 2019-01-01 2021-03-09
Nämnden för Teknik Per-Axel Landström Ersättare S 2020-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Lothar Karnert Ersättare V 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Teknik Vakant Ersättare S 2020-01-01 2020-01-01
Nämnden för Vård & Omsorg Lisa Andersson Ordförande M 2019-08-23 2020-06-17
Nämnden för Vård & Omsorg Hravn Forsne Ordförande M 2020-09-08 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Bengt Alderin 1:e vice ordförande C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Maj-Britt Rane-Andersson 2:e vice ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Annika Hamberg Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Barbro Hjelström Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Bo Barknertz Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Gunilla Rivle Ledamot L 2019-01-01 2020-04-14
Nämnden för Vård & Omsorg Hanna Schölander Ledamot L 2020-04-15 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Ulrika Högstrand Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Tommy Bech Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Elisabeth Svensson Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Christian Skogholm Ledamot S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Marianne Hultén Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Jan Österdahl Ersättare M 2019-08-23 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Carry Kvarntun Ersättare M 2019-04-10 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Osama Mohamad Mesto Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Hanna Schölander Ersättare L 2019-01-01 2020-04-14
Nämnden för Vård & Omsorg Gunilla Rivle Ersättare L 2020-04-15 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Helene Engstrand Ersättare KD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Lars Gallon Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Vård & Omsorg Susanne Tolinsson Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Nämnden för Överförmyndare i samverkan Christina Äng Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31

3



Nämnden för Överförmyndare i samverkan Astrid Börjesson Ersättare S 2019-02-06 2022-12-31
Patientnämnd Halland Bengt Adolfsson Ledamot M 2019-01-01 2022-12-31
Patientnämnd Halland Bo Karlsing Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Alf Olofsson Ordförande S 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Christian Johansson Vice ordförande M 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Christina Åkesson Ledamot C 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Lennart Kollmats Ledamot L 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Peter Wesley Ledamot KD 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Tommy Bech Ledamot SD 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Christer Jorland Ledamot KB 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Kristina Rasmussen Ledamot V 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Emil Erdelius Ledamot MP 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Per Stenberg Ersättare M 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Kerstin Ohlsson Ersättare C 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Jan Eric Knutas Ersättare L 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Helena Nyborg Ersättare KD 2019-12-11 2022-12-31
Valnämnden Stefan Jägnert Ersättare SD 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Leif Gullvert Ersättare KB 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Helén Ung Le Ersättare S 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Maria Rasmussen Ersättare V 2019-01-01 2022-12-31
Valnämnden Ingegärd Salmose Ersättare MP 2019-01-01 2022-12-31
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§ 49 Dnr 2021-00404 

Revisionsberättelse 2020 för Kungsbacka kommun och fråga om 
ansvarsfrihet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda  

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 med hänvisning  

till vad revisorerna uttalat i revisionsberättelsen. 

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Anteckning 

Det noteras i protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige som under 2020 även  

var ledamöter eller ersättare i styrelse, nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om  

ansvarsfrihet i den del som angår ledamoten. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse till 

revisionsberättelse den 1 april 2021 avseende 2020 års verksamhet och förvaltning. 

Revisorerna har tillstyrkt att kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och 

beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020 samt att godkänna kommunens årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 

Redogörelse till revisionsberättelse 2020 

Kommunrevisionens granskning av årsredovisning 2020 för Kungsbacka kommun 

Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder för år 2019 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av Kungsbacka kommun 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av gemensam nämnd för 

Hemsjukvård och hjälpmedel 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av patientnämnden Halland 

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 av nämnden för 

överförmyndare i samverkan 

Kommunrevisionens granskningsredogörelse 2020 för Stiftelsen Tjolöholm 

Lekmannarevisorernas granskningsredogörelse och granskningsrapporter 2020 för 

Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus Kungsbacka AB 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020 av Fastighets AB Sankta Gertrud 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ekström (M) yrkar att kommunfullmäktige beviljar styrelse, nämnder och 

beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020 med hänvisning till vad revisorerna uttalat i 

revisionsberättelsen, att kommunfullmäktige noterar i protokollet att de ledamöter i  
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kommunfullmäktige som under 2020 även var ledamöter eller ersättare i styrelse, 

nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som angår 

ledamoten samt att kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först eget yrkande om ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020 för styrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan notera i protokollet att de 

ledamöter i kommunfullmäktige som under 2020 även var ledamöter eller ersättare i 

styrelse, nämnd eller beredning inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet i den del som 

angår ledamoten, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och beredningar, kommunrevisionen 
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§ 68 Dnr 2020-01064 

Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024, 

daterad 2020-10-29. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 

biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, 

skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 

rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, 

Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och 

fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens 

utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar 

folkbiblioteken), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och 

Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken). Nämnderna har tagit fram ett 

förslag till ny Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken för åren 2021–2024.  

Ändringarna avser bland annat anpassning till gällande lagstiftning, ökat fokus på 

digital delaktighet och bibliotekens samhällsuppdrag samt vissa ändringar i 

inriktning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 66 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 68 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02, § 120 

Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-11-19 § 59 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18, § 120 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 

Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteket 2021-2024, 2020-10-29 och bilagor 

2020-09-29 

Biblioteksplan 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 201 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 

nämnden för Kultur & Fritid 
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Diarienummer
2021-04-29 433-2334-21

13-84-05 

Särö pastorat
Att. Kristian Davidsson
kristian.davidsson@svenskakyrkan.se

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Askgravplatser på Släps kyrkogård, Släps socken, 
Kungsbacka kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att arbeten får utföras på Släps kyrkogård i enlighet med till akten 
hörande handlingar med följande villkor:

Arbetena ska ske under medverkan av antikvarisk expert. Experten ska kontaktas i god tid före 
arbetena startar.

Vid avvikelse från ansökan/handlingar ska länsstyrelsen omgående informeras. 

Åtgärderna ska dokumenteras. Inom sex månader efter avslutat arbete ska rapport skickas in till 
länsstyrelsen med fotografier från före och efter åtgärderna.

Länsstyrelsen ska meddelas när arbetena är slutförda.

Sökande svarar själv för att alla inblandade i arbetet tar del av villkoren i beslutet. 

Tillståndet gäller i fem år efter beslutsdatum.

Hur beslutet får överklagas
Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten i Göteborg. Skrivelsen ska 
dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län, som måste ha fått skrivelsen inom tre 
veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. I annat fall kan överklagandet inte tas upp till 
prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet 
som Ni begär. Ni bör också tala om varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat till 
stöd för överklagandet bör dessa bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till 
halland@lansstyrelsen.se.

För en part som företräder det allmänna räknas överklagandetiden om tre veckor från den dag då 
länsstyrelsens beslut meddelades.
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2021-04-29 433-2334-21

Beskrivning av ärendet
Släps pastorat har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om tillstånd att anlägga ett nytt 
kvarter med askgravplatser på Släps kyrkogård. Handlingarna, som är daterade 26 februari 
2021, är upprättade av Kristian Davidsson, ansvarig Fastighet och vaktmästeri.

Föreslagna åtgärder
Pastoratet vill anlägga nya askgravplatser i den södra delen av kyrkogården som utvidgades 
2009. Utmed hela östra delen av den nya kyrkogården, längs planteringen av syrener som 
avgränsar kyrkogården från parkeringen, kommer det anläggas runt åttio gravplatser med plats 
för runt hundrasextio askor totalt. Gravplatserna kommer att markeras av naturstenar som 
graveras med namn vid jordsättning. Vid varje naturstensvård kan det gravsättas två askor. Det 
kommer att vara möjligt att byta ut den utplacerade stenen mot annan natursten om det önskas. 
Pastoratets tanke är att området ska vara sparsamt planterat och inge känslan av ett skogsbryn. 

Motivering till beslutet
Enligt 4 kap 11 § Kulturmiljölag (1988:950) skall begravningsplatser vårdas och underhållas så 
att deras kulturhistoriska värde inte minskar och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 
Enligt 4 kap 13 § samma lag får länsstyrelsen i beslut om tillstånd till förändringar ställa de krav 
som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder förändringen. Villkor får avse 
hur förändringen skall utföras samt den dokumentation som behövs. 

Den föreslagna förändringen av Släps kyrkogård bedöms som lämplig utifrån den södra 
kyrkogårdens moderna karaktär och det ökade behovet av askgravplatser. Sammantaget finner 
länsstyrelsen att ansökan kan bifallas med de villkor som angivits i beslutet. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Emma Östlund med antikvarie Maja Jannerling
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kopia till
Göteborgs stift, goteborgsstift@svenskakyrkan.se 
Kulturmiljö Halland, kansli@kulturmiljohalland.se med samtliga handlingar
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Kungsbacka kommun, info@kungsbacka.se
Särö pastorat, saropastorat@svenskakyrkan.se 

mailto:goteborgsstift@svenskakyrkan.se
mailto:kansli@kulturmiljohalland.se
mailto:registrator@raa.se
mailto:info@kungsbacka.se
mailto:saropastorat@svenskakyrkan.se
























Ku n~sb►~cka born a 

Motion till 

Kommunfullmäktige iKungsbacka 2021-03-02 

Betr.: Uppställningsplats för husbitar och husvagnar 

Utbyggda Hede handelsområde, Kungsmässan, innerstaden, samt våra arenor och 

idrottshallar gör Kungsbacka till såväl en handelsstad, som en stad med möjlighet till stora 

arrangemang inom idrott och kultur. Detta lockar många, såväl dagsbesökare som de som 

vill stanna lite längre. 

För de som vill stanna längre och besöka butiker, restauranger, olika utflyktsmål eller deltaga 

i någon av alla de cuper och events som våra duktiga föreningar arrangerar, så är det ett 

relativt begränsat utbud av övernattningsmöjligheter. Man räknar med 20,000 dagsbesök till 

Aranäs Open och Tölö Cupen. Lågt räknat spenderar de 250 kr/dag. Enligt uppgift omsätter 

Gothia Cup 25-30 miljoner, bara i Kungsbacka! 

Eftersom det är önskvärt att besökare stannar längre, behöver utbudet av 

övernattningsmöjligheter ökas. För att skapa förutsättning för ökad övernattning behöver 

Kungsbacka en centralt placerad uppställningsplats för husbitar och husvagnar. 

Lämplig placering av sådan uppställningsplats skulle kunna vara Kungsgärdet/Apotekarängen 

med tanke på områdets närhet till allt vad centralorten har att erbjuda. Området har av olika 

skäl inte blivit exploaterat och i avvaktan på beslut av annan användning, är en 

uppställningsplats relativt enkel och inte så kostsam att vare sig bygga, eller ta bort när 

stadsutvecklingen så kräver. 

Kungsbackaborna (Kb) föreslår kommunfullmäktige besluta: 

- att kommunen kontaktar Aranäs fastigheter för att diskutera frågan om att anlägga en 

uppställningsplats för husbitar och husvagnar på Kungsgärdet/Apotekarängen. 

- att, kommunen, oavsett svaret från Aranäs fastigheter, undersöker möjligheten att anlägga 

ällningsplats för h_usbilar och husvagnar på annan lämpli lats i centralort,~t~.. 

~ ~ _- 

~. 

Roger Larsson (Kb) Stefan Sundberg (Kb) 
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§ 133 Dnr 2021-00296 

Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om uppställningsplats 
för husbilar och husvagnar 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motion till nämnden för Kultur & Fritid 

respektive nämnden för Teknik för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om uppställningsplats för husbilar 

och husvagnar. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 

mars 2021. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att remittera motion till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-03-09, § 36 

Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-02 

Beslutsgång 

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

kommunledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 

det. 
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Hallands strategi för hållbar tillväxt 

Vi har ett gemensamt och viktigt ansvar att utveckla Halland för att möta framtiden på ett håll-

bart sätt – det är vi invånare som tillsammans och på olika sätt skapar framtiden. 

Halland är en bra livsplats, där samhället ger möjligheter för människor att skapa sina 

liv och för näringslivet att utvecklas. Att många väljer att flytta hit eller besöka reg-

ionen som turister är kanske det tydligaste tecknet på att Halland uppskattas som en 

attraktiv livsplats. Men Halland har siktet inställt på att bli bästa livsplatsen, som i Reg-
ional utvecklingsstrategi beskrivs som en plats med likvärdiga och goda uppväxtvill-

kor, ett utvecklande arbetsliv i balans, en god och jämlik folkhälsa och ett åldrande 

med livskvalitet. Det liv som levs här ska bidra till att ge kommande generationer 

fortsatt möjlighet till ett gott liv. 

Tillväxtstrategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan 

och samhandling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling och ta 

oss närmare visionen om den bästa livsplatsen.  

 

Detta ska vi uppnå 

Målet för strategin är hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attrak-
tivt och inkluderande samhälle. Målet är hållbar tillväxt, och de åtgärder vi föreslår idag 

ska ge positiva effekter nu och på lång sikt. Halland har förutsättningar att växa håll-

bart så att tillväxten skapar värden och god avkastning för både människor och na-

tur. Det är helheten som behöver beaktas, där människors livskvalitet sätts i centrum, 

ekonomin är medlet och miljön utgör ramarna. En hållbar tillväxt är den enda vägen 

för en utveckling som är lönsam idag och i framtiden. 

Konkurrenskraften är en av byggstenarna, och refererar till en branschs, ett företags, 

en plats eller en ekonomis förmåga att klara sig i konkurrens med andra. En ständig 
utveckling av produkter och tjänster, utifrån efterfrågan och behov, utmärker ett 

konkurrenskraftigt företag eller bransch. Globalisering i kombination med digitali-

sering sätter allt större fokus på platsens konkurrenskraft. Livskvalitet är starkt kopp-

lat till möjligheterna på en specifik plats, varför platsen ökar i betydelse allteftersom 

det blir möjligt att arbeta på distans. Därför är platsens attraktivitet, den andra bygg-

stenen, än viktigare att vidareutveckla. I grund och botten är det attraktiviteten som 

gör att människor, företag och organisationer väljer att verka på en viss plats. Attrak-
tivitet handlar om flera olika faktorer såsom goda livsmiljöer, tillgång till kulturliv, ar-

betstillfällen, olika former av bostäder, en fysisk infrastruktur som kopplar ihop män-

niskor med arbetsplatser, utbildningar och samhällsservice och ger näringslivet goda 

möjligheter att frakta. Det innebär också tillgång till digital infrastruktur som ger nya 

möjligheter att interagera och delta i samhället. En enskild insats skapar inte attrakti-

viteten, utan det är många faktorer som samverkar och bidrar till en attraktiv livs-
plats.  

Den tredje byggstenen är inkludering, där delaktighet i samhällslivet och jämlika lev-
nadsvillkor är avgörande för människors ekonomiska och sociala trygghet. 
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Möjlighet till en god och jämlik utbildning, egen försörjning och bostad samt en jäm-

lik hälsa är några av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. De är också 
grundläggande förutsättningar för en hållbar tillväxt.  

Den gröna omställningen är en förutsättning för det långsiktiga arbetet med alla tre 
byggstenarna. Med oförändrad livsstil eller sätt att utvecklas kommer möjligheten att 

påverka Hallands attraktivitet att minska, konkurrenskraften kommer att bli sämre 

och därmed kommer också möjligheten för människor att delta i samhällsutveckl-

ingen minska. Därför lyfts den gröna omställningen fram som en avgörande kompo-

nent för att med hållbar tillväxt kunna bidra till visionen Halland – bästa livsplatsen.   

 

Så får vi genomförandekraft 

För att uppnå målsättningen behöver alla människor som bor och verkar i Hall-
and tillsammans bidra till en hållbar tillväxt och utveckling. Likaså aktörer som ar-

betsmarknadens olika parter, länets sex kommuner, akademin, idéburen sektor, före-

tagsfrämjande organisationer, Region Halland, länsstyrelsen och andra statliga myn-

digheter kan utifrån vars och ens ansvar och roll arbeta med insatser som på olika 

sätt bidrar till vår gemensamma måluppfyllelse.  

Hallands strategi för hållbar tillväxt ska vara en möjliggörare för hela Halland, och 

behöver ägas och bäras av många. Den tar avstamp i en analys som beskriver Hal-

lands behov av utveckling och mynnar ut i målsättning, strategiska områden och pri-
oriteringar att rikta vårt arbete mot. Det är genom att samla olika aktörers krafter 

mot gemensamma mål som Halland kan utvecklas till att bli en region som växer 

hållbart.  

Samverkan är viktig såväl inom regionen som med våra goda grannar, både nationellt 

och internationellt. Sällan är utmaningar och möjligheter begränsade till Halland, var-

för det kan vara mer kraftfullt att ingå i strategiska allianser för att nå gemensamma 

mål. Allt handlar om att skapa och värna om engagemang, kunskap och insatser från 

offentlig, privat och idéburen sektor som bidrar till önskad utveckling för Halland 

och vår omgivning.  

Utifrån det regionala utvecklingsuppdraget har Region Halland en uttalad roll att 
samordna och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt och utveckling 
– ett uppdrag som inte kan genomföras ensamt. Samverkan är en av Hallands styr-
kor. Hållbar tillväxt förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer oavsett om de 
arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Strategin ger oss riktningen 
medan samplanering och samverkan över gränser ger oss bästa förutsättningar för ut-
veckling. Det är därför tillsammans är ledordet i arbetet för en hållbar tillväxt och ut-
veckling i Halland!    
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Principer för genomförande av en hållbar tillväxt   

Hållbar tillväxt är det centrala målet för strategin, och för att kunna säkerställa att vi 

tillämpar hållbarhet i allt vi gör, från beslut och prioriteringar till åtgärder och en-

skilda insatser, tar vi hjälp av fem principer för genomförande av en hållbar tillväxt i 

Halland. De ska också påminna oss om att vi behöver arbeta tillsammans och utifrån 

ett helhetsperspektiv för att nå framsteg i vårt regionala tillväxtarbete.   

1. Tillämpa ett helhetsorienterat arbetssätt   

Koppla enskilda satsningar till alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, eko-

logisk och social. Det innebär att, i den mån det är relevant och ger mervärde, besk-
riva hur en enskild insats bidrar till helheten. Det ökar förmågan till både snabba och 

situationsanpassade insatser, med strategisk höjd och en omfattande omställning på 

så väl kort som lång sikt. Utgå ifrån hur den enskilda insatsen kan bidra till helheten, 

det vill säga målbilden om en hållbar tillväxt i Halland, som i sin tur bidrar till ”Hall-

and – bästa livsplatsen”.  

2. Ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen   

Säkerställ att de satsningar som görs inkluderar olika grupper både i det gemensamma 

utvecklingsarbetet och i fördelningen av utvecklingens resultat. Inkludering sker i den 

mån det är relevant och ger mervärde, men ger en vägledning i att kompensatoriska 
insatser är viktiga styrmedel för att säkerställa att utvecklingsinsatser på olika nivåer 

ger effekt där behoven är störst.  

Det görs genom att sätta människorna i centrum och inför varje prioritering, insats 

eller åtgärd analysera vilka som berörs. Det arbetssättet gör våra ansträngningar mer 

träffsäkra och effektiva men också mer lönsamma. De mänskliga rättigheterna, som 

betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande, utgör en grund och vägledning.  

3. Anpassa ekonomiska resurser efter olika behov och långsiktig nytta   

Säkerställ att de ekonomiska resurserna fördelas dit behoven är störst, i syfte att 

uppnå en långsiktig nytta för både samhället och individen. En viktig aspekt för att 

lyckas är att avgöra om en specifik insats både kan innebära en kortsiktig lönsamhet 

och en långsiktig nytta. Spegla den ekonomiska investeringen i en enskild insats mot 
hur väl den lyckas bidra till den gemensamma målbilden. Sker den inom ramen för de 

ekologiska resurserna vi förfogar över? Hur påverkar den sammanhållningen i sam-

hället, det vill säga bidrar den till att öka eller minska skillnader?  

4. Bruka utan att förbruka eller missbruka ekologiska resurser   

Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs på ett sätt som inte lämnar negativa 

konsekvenser för miljö, folkhälsa eller biologisk mångfald samt att den bidrar till att 

motverka klimatförändringar och social oro. Ett ansvarsfullt resursutnyttjande ska ge-

nomsyra alla våra ansträngningar och insatser. 

5. Samverka för genomförandekraft   

Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs i partnerskap mellan organisationer, 
oberoende av kommungränser, och utgår från såväl vetenskaplig som erfarenhetsba-

serad kunskap.  
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Samverkan på detta sätt genomförs där det är relevant och ger mervärde, men arbets-

sättet ger en vägledning i att komma ihåg att ingen aktör har ett ensamt ansvar, var-
ken för strategin i sin helhet eller för de enskilda satsningarna (prioriteringar, åtgärder 

och insatser). Alla har distinkta roller för Hallands hållbara tillväxt och gemensamma 

utveckling. Alla behöver inte vara med på allt och de som går före i utvecklingen ska 

driva och inspirera. Med det angreppsättet kommer olika aktörer i och utanför vår 

region samt våra invånare i Halland att få större handlingsutrymme att bidra till den 

halländska tillväxten på lång sikt.  

 

Den globala kontexten 

Kunskap om globala megatrender och samhällsutmaningar är viktig för att förstå det 

sammanhang som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Megatren-

derna skapar både utmaningar och möjligheter, vilket speglas i strategins tre strate-

giska områden. I Nationell strategi för hållbar regional utveckling identifieras föl-

jande fem huvudsakliga samhällsutmaningar:    

Globalisering  

Utbytet länder emellan ökar i omfattning och tempo, vilket gör att människor, sam-

hällen och företag världen över blir mer sammanflätade med varandra. Globalisering 

är därför en av de grundläggande drivkrafterna för regional utveckling. Regionala nä-

ringsliv med en god närvaro av företag med kunskapsintensiva och icke rutinmässiga 

arbetsuppgifter har bra förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och delta i globala 
värdekedjor. Samtidigt ställer den globala konkurrensen krav på innovationer, entre-

prenörskap och kompetensförsörjning för att ta tillvara möjligheterna med en ökad 

omställning mot hållbar utveckling.  

I ökande utsträckning är de verksamheter som förläggs till Sverige aktiva i de mest 

värdeskapande stegen som ligger i början eller i slutet av värdekedjan, såsom forsk-

ning och utveckling, design, logistik och marknadsföring. Det ökar behovet av en väl 

fungerande kompetensförsörjning.  

En grundsten för globalisering är en politisk vilja att förändra regelverk för att under-

lätta kontakter och ökad integrering, vilket exempelvis sker genom samarbetet inom 

EU. Det finns tydliga tecken på en växande protektionism med ökade handelsbarriä-

rer. En fortsatt utveckling i den riktningen skulle få stor negativ påverkan på svenska 
företag.  

Klimat och miljö  

Den globala uppvärmningen sker i sådan takt att ekosystemen inte hinner anpassa 

sig. Det riskerar att orsaka oåterkalleliga skador på miljön och ge djupgående konse-

kvenser för samhället och människors försörjningsmöjligheter, hälsa och välfärd.  
Sveriges utsläpp av växthusgaser inom landet, så kallade territoriella utsläpp, mins-

kade med ungefär 25 procent under framförallt 2004 till 2014, men har avstannat se-

dan dess.  
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Samtidigt är utsläpp som uppstår till följd av svensk konsumtion av varor och tjäns-

ter ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen, där de största utsläppen 
sker i andra länder.   

Det övergripande läget för biologisk mångfald i Sverige är dåligt och rör sig i en ne-
gativ riktning. Ekosystemen och de produkter och tjänster de ger som bidrar till vår 

välfärd och livskvalitet är utsatta. Luftföroreningar, övergödning, marint skräp och 

miljögifter leder också till negativ påverkan på såväl människor som miljö.  

Den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna kommer att med-

föra en strukturomvandling inom näringslivet, med möjlighet till stärkt konkurrens-

kraft för de företag som utvecklar produkter och tjänster med låg klimatpåverkan. En 

stor andel av den koldioxidneutrala energiproduktionen sker på landsbygden. Skogen 

är en central faktor för att binda kol. Sammantaget påverkar miljö- och klimatföränd-

ringarna negativt möjligheterna till hållbart nyttjande av naturresurser inom bland an-
nat besöksnäring, rekreation och friluftsliv samt skogsbruk, fiske, vattenbruk och 

jordbruk. Det kommer att krävas betydande insatser för att anpassa bland annat in-

frastruktur och olika verksamheter i samhället till ett allt mer förändrat klimat och för 

att motverka klimatförändringarna.  

Teknisk utveckling och digital omställning  

Samhälle och näringsliv befinner sig nu i ett skifte från industrisamhället till ett digi-

talt kunskapssamhälle. Digitalisering och ny teknik, till exempel automatisering, robo-

tisering och artificiell intelligens (AI) är motorer i en snabb samhällsomvand-

ling. Samhället måste omstrukturera sig för att dra nytta av ny teknik och datamaterial 

samt skapa nya värden. Digitalisering och AI kan leda till att vi gör saker på nya 

sätt med fler användaranpassade erbjudanden, exempelvis inom vård och omsorg.  

Den tekniska utvecklingen kommer att påverka utbildning och kompetensutveckling, 

där kraven på att ständigt förnya sin kompetens kommer att öka. Det kan leda till 

ökande skillnader och polarisering mellan högutbildade och lågutbildade. Distansö-
verbryggande teknik möjliggör såväl ett större utbud av kompetensutvecklingsmöjlig-

heter och en ny arbetsmarknad för yrken som är mindre beroende av platsen man 

bor på, som tillgång till specifik kompetens för företag som har svårt att finna den lo-

kalt.  

Efterfrågan på arbetskraft kommer att förändras. Vissa yrken kommer att försvinna 

samtidigt som nya skapas. Det finns också en risk för digitalt utanförskap. Samtidigt 

tar det ofta lång tid att omforma samhället till något nytt, och automatisering och di-

gitalisering får olika grad av påverkan på olika verksamheter och yrken.  

 
Demografi  

De globala demografiska förändringar som kännetecknas av befolkningstillväxt, fort-

satt urbanisering och en växande medelklass, kommer att förskjuta tyngdpunkten i 

världsekonomin och olika länders geopolitiska inflytande. Konkurrensen om tillgång 

på välutbildad arbetskraft och nyckelkompetenser kommer att öka globalt.  
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En allt större global medelklass som anammar en konsumtionsbaserad livsstil kom-

mer att öka efterfrågan på, och konkurrensen om, naturresurser.   

Globalt ökar livslängden samtidigt som födelsetalen sjunker, vilket gör att andelen 

äldre blir större. En liknande trend ses i Sverige. En allt äldre befolkning leder till 
större behov av omsorg och vård, vilket sätter ökad press på välfärdssystemen. De 

kommuner och regioner vars befolkning växer har en utmaning gällande barnom-

sorg, skolor, bostäder, infrastruktur med mera.   

Det är mest troligt att befolkningsförändringarna i Sverige kommer att följa samma 

trender som hittills. Urbaniseringen förväntas fortsätta genom omflyttningar från 

framförallt landsbygdsregioner till befolkningsmässigt urbana regioner, men också 

genom omflyttningar mellan länder. Invandring har blivit en viktig del av Sveriges de-

mografiska utveckling, där invandrare i genomsnitt är yngre än befolkningen i övrigt. 

Dessa befolkningsförändringar driver på växande regionala skillnader när det gäller 
arbetskrafts- och kompetensförsörjning liksom inkomstskillnader.  

Socioekonomi och sammanhållning  

Socioekonomiska skillnader mellan olika kommuner ser ut att öka vad gäller nettoin-

komst och levnadskostnader, andelen invånare födda utanför EU, andelen ungdomar 

som når gymnasiebehörighet liksom andelen öppet arbetslösa. Ökade skillnader i in-
komster och befolkningssammansättning påverkar kommuners och regioners eko-

nomi, och därmed deras förutsättningar och kapacitet att erbjuda god välfärd och 

service till invånarna.  

Folkhälsan i Sverige är fortsatt god, men det finns stora skillnader i befolkningen be-

roende bland annat på boendeort, kön, ålder samt socioekonomi. Skillnaderna ser 

inte ut att minska och har i vissa fall ökat. Ökande klyftor är inte bara en grogrund 

för en ojämlik hälsa utan påverkar samhället i ett större perspektiv genom polarise-

ring, svagare sammanhållning, försvagad ekonomisk tillväxt och i sin förlängning en 

försvagad demokrati.   

Forskning visar att socialt kapital har betydelse för regional utveckling och inte minst 

entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Sverige utmärker sig genom att vara ett 
starkt individualistiskt och sekulärt land, där det råder stor tillit till såväl medmänni-

skor som samhällsinstitutioner. Trots ökande skillnader finns det än så länge få 

tecken på en generell minskning av tilliten i samhället. Idéburen sektor fyller en viktig 

funktion när det gäller att stärka sammanhållningen genom att utveckla lösningar 

som svarar upp mot olika samhälleliga behov, såsom att motverka arbetslöshet, seg-

regation eller minskad service på landsbygden.  

 

Den halländska kontexten 

Kunskap om platsers olika förutsättningar är viktiga för att förstå det sammanhang 

som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Hallands geografiska läge är 

en av de faktorer som varit mest förutsättningsskapande för tillväxten. Kortfattat kan 

det gynnsamma läget sammanfattas med närhet.  
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Det handlar i hög utsträckning om närhet till regionala arbets- och studiemarknader, 

men också närheten inom Halland till såväl sysselsättning och utbildning som attrak-
tiva naturmiljöer. Denna närhet har varit en drivande kraft i Hallands goda utveckl-

ing. Även om strategin klargör att målet är att utveckla hela Halland som livsplats, 

kan vägen dit skilja sig åt beroende på var i Halland en insats ska genomföras, och 

för vem.  

Halland ligger mitt i ett av Sveriges starkaste tillväxtstråk, och närheten till tillväxtmo-

torer som Göteborg och Skåneregionen har skapat goda förutsättningar. Bra trans-

portmöjligheter och närhet till starka arbetsmarknader är viktiga faktorer för en stark 

näringslivsutveckling. Var företag väljer att etablera sig skiljer sig dock åt mellan 

branscher. För tillverkningsindustrin är tillgång till mark och goda transportmöjlig-
heter viktigare faktorer än befolkningstäthet, vilket innebär att tillverkningsindustrin 

är den mest framträdande branschen i stora delar av Hallands inland. Handel och 

tjänsteföretag är vanligare i Hallands mer tätbefolkade områden, då en hög befolk-

ningstäthet skapar fördelar för dessa branscher.   

Under lång tid har sysselsättningsutvecklingen i Sverige och Halland varit starkare i 

den kunskapsintensiva tjänstesektorn än i den arbetsintensiva industrin och befolk-

ningstillväxten tenderar att koncentreras dit det finns en tillväxt i sysselsättning. Be-

folkningstillväxten i Halland är främst koncentrerad till de större tätorterna och de 
största ökningarna finns längs med den halländska kustremsan. Samtidigt är Hallands 

landsbygd mer välmående än många andra landsbygdsområden i Sverige. Stora delar 

av Hallands landsbygd, främst de områdena i närhet till större städer, ökar i befolk-

ning. Landsbygden i Hallands mest östliga delar har dock sett en negativ befolknings-

trend de senaste åren. 

Goda förbindelser 

Halland har en flerkärnig ortsstruktur, och takten och riktningen på befolkningstill-

växten varierar mellan områden. Det innebär att förutsättningarna för att utveckla in-

frastruktur och transportsystem skiljer sig åt mellan olika delar av Halland. En stor 

andel av befolkningen bor längs med Västkustbanan, vilket skapar goda förutsätt-

ningar för ett effektivt transportsystem i kuststråket. I Hallands mer glest bebyggda 

områden är förutsättningarna annorlunda, med lägre befolkningstäthet och längre av-
stånd mellan tätbebyggda områden. Tillgång till infrastruktur och service är viktiga 

faktorer för att främja en hållbar tillväxt, och behoven finns såväl i staden som på 

landsbygden. Det är viktigt att främja en god tillgång till samhällsservice och till 

transportsystemet i hela Halland. 

Närhet till arbetsmarknader är viktig såväl för individers tillgång till arbete, som för 

företags tillgång till relevant kompetens. Pendlingen över länsgränsen har ökat under 

lång tid, där det absolut starkaste stråket går norrut mot Västra Götalands län.  

Även pendlingen mot Skåne ökar och det finns viktiga funktionella samband inåt lan-
det, framför allt med Jönköpings län. Likväl fortsätter den inomregionala pendlingen 

öka. Även om alla halländska kommuner har ett visst utbyte av arbetskraft, går det att 

konstatera att Falkenberg, Varberg och Kungsbacka delar arbetsmarknad med Göte-

borgsregionen, medan Laholm och Hylte i högre utsträckning ingår i Halmstads ar-

betsmarknad. 
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Hållbara livsplatser 

Olika platser i Halland har olika näringslivssammansättning och varierande tillgång 

till marknader, arbetstillfällen och transportmöjligheter. Att förutsättningarna skiljer 

sig inom Halland avspeglas även i de socioekonomiska skillnader som finns. Skillna-

derna finns dels mellan kusten och inlandet, där inlandet generellt sett har en svagare 

utveckling än kustområdena, exempelvis avseende utbildningsnivåer och arbetslös-

het. Skillnader i levnadsstandard är även påtagliga inom städerna och det finns bo-
stadsområden med en särskilt svag utveckling. I regionalt utvecklingsarbete måste 

därför olika platsers förutsättningar, funktioner och behov tas i beaktande för att 

uppnå en hållbar samhällsutveckling i hela Halland. 

 
Regional utveckling och hållbar tillväxt  

Region Halland har med folkvalda politiker det regionala utvecklingsuppdraget att 
samordna, koordinera och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt 

och samhällsutveckling. I Halland görs detta på övergripande nivå genom den reg-

ionala utvecklingsstrategin (RUS) som pekar ut den långsiktiga samhällsutvecklingen 

som krävs för att vi ska närma oss visionen om ”Halland – bästa livsplatsen”.  

Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hallands kulturstrategi och kulturplan samt 

Hälso- och sjukvårdsstrategi ringar in områden som Halland behöver utveckla för att 

gå mot ”Halland – bästa livsplatsen”. Den första gör det med hjälp av hållbar tillväxt 

och den tas fram i enlighet med förordningen om regionalt tillväxtarbete, och 

har RUS som övergripande riktning och vägledning för hållbar utveckling.  

Tillväxtstrategin ska gälla fram till 2028 med möjlighet att kontinuerligt komplet-

tera utefter regional, nationell och internationell utveckling. Där RUS sätter den lång-
siktiga riktningen, kan Hallands strategi för hållbar tillväxt på ett mer konkret och 

följsamt sätt stå för genomförandet och staka ut vägen på kortare sikt. På så sätt har 

Halland en långsiktig riktning och vision, och samtidigt en anpassningsbar väg fram 

till visionen.  
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Strategiska områden och prioriteringar 

I kommande avsnitt presenteras de strategiska områden med tillhörande priorite-

ringar för hållbar tillväxt. Varje område har ett mål, som uttrycks i prioriteringar med 

tillhörande delmål. Områdena och prioriteringarna syftar till att bidra till de hal-

ländska styrkorna och möta de utmaningar som lyfts i RUS.  

 

Strategiskt område: Attraktiva och hållbara livsmiljöer 

 

Strategins mål 
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning 

samt ett attraktivt och inkluderande samhälle 

 

Strategiskt område 

Attraktiva och hållbara livsmiljöer 
 

Mål strategiskt område 

En hållbar och attraktiv region mitt i ett växande sydvästsverige 
 

Prioriteringar 
Fortsätta utveckla Halland 
som funktionell och tillgänglig region 

Ett samhällsbygge som 
möjliggör attraktiva livsmiljöer 

Öka takten mot 
minsta möjliga klimatpåverkan 

Stärka utvecklingen 
mot en grön omställning 

Vidareutveckla former 
för samplanering i samhällsplaneringen 

 

Delmål 
God tillgänglighet till arbete, studier och sam-
hällsservice, digitalt såväl som fysiskt 

God tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur 
och service 

Hallands klimatavtryck ska minska 
 

Hållbar energiförsörjning och ett hållbart resurs-
utnyttjande 

 

Halland ska kännetecknas av närhet till arbetsmarknader, natur- och boendemiljöer 

och annat som bidrar till regionens attraktivitet och skapar möjligheter att utveckla 

hela Halland. De attraktiva boendemiljöerna bygger på en integrerad samhällsutveckl-
ing där alla delar måste samverka. Det halländska läget med tillhörande boendemil-

jöer skapar förutsättningar för företag att etablera sig, attrahera kompetens och växa. 

Gestaltningen av offentliga rum, byggnader och platser samt kultur- och naturvärden 

bidrar stort till människors livskvalitet, hälsa och känsla av delaktighet samt påverkar 

samhällsutvecklingen. Kultur är en bidragande kraft för kreativitet, attraktivitet, del-

aktighet och samhällsutveckling i Halland, och kulturaktiviteter skapar naturliga mö-

tesplatser för många människor.  

Den regionala utvecklingen ska bidra till en hållbar tillväxt som bygger på konkur-

renskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle.  



11 

För att den halländska utvecklingen ska vara hållbar måste det regionala utvecklings-

arbetet bland annat genomsyras av ett aktivt strategiskt klimat- och miljöarbete. Ge-
nom hållbar klimatsmart samhällsplanering och markanvändning, utveckling av trans-

porter och transportsystem samt den tekniska infrastrukturen skapas möjligheter att 

arbeta med utsläppsminskning, ökad koldioxidbindning och andra viktiga gröna ut-

vecklingsfrågor. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det av stor vikt 

att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett håll-

bart samhällsbygge.  

Prioriteringar:  

 Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region 

 Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer 

 Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan 

 Stärka utvecklingen mot en grön omställning  

 Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen 

 

Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region  

Halland är en del av flera lokala och regionala arbets-

marknadsregioner som växer över tid. Dessa knyts 

ihop genom ett transportsystem där en utvecklad in-
frastruktur och kollektivtrafik möter funktionella be-

hov och bidrar till regional utveckling. Utöver att 

knyta ihop arbetsmarknader som är regionöverskri-

dande är det av betydelse att arbeta för snabba förbin-

delser med omkringliggande tillväxtmotorer, nationellt 

som internationellt, samt till Stockholm för att skapa 
goda förutsättningar för Hallands utveckling. I ett Syd-

västsverige som kännetecknas av stor rörlighet och en 

stor efterfrågan på etableringsmöjligheter är även den digitala  

omställningen bärande för ett delaktigt, modernt och tillgängligt samhällsbygge.  

Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket, och flaskhalsar utmed hela 

Västkustbanan behöver byggas bort. Västkustbanan behöver kompletteras av flera 

stora infrastruktur- och kollektivtrafikstråk som bidrar till att knyta ihop Halland, 

skapa förutsättningar för arbetsmarknadsförstoring samt ge goda förutsättningar för 

näringslivets transporter.   

Kollektivtrafiken bidrar till ett mer socialt och ekologiskt hållbart transportsystem, 

där goda möjligheter till arbets- och studiependling skapas. Planering utifrån långsik-
tiga infrastrukturbehov stärker det regionala näringslivet och förstorade arbetsmark-

nadsregioner. För att stärka det regionala näringslivet och öka konkurrenskraften är 

det viktigt att identifiera dagens och framtidens behov av infrastrukturåtgärder för ett 

hållbart transportsystem för gods- och persontrafik.  

Delmål för  

prioriteringen: 

God tillgänglighet 

till arbete, studier 

och samhällsser-

vice, digitalt såväl 

som fysiskt 
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För fortsatt god utveckling i Halland, samt för att öka tillgängligheten för invånare, 

organisationer och företag, behövs en framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Bred-
bandsinfrastrukturen är en förutsättning för ökad attraktivitet, konkurrenskraft och 

ett mer delaktigt samhälle. Kraft måste ägnas åt hur samhällstjänsterna kan digitalis-

eras och samtidigt vara tillgängliga för alla för att ytterligare skapa värden i en ut-

byggd bredbandsstruktur.  

 

Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer  

Ett samhällsbygge med attraktiva livsmiljöer är viktigt för 
människors hälsa och välbefinnande. Halland ska känne-

tecknas av attraktiva boendemiljöer där den regionala bo-

stadsmarknaden ska möta både behov och efterfrågan. 

För att fortsatt skapa goda förutsättningar till utveckling 

av bostadsförsörjningen behöver det byggas nytt och 

byggas om så att attraktiva bostäder kan erbjudas i hela 

regionen. En förutsättning för attraktiva livs- och boen-
demiljöer är miljövänliga och energieffektiva transport-

sätt för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv  

och andra viktiga målpunkter.  

Attraktiva boendemiljöer behöver möjliggöras i hela Halland. De ger goda förutsätt-

ningar för andra delar av det regionala utvecklingsarbetet, såsom att bidra till närings-

livets utveckling. En närmiljö som erbjuder tillgång till kultur ökar attraktionskraften 

i våra boendemiljöer.  

Vår framtida samhällsplanering måste möjliggöra en grön omställning inom bland an-

nat resande och transporter, byggande, konsumtion, livsmedelsproduktion och ener-

giförsörjning. Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med hållbar mark- och 

vattenanvändning finns det möjlighet att skapa en välmående miljö med fungerande 
ekosystem och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt möjliggörs. Utma-

ningar och förutsättningar skiljer sig dock lokalt åt vilket ställer krav på olika typer av 

insatser och lösningar. Det ska finnas goda möjligheter att bo, leva och verka i hela 

Halland, men lösningarna för detta kan se olika ut.  

 
Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan  

Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv finns det 

möjlighet att skapa förutsättningar för minskad klimatpå-

verkan och regional tillväxt. Samtliga sektorer i samhälls-

planeringen, det offentliga, civilsamhället och hela nä-

ringslivet, måste vara en del av den gröna omställningen. 

Den halländska utvecklingen tar hänsyn till både klimat-
gasutsläpp och upptagande av klimatgaser.  

 

Delmål för  

prioriteringen: 

God tillgång till 

boende, kollek-

tivtrafik, kultur 
och service 

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Hallands  

klimatavtryck 

ska minska 



13 

Prioritering av ett hållbart bruk av förnybara naturresurser från jord, vatten, vind, sol 

och skog för att skapa energi, varor och tjänster har stor potential att bidra till en 
grön omställning och ökad ekologisk hållbarhet genom att både ersätta fossil råvara 

och vara koldioxidsänka. En halländsk ekonomi som tar hänsyn till miljö och klimat 

har goda förutsättningar att vara drivkraft för innovation.  

Att utveckla Halland utifrån minsta möjliga klimatpåverkan genererar nytta för både 

den halländska miljön och människors hälsa, vilket bidrar till ett attraktivt Halland. 

För att utveckla Halland samtidigt som klimatpåverkan ska minskas, behövs förbätt-

rad tillgänglighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik samt effektivare och mer sam-

ordnade godstransporter. En viktig parameter i det halländska utvecklingsarbetet är 

att skapa system där förnyelsebara bränslen är en bärande funktion i transportflödena 
och där de nyttjas på bästa sätt. Genom att utveckla infrastrukturen i Halland och 

Hallands omland skapas förutsättningar för att underlätta så att resor och transporter 

kan ske effektivt, fler väljer att resa kollektivt, logistiklösningar förbättras samt att 

olika trafikslag kan samverka på ett sömlöst sätt.   

Halland har mycket goda förutsättningar att bli en resurseffektiv och fossilfri region 

genom att satsa på produktion av förnybar el, förnybara bränslen, energieffektivise-

ring samt ökad cirkularitet. I Halland värdesätts cirkularitet och systematisk energief-

fektivisering som kan minska utsläppen. Nationellt sett är Halland en viktig elleveran-
tör och har mycket goda förutsättningar för att fortsätta leverera förnybar el. För att 

säkerställa att hallänningen kan ta del av detta är det viktigt med fortsatt utveckling av 

elnätet i form av kapacitet, smarta elnät och mikroproducenter tillsammans med stor-

skalig elproduktion.  

 

Stärka utvecklingen mot en grön omställning  

Mark- och vattenanvändningen är central för hal-

ländsk utveckling. Den halländska attraktiviteten är 
beroende av ett landskap där skogar, hav, kuster, sjöar 

och vattendrag är friska. Därför är det av stor vikt att 

det finns en helhetssyn mellan aktörer och sektorer 

för att utveckla de halländska naturmiljöerna då de bi-

drar till den regionala utvecklingen. Alla regionala ut-

vecklingsprocesser behöver horisontellt integrera den 
halländska miljön utifrån hållbarhetsperspektiven i sitt 

arbete. En hållbar miljö behöver finnas både i staden 

och på landsbygden för att säkerställa attraktiva boende-  

och livsmiljöer samt att den halländska tillväxten är ekologiskt hållbar.  

Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över alla administrativa gränser. Det är därför 

centralt att samverkan sker mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktö-

rer för att utveckla Halland och Hallands omland.  

Delmål för  

prioriteringen: 

Hållbar energiför-

sörjning och ett 
hållbart  

resursutnyttjande 
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Skogen är en betydande resurs som måste fortsätta utvecklas då den bidrar med flera 

hållbara värden utifrån näringslivs-, frilufts- och rekreationsperspektiv. Skogens re-
surser kan användas till att tillverka hus, förnyelsebara material, fibermassa och möb-

ler samt bränsle. Träråvaran har stora möjligheter att ersätta fossila material och ke-

mikalier. Det är därför viktigt att fortsätta bruka skogen på ett sätt så att alla tre håll-

barhetsdimensionerna beaktas. De halländska skogarna är en strategisk resurs och 

kan fungera som testmiljö för utbildning, forskning och utveckling.   

Ett hållbart jordbruk är förutsättningen för utveckling av den inhemska produkt-

ionen av livsmedel. Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland då 

den bidrar till livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst arbetstillfällen. I Halland 

finns en stor och bred råvarusektor med allt från en omfattande jordbruksproduktion 
till fiske och trädgård. Jordbrukssektorn i stort står inför omfattande utmaningar som 

ställer stora krav på innovation utifrån framtida behov.   

Vatten av tillräcklig kvantitet och god kvalitet är en förutsättning för Hallands attrak-

tivitet, god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar tillväxt i näringslivet samt en biolo-

giskt rik blågrön infrastruktur för rekreation och turism. Men det är också en livsnöd-

vändig resurs som behöver tryggas för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen  

Former för samplanering har varit och är en viktig del för att investeringar och ut-
vecklingsarbete ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. I Halland är former 

för samverkan en central del i många utvecklingsprocesser. Att samplanera infra-

struktur, bostadsbyggande, kollektivtrafik, verksamhetsetableringar eller andra delar i 

samhällsbygget är viktigt för att generera förutsättningar för god samhällsutveckling.  

Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter en nära samplanering mellan olika aktörer 

oavsett om de arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Genom att 

samtliga nivåer inkluderas i alla delar av en hållbar samhällsplanering skapas bäst för-

utsättningar för Halland. Att förstärka samplanering i samhällsplaneringen ger goda 

förutsättningar för en fortsatt god halländsk utveckling. Utgångspunkten för en stärkt 
attraktivitet på lokal och regional nivå är att de ekonomiska och sociala aspekterna in-

tegreras i samhällsplaneringen. Samplaneringen ska bidra till nationell, regional och 

kommunal nytta. 
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Strategiskt område: Utbildning, kompetens och jämlik hälsa 

 

Strategins mål 
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning 

samt ett attraktivt och inkluderande samhälle 

 

Strategiskt område 

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa 
 

Mål strategiskt område 

En region med hög sysselsättning och jämlik hälsa 
 

Prioriteringar 
Skapa goda förutsättningar för att 
alla elever ska nå sin fulla potential i skolan 

Tillvarata och utveckla relevant kompetens för 
att möta arbetsmarknadens behov 

Stärka förutsättningar för en mer anpassnings-
bar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad 

Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa 

 

Delmål 
Alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan 

 
Förbättrad matchning i regionen 

 
En mer jämställd och inkluderande arbetsmark-
nad 

Förbättrad hälsa i befolkningen och minskade 
hälsoskillnader 

 

Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning bidrar 

i hög grad till individers möjlighet till god hälsa och etablering på arbetsmarknaden. 
Slutförd gymnasial utbildning skapar även förutsättningar för individer att gå vidare 

till högre studier och på så sätt trygga arbetsmarknadens behov av kompetens. En väl 

fungerande kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling ökar möj-

ligheterna att på ett effektivt sätt möta de samhällsutmaningarna vi står för och möj-

liggör för den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar reg-

ional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är av stor vikt att alla som 

kan arbeta ges möjlighet att arbeta, och att strukturella skillnader i sysselsättning mel-
lan grupper av individer minskar för att klara kompetensförsörjningsbehovet. 

Samtidigt som utbildningsnivå och att ha ett arbete i hög utsträckning påverkar indi-
viders hälsa fungerar sambandet också omvänt. En god hälsa är centralt för indivi-

ders möjlighet att utbilda sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets ut-

veckling. För en hållbar regional utveckling är det därför viktigt att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de på-

verkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är dessutom samhällsekonomiskt 

lönsamt att arbeta främjande för en god hälsa då det leder till minskade kostnader för 
samhället för till exempel sjukvård och sociala kostnader, samtidigt som en välmå-

ende befolkning i högre grad kan arbeta och bidra till samhället. En hög utbildnings-

nivå och hög sysselsättning bidrar på så sätt till en jämlik hälsa och ett inkluderande 

och konkurrenskraftigt samhälle. 
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Prioriteringar: 

 Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan 

 Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens 

behov   

 Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd 

arbetsmarknad 

 Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa 

 

Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i 
skolan 

Grundläggande behörighet från grundskolan och slut-

förd gymnasial utbildning är avgörande för både indivi-

dens möjlighet att forma sitt liv och för att trygga en 

god arbetskraftsförsörjning. I ett allt mer komplext sam-

hälle och på en föränderlig arbetsmarknad blir förutom 

faktakunskap även entreprenöriella förmågor som hand-

lingskraft, att ha tillit till sig själv, kreativitet och för-

måga att omsätta idéer till handling allt viktigare.  

I Halland ska alla elever oavsett kön och andra bak-

grundsfaktorer få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssy-

stemet, och lämna skolan rustade med de kunskaper och förmågor de behöver för vi-

dare utveckling och etablering på arbetsmarknaden. De elever som av olika anled-

ningar har svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för att 

fullfölja sin skolgång. Samtidigt är det av stor vikt att samtliga elever får möjlighet att 
nå sin fulla potential och stimuleras till vidare studier. Ur ett likvärdighetsperspektiv 

är det även viktigt att utveckla arbetet så att sociala och geografiska aspekter får allt 

mindre påverkan på såväl elevers skolresultat som utbildningsval.  

Trygghet och skoltrivsel är viktiga skyddsfaktorer både för en god hälsa och för möj-

ligheten att fullfölja skolan. Ett aktivt arbete för ett stödjande, inkluderande och 

tryggt klimat i skolan gynnar alla elever och utgör en god grund för att minska skol-

frånvaro och på sikt även avbrutna studier.  

För att klara uppgiften att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan 

behöver olika samhällsaktörer samarbeta i högre utsträckning. Genom ökat tvärsek-

toriellt och gränsöverskridande arbete kan betydelsefull kompetens inom olika verk-
samheter som arbetar nära eleverna bättre tas tillvara. Såväl regionala som lokala ak-

törer, till exempel näringsliv, idéburen sektor och vårdnadshavare, behöver bidra i ar-

betet utifrån sina uppdrag och resurser. Gemensamma kunskapsunderlag, utveckl-

ingsområden och målbilder samt utveckling av nya modeller för samverkan skapar 

förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan.   

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Alla elever ska 
klara grund- och 
gymnasieskolan 
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Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens 
behov 

Utbildning och kompetens blir allt viktigare faktorer för 

återväxten på arbetsmarknaden, vilket dessutom ska ses i 

ljuset av den demografiska utvecklingen där allt färre ska 

försörja allt fler.  

En god kompetensförsörjning och matchning av kompe-

tens är viktiga komponenter för en stark och konkurrens-

kraftig arbetsmarknad och regional tillväxt. Intresse för 

och möjligheter till utbildningar eller inriktningar som 
matchar bristyrken, utbildningsnivå samt kunskap hos ar-

betsgivare kring strategisk kompetensförsörjning är några  

viktiga områden som behöver förbättras.   

Eftersom arbetsmarknaden, branscher och yrkesroller är i ständig förändring behöver 

utbildare, arbetsgivare och samhälle gemensamt identifiera vilken kunskap och kom-

petens som behövs i arbetslivet. För att matcha arbetsmarknadens ökade krav på mer 

avancerad och specialiserad kompetens bör individers övergång till högre studier 

främjas. Insatser behövs också för att öka intresset för kontinuerligt lärande, utbild-

ning, specifika yrken och branscher.  

Det behöver finnas goda och flexibla möjligheter till kompetensutveckling och ut-

bildning. Att stimulera individer till kompetensutveckling, komplettering av studier, 
yrkesstudier eller studier på en högre nivå är därför angeläget.  

Genom att tillämpa digitala lösningar kan kompetensutveckling och utbildning ge-
nomföras på nya sätt och möjliggöras för fler. En grundläggande digital kompetens 

är en förutsättning för att till fullo kunna ta del av de insatser som erbjuds.  

Det är avgörande att arbetsgivare arbetar för att behålla och utveckla sin personal. 

Halland behöver förstärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning med insatser 

utformade så att framtiden kan mötas med relevant kompetens i relation till föränd-

ringar i omvärlden samt arbetsgivarens mål och visioner.  

Befintlig kompetens kan synliggöras och tillvaratas genom exempelvis utbildnings- 

och branschvalidering. Det är även viktigt att arbetsgivare har en viss beredskap för 

att hantera de naturliga och oväntade svängningar som sker på arbetsmarknaden ef-

tersom det påverkar tillgång och behov av kompetens.    

För fortsatt tillväxt och utveckling är det centralt att individer, utbildare och arbetsgi-

vare såväl som företagsfrämjande aktörer har förmågan att utveckla och ställa om för 

att kunna möta framtiden med relevant kompetens. En god tillgång till kompetensut-
veckling, bildning, olika utbildningsformer och inriktningar med både bredd och 

spets är avgörande för att möta både befintligt och framtida behov av kompetens i 

Halland.    

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Förbättrad 

matchning i  
regionen 
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Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jäm-
ställd arbetsmarknad 

För en stark och inkluderande arbetsmarknad i Halland 

behövs en mångfald av individer och kompetenser. En 

ökad delaktighet i samhälls- och arbetslivet är centralt för 

en framtidssäkrad kompetensförsörjning och regional till-

växt. Tillvaratagande av befintlig kompetens är viktigt för 

att förbättra individers etablering på arbetsmarknaden i 
Halland. Könssegregerade utbildnings- och yrkesval samt 

attityder och kultur på arbetsplatser är andra områden 

som är viktiga att arbeta med. 

Digitalisering kan vara en möjlighet för att göra studier och arbete tillgängliga för fler. 

En allt mer digitaliserad arbetsmarknad innebär mer flexibla sätt att utföra arbetet på, 

vilket kan skapa nya möjligheter för olika anpassningar.  

Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och sektorer, samt på olika hierar-

kiska nivåer i organisationer. Män arbetar i högre grad inom industri-, transport- och 

byggsektorn. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom välfärdssektorn som vård, 

omsorg och utbildning samt i yrken som kräver en högre formell utbildning. För att 

påverka dessa skillnader behöver vägledning till studier och yrken tydligare präglas av 
ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.  

Genom att arbeta med normer, värderingar samt kommunikation kan arbetsgivare 
visa de möjligheter som finns för individer att delta i arbetslivet oavsett kunskap, 

kön, bakgrund och funktionsvariationer och på så sätt attrahera och inkludera en bre-

dare arbetskraft.  

Att unga personer tidigt får goda kontakter med arbetslivet är viktigt för att under-

lätta övergången från studier till arbete, och för att skapa goda förutsättningar till en 

god etablering på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att unga indivi-

der erbjuds studiebesök, praktisk arbetslivsorientering, arbetsplatsförlagt lärande eller 

deltidsarbete. Vissa branscher har visat sig särskilt avgörande för ungas etablering. 

Arbetsgivare och branscher behöver hjälpa unga att skapa sig en arbetslivserfaren-
het.   

För att stödja individer och minska sårbarheten hos grupper, som av olika anled-
ningar hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid, behöver aktörer såsom kom-

munala verksamheter och myndigheter kraftsamla för att arbeta samordnat och paral-

lellt. Det är angeläget för att främja inkludering, välbefinnande och möjlighet till egen 

försörjning och för att minska bidragsberoende. För att stödja individer att närma sig 

en stabil etablering på arbetsmarknaden kan arbetsgivare underlätta genom att er-

bjuda praktik och arbetsträning.  

Kompetens som finns hos individer kan synliggöras genom validering. På så sätt kan 

tillgänglig kompetens nyttjas, behov av ny kompetens identifieras och eventuellt be-
hov av utbildning förkortas. Validering av befintlig kompetens kan även bidra till 

ökad anställningsbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden.  

Delmål för  

prioriteringen: 

En mer  

jämställd och 

inkluderande 

arbetsmarknad 
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Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa 

Att arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa är viktigt 

för att skapa goda möjligheter för individer att utbilda 

sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets 

utveckling i övrigt. En god och jämlik hälsa i befolk-

ningen förutsätter att halländska aktörer i offentlig sek-

tor såväl som näringsliv, akademi och idéburen sektor 
behöver ges bättre möjlighet att ta ett gemensamt an-

svar för frågan. Fler arenor för nätverksbyggande och 

erfarenhetsutbyte mellan aktörer behövs för att nya in-

satser och arbetssätt med syfte att främja hälsa ska ut-

vecklas. Gemensamma kunskapsunderlag och att gemen- 

samt identifiera viljeinriktningar kan leda till förflyttning i frågorna.  

Hälsan behöver särskilt förbättras för de grupper som är socialt och ekonomiskt 

mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. 

För att uppnå det behöver insatser riktas till och anpassas efter de grupper som är 
mest sårbara. I ett långsiktigt perspektiv är det även viktigt att förebygga social och 

ekonomisk utsatthet, vilket görs mest effektivt genom att arbeta med att främja goda 

och likvärdiga uppväxtvillkor från tidig ålder. Ett ökat utbud av generellt stöd till alla 

barn och familjer behöver kompletteras med riktade insatser till familjer med större 

behov. En större tillgång till tidiga och samordnade insatser, där barnets behov sätts i 

centrum och är delaktigt i processen, ökar möjligheten att ge varje barn en god start i 
livet.  

Det är angeläget att motverka utvecklingen av den ökande psykiska ohälsan. Genom 
mer samverkan mellan regionala och lokala aktörer kan de insatser som genomförs få 

ökad effekt. Insatser behöver även utvärderas i högre grad avseende effekt och mål, 

men även i syfte att stärka samverkan och samarbete över organisationsgränser. 

 

  

Delmål för  

prioriteringen: 

Förbättrad hälsa 

bland  
befolkningen 

och minskade 

hälsoskillnader 
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Strategiskt område: Förnyelseförmåga och konkurrenskraft  

 

Strategins mål 
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning 

samt ett attraktivt och inkluderande samhälle 

 

Strategiskt område 

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft 
 

Mål strategiskt område 

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt 
 

Prioriteringar 
Stimulera entreprenörskap och stödja företag i 
uppstartsfasen  

Främja den tekniska utvecklingen och digitala 
omställningen i det halländska näringslivet 
 
Främja internationalisering bland företagen  

 
Stimulera och attrahera offentliga och privata  in-
vesteringar i forskning och utveckling  

Stärka företagens innovationskapacitet  

Positionera Halland för att attrahera besökare, 
kompetenser, företag och investeringar  

Stimulera till hållbar omställning av det  
halländska näringslivet 

 

Delmål 
Fler nya företag och ökad överlevnadsgrad  

 
Fler kunskapsintensiva företag och jobb i  
regionen  
 
Fler exportföretag och ökade exportintäkter till 
regionen  

Ökade investeringar i FoU bland regionens  
aktörer  

Fler innovativa företag i regionen  

Regionen ska attrahera fler etableringar, besö-
kare och kompetenser  

Fler företag ska bedriva ett aktivt mångfalds-,  
klimat- och miljöarbete 

 

För att uppnå långsiktig regional utveckling och tillväxt behövs goda förutsättningar 

för entreprenörskap och innovation, som i sin tur genererar arbetstillfällen för män-

niskor. Innovationer och goda idéer skapas av uppfinnare, forskare eller visionärer, 

men de identifieras och realiseras av entreprenöriellt tänkande hos individer. På så 

sätt är entreprenörskap och innovation tätt sammanlänkade, och det är logiskt att 

satsa på båda för att lägga grunden till ett aktivt och livskraftigt näringsliv.   

Goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation innebär bland annat kapa-

citet att attrahera humankapital och finansiellt kapital, samt anamma ny teknologi 
och nya arbetssätt. Globaliseringen innebär att också det lokala näringslivet är starkt 

konkurrensutsatt, och den snabba tekniska utvecklingen och ökade krav på hållbara 

tjänster och produkter gör att omställningsförmåga och förnyelse är viktiga fram-

gångsfaktorer. Det finns goda förutsättningar för att både stärka den halländska kon-

kurrenskraften och att göra det utifrån hållbarhetens tre dimensioner.  
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Prioriteringar  

 Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen 

 Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska 

näringslivet 

 Främja internationalisering bland företagen 

 Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och 

utveckling 

 Främja företagens innovationskapacitet 

 Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och in-

vesteringar 

 Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet 

  

Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen  

Ett ökat företagande är nödvändigt för tillväxten och en 
långsiktigt god utveckling av välfärden. Med entrepre-

nörskap och att vara entreprenöriell avses en dynamisk 

och social process, där en eller flera människor identifie-

rar möjligheter och omvandlar kunskap till innovationer 

som det finns ett behov av. I Halland startar många 

människor företag, vilket är och fortsatt kommer att vara 
en framgångsfaktor. Men Halland behöver kompletteras 

med fler innovativa och tillväxtorienterade företag, som 

kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar samt ser 

möjligheter i att utveckla hållbara produkter och tjänster.   

Företagen startas utifrån olika drivkrafter. Kreativa och kulturella näringar, sociala fö-

retag och så kallade ”born globals” som exporterar direkt är exempel på dessa. För 

att stärka nyföretagandet och för att fler människor ska se entreprenörskap som ett 

alternativ behöver det företagsfrämjande systemet fortsätta utvecklas och bättre möta 

de olika drivkrafterna bakom företagandet. Entreprenörskap behöver också vara en 
del av ungas utbildning och sedan ett alternativ genom hela livet.   

Det är människor med olika bakgrund, förutsättningar och potential som vågar ta 
steget att starta företag, varför det är viktigt att det finns tillgång till nätverk och mö-

tesplatser där olika tankar och idéer kan mötas. Här kan kännedom om och tillgång 

till inkubatorer och acceleratorer ha positiv inverkan. Kommunikationen kring dessa 

samt övriga företagsfrämjande insatser behöver reflektera en mångfald av människor 

för att på sikt påverka vilka som startar och driver företag.  

  

Delmål för  

prioriteringen:  

Fler nya företag 
och ökad över-

levnadsgrad 
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Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det  
halländska näringslivet  

Omställning och förnyelse är en nyckel till ett livskraftigt 

och konkurrenskraftigt näringsliv. Teknisk utveckling 

driver på behovet av omställning mot nya och innova-

tiva affärsmodeller, produktionsmetoder och höjd kom-

petens. Ny teknologi kan underlätta utvecklingen av cir-

kulära produkter och tjänster med låg resursanvändning 
och klimatpåverkan.  

 

Det halländska näringslivet måste vara med i utveckl-

ingen, och det företagsfrämjande systemet behöver 

kunna möta en mångfald av behov och inspirera till förnyelse och omställning. Det 

finns också behov av att stärka infrastrukturen så att det diversifierade näringslivet på 

ett enkelt sätt kan få tillgång till kunskap om hur omställning och förnyelse kan 
skapas i företagen. 

Ökad kunskap i företagen om teknisk utveckling i form av exempelvis automatise-
ring, intelligenta system och datadriven innovation är viktig. Hallands småskaliga nä-

ringsliv behöver stimuleras till kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan männi-

skor, företag och branscher. Utvecklingen påverkar också sätt organisera sig och leda, 

samt kan möjliggöra nya samarbeten, vilket i sin tur kräver nya kunskaper och färdig-

heter. 

Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ökar allteftersom näringslivet tar ut-

vecklingskliv, där marknaden också kan behöva kompletteras med efterfrågade kom-

petenser. Utbildningssystemet behöver möta upp utifrån definierade behov. Parallellt 
skapar utvecklingen intressanta arbetsmöjligheter för fler människor, ett aktivt nä-

ringsliv med stor potential för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt, och ger möjlig-

heter för attraktiva arbetsgivare som lockar till sig och utvecklar relevant  

kompetens.   

 

Främja internationalisering bland företagen  

Att exportera varor till marknader utanför Sverige är 

viktigt för att komplettera den egna närmarknaden 
och främja tillväxtskapande investeringar i reg-

ionen.  Globalisering innebär att konkurrensen för 

halländska företag ökar både från nationellt och inter-

nationellt håll, samtidigt som den ger goda möjlig-

heter till internationalisering i form av ökad handel 

och starkare band med omvärlden. Företags internat-
ionalisering kan innebära export, import, samverkan 

internationellt eller verksamhet utomlands.  

Internationalisering kan vara en betydelsefull katalysator för ett företags utveckling av 

produkter, tjänster och medarbetare.  

Delmål för  
prioriteringen: 

Fler kunskaps-

intensiva  

företag och jobb 
i regionen 

Delmål för  

prioriteringen: 

Fler export- 

företag och ökade 

exportintäkter till  

regionen 
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Den är därför viktig för att företag i Halland ska behålla sin konkurrenskraft, fortsatt 

skapa arbetstillfällen och bli attraktiva arbetsgivare som kan knyta till sig nya kompe-
tenser.   

EU:s inre marknad kan vara ett lättillgängligt första steg för företag, men största de-
len av världens tillväxt förväntas ske på tillväxtmarknader utanför EU. Samtidigt ökar 

efterfrågan globalt på innovativa och hållbara produkter och tjänster. Halländska fö-

retags förmåga att utveckla dessa kommer att vara en central förutsättning för fort-

satt konkurrenskraft. Människors arbetsvillkor är viktiga att beakta i det egna företa-

get, men det är lika avgörande att säkerställa att arbetstagares rättigheter i hela pro-

duktionskedjan tillgodoses.  

Givet den småskaliga näringslivsstrukturen i Halland behöver det finnas tillgång till 

utbildning och kunskap, finansiering, inspiration, rådgivning och erfarenhetsutbyten, 

där tillväxtmarknader och nya behov och ny efterfrågan är särskilt intressanta ut-
vecklingsmöjligheter.   

 

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och 
utveckling  

Investeringar i forskning och utveckling har en stark 

koppling till ökad konkurrenskraft och innovations-

grad. Denna typ av investering i kombination med 

riskvilligt kapital i ett tidigt skede är en förutsättning 
för att företag ska kunna ta nästa steg. Ägarkapital, 

lån, bidrag och forskningsanslag behöver öka och till-

gängliggöras fler, och det är extra viktigt att medlen 

fördelas jämlikt och jämställt.  

Externt kapital ska i första hand tillgodoses av den 

privata marknaden, men det är viktigt att goda affärs-

idéer har möjlighet att förverkligas, varför det finns skäl till marknadskompletterande 

offentliga finansieringsinsatser. Det kan handla om företags tidiga utvecklingsskeden 

eller innovativa företag som utvecklar produkter med långa ledtider för kommersiali-
sering.    

För att möta samhällsutmaningar behöver den offentliga sektorn också vara innova-
tiv och utveckla nya lösningar tillsammans med akademi och näringsliv. Offentligt 

medskapande och medfinansiering utgör bra förutsättningar för innovation, där både 

näringsliv och invånare är vinnare. Regionala medel behöver växlas upp med nation-

ella och internationella forsknings- och utvecklingsmedel, och därför är det viktigt att 

Halland visar de styrkor och möjligheter som finns här.   

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Ökade  

investeringar i 

FoU bland  
regionens aktörer 
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Stärka företagens innovationskapacitet  

Innovationer i Halland sker ofta stegvis tillsammans med 

kunder, till skillnad från den mer radikala innovationen 

som kan leda till betydelsefulla förändringar som ligger i 

kärnan av begreppet (se definition nedan). Det halländska 

innovationssystemet består av många kompetenta aktö-

rer som är duktiga på att leda företagen i rätt riktning, 
men för att skapa förutsättningar för mer radikala inno-

vationer behövs en infrastruktur med såväl kapa-

citet som förmåga att leda den utvecklingen.  

Med innovation avses de betydelsefulla förändringar som transformerar samhället 

och samhällsekonomin. Innovation ändrar, effektiviserar och påverkar befintliga eko-

nomiska, miljömässiga och sociala villkor och driver på strukturomvandling och sam-

hällsutveckling. För att möta de omställningsbehov som finns är det viktigt att an-

lägga ett brett perspektiv på innovation och inkludera flera delar av samhället. Det är 

angeläget att stärka såväl individers som företags, organisationers och den offentliga 
sektorns innovationsförmåga och kapacitet.  

En god innovationskapacitet är en förutsättning för att kunna konkurrera på en glo-
bal marknad och i en kontext där förändringstakten går allt snabbare. Nya krav på 

hållbara tjänster och produkter samt en tilltagande teknikutveckling ökar trycket på 

ständig förnyelse och förbättring. Det är hos människor en idé uppkommer, och pro-

cessen till en innovation inkluderar en mångfald av människor. Därför behövs sam-

verkan och kontaktytor mellan olika företag och branscher, FoU-miljöer, sociala ent-

reprenörer, akademi och forskning, idéburen sektor och offentliga aktörer. På så sätt 
kan ny kompetens, kreativitet och innovationsförmåga utvecklas.  

Smart specialisering är ytterligare ett verktyg för att öka innovationskapacitet, men då 

inom specifika områden. Alla medlemsstater i EU ska ta fram en Smart specialiserings-
strategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och in-

novation. Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och 

prioritera områden med potential för tillväxt. Dessa områden positionerar även Hall-

and för att attrahera företag, nyckelkompetenser och investeringar till regionen och 

skapar arbetstillfällen för högutbildad kompetens. En satsning på smart specialisering 

kan innebära ökad synlighet för Hallands styrkor. Det kräver en infrastruktur för in-
novationsstöd, kommunikation och kunskapsöverföring inom de utpekade områdena 

för att säkerställa att strategin ger förväntade effekter i Halland. Processen för att ta 

fram Hallands områden för smart specialisering, samt en mer utförlig beskrivning av 

områdena, återfinns i Smart specialisering Halland. Nedan följer en beskrivning av de 

områden som inkluderas i Smart specialisering Halland.  

Smart specialisering: Forskning och Innovation för framtidens vård  
och hälsa  

Tack vare medicinska genombrott och större välstånd lever vi allt längre. Det innebär 

också att fler lever med kroniska sjukdomar och med multisjukdom, vilket ökar be-

hovet av kvalificerad vård och omsorg.  

Delmål för  

prioriteringen: 

Fler innovativa 

företag i  
regionen 
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Vården kan också göras allt mer individuellt anpassad. För att möta ett ökat vårdbe-

hov, samtidigt som antalet medarbetare i sjukvården inte kan öka i samma takt, krävs 
innovationer.   

I Halland har området hälsoinnovation utvecklats under många år. På initiativ av nä-
ringslivet har en stark innovationsarena byggts upp där akademi, de halländska kom-

munerna, Region Halland, det privata näringslivet och civilsamhället möts och skapar 

innovationer tillsammans. Det finns därför en god grund till att vidareutveckla denna 

arena inom Smart specialisering.   

Tillgång till hälsodata har möjliggjort nya tekniska lösningar, och drivit fram nya af-

färsmodeller och sätt att arbeta, så kallad informationsdriven vård. I Halland finns 

unik kompetens och förmåga att strukturera och tolka sådan data och använda den 

för såväl verksamhetsutveckling som forskning och innovation. Men det kommer 

också behöva utvecklas ny och befintlig kompetens inom detta område.   

Det behövs tydliga satsningar på att vidareutveckla det ekosystem av aktörer som 

krävs för att kunna dra nytta av den kunskap som redan upparbetats i regionen inom 
området informationsdriven vård. Det behövs insatser som mobiliserar befintliga fö-

retag i regionen och främjar nyföretagande, samt investeringar.    

 

Smart specialisering: Forskning och innovation för hållbara samhällen  
Befolkningsökning i kombination med oförändrade konsumtionsmönster skulle inne-

bära en ohållbar situation för världen och Halland. Det krävs nya lösningar för att 

hela samhället ska utvecklas på ett smart och hållbart sätt.   

Halland behöver minska sitt klimatavtryck, och näringslivet har möjlighet att inno-

vera och erbjuda nya lösningar som bidrar till mer hållbara lösningar för hallän-

ningen, men även för hela mänskligheten. Innovationer för hållbara samhällen behö-

ver systemlösningar där offentlig sektor och näringsliv samverkar med akademi och 
civilsamhälle. I Halland finns extra goda förutsättningar att innovera för hållbara 

samhällen inom tre områden – livsmedel, material och mobilitet.    

  

Nya krav ställs längs hela livsmedelskedjan för att göra den mer hållbar och effektiv 

och bidra till en bättre hälsa. Innovativa samarbeten inom och med andra branscher 

och aktörer kommer att bli allt mer betydelsefulla. Exempelvis kan livsmedelsföreta-
gen kopplas samman med den framväxande tech-sektorn för att ta tillvara den stora 

utvecklingspotential som växer fram inom food tech-området. Food tech inbegriper 

att med innovation, data och digital teknik förändra och förbättra produktion, distri-

bution och konsumtion av mat. Halland har en lång tradition av livsmedelsprodukt-

ion, samtidigt som marknaden kompletteras med nya innovativa företag, produkt-

ionsmetoder, produkter och tjänster.   

Relevant forskning, innovationsmiljöer och andra innovationsfrämjande insatser är 

viktiga för att underlätta för företagen att växla upp och ta nästa steg, men också för 

att stimulera helt nya företagsetableringar.   
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Hållbara material är en viktig komponent för att bygga smarta samhällen. En av ut-

maningarna med den gröna omställningen är att utveckla innovativa och hållbara 
material med låg klimatpåverkan, för att på så sätt fasa ut fossilbaserade material. Det 

medför behov inom materialutveckling och förädling av förnybara råvaror från jord, 

skog och vatten och att samtliga materialslag införlivas i cirkulära flöden. I Halland 

finns en utvecklad skogs- och träindustri och flera industrier som producerar och 

förädlar material av olika slag. Dessutom finns det en industri som fokuserar på inno-

vativ återvinning. Potentialen i att utveckla nya hållbara material är därmed mycket 

hög i Halland.   
  

Ökade kunskaper om material och cirkularitet är viktiga redan tidigt i produktut-

vecklingsfasen. På så sätt kan man förlänga produktens livslängd, möjliggöra industri-

ell symbios där ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs, samt påverka valet 

av affärsmodell. Det behövs mötesplatser för tvärvetenskapligt lärande – som också 

kan fungera som en katalysator för samverkan – samt tillgång till akademi och forsk-
ning för att nå längre inom detta område.  

Transporter av människor och gods står för stora koldioxidutsläpp, och innovativ 
mobilitet krävs för att minska utsläppen. Det kommer att krävas innovativ teknik, 

förändrade vanor, policyutveckling och nya affärsmodeller för att möjliggöra en 

minskning. Mobilitet inkluderar allt ifrån cykling, kollektivtrafik och mobilitetstjäns-

ter, till självkörande elfordon för gods- och persontransporter. Ökad tillgång till data, 

i kombination med nya möjligheter att processa information, skapar nya förutsätt-

ningar för energieffektivisering och bättre resursutnyttjande. Innovativ mobilitet kan, 
oavsett livsplats, även öka tillgängligheten till arbete, kultur, studier och samhällsser-

vice som är viktiga för en god livskvalitet.  

Halland är en tillväxtregion där nya stadsdelar och industriområden kontinuerligt 
växer fram, samtidigt som det finns tillgång till vägnät, järnväg, sjövägar och flyg. Of-

fentlig och privat sektor behöver ställa högre krav på innovativa lösningar inom mo-

bilitet, agera testbäddar och piloter, samt samverka med akademi och forskning för 

att främja utvecklingen av hållbara gods- och persontransporter.    

 

Smart specialisering: Forskning och innovation för intelligenta system  

Utvecklingen mot alltfler uppkopplade enheter, Internet of Things (IoT) har pågått 

länge och skapar nya förutsättningar för analys och styrning, men IoT skapar också 

förutsättningar för nya tjänstebaserade affärsmodeller. Utvecklingen påverkar alla 

branscher men är avgörande för samtliga områden för smart specialisering i Halland. 
Med fler uppkopplade enheter och smarta sensorer skapas mängder av data som kan 

användas för maskininlärning och utveckling av nya digitala lösningar, det som kal-

las datadriven innovation.   

I Halland finns en stor potential inom området intelligenta system. Här finns många 

innovativa företag i hela ledet, alltifrån elektronikutvecklingsföretag till mjukvaruut-

vecklare och företag specialiserade på AI/maskininlärning.  
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Även Högskolan i Halmstad har en lång tradition av forskning och utveckling inom 

området och samverkar i ett kluster av innovationsdrivna teknikföretag. I Halland 
finns också offentliga verksamheter som agerar testbäddar för innovativa lösningar 

inom området smarta städer och samhällen.  

För att ytterligare stärka området krävs fler testbäddar, ett bättre koordinerat stöd för 

att söka extern finansiering och utvecklade plattformar för samarbete mellan aka-

demi, näringsliv och offentlig sektor. Tillgång till öppen data är också avgörande för 

den datadrivna innovationen.   

 

Smart specialisering: Innovativ affärsutveckling  

Hallands näringsliv behöver kompletteras med fler innovativa och tillväxtorienterade 

företag för att säkra fortsatt regional utveckling. Innovativ affärsutveckling, som i 

större utsträckning tar vara på hur teknik och krav på alla dimensioner av hållbarhet 
nyttjas, är grunden till att skapa såväl nya företag som en omställning av det befintliga 

näringslivet.   

Affärsmodells-innovation handlar om att skapa värde, för företag, kunder och sam-

hället. Att sälja sin vara som en tjänst istället för produkt är ett exempel på att skapa 

en mer hållbar affärsmodell, där samtliga tre dimensioner kan påverkas. Innovativa 

affärsmodeller utgör inte bara en möjlighet till att stärka konkurrenskraften inom 

alla områden för smart specialisering i Halland. Genom att arbeta med innovativa an-

greppssätt sektorsövergripande i branscher som besöksnäring, tillverkning, han-
del och andra basnäringar kan grunden också läggas för ökad innovation och spets i 

alla branscher som vågar utmana invanda mönster.  

Genom att underlätta korskopplingar, rätt verktyg och coachning kan det regionala 

stödsystemet hjälpa företagen att anpassa sina affärsmodeller till såväl marknadens 

behov som nya krav på hållbarhet. På så sätt kan innovationskapaciteten öka runt om 

i det breda halländska näringslivet.   

 

Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och 
investeringar  

Likaväl som att globalisering och internationalisering 

innebär möjligheter för företag  och individer i Hall-
and, så innebär de att konkurrensen om besökare, 

kompetens och kapital ökar. Det har blivit ännu vikti-

gare att vara medveten om sina konkurrensfördelar 

samt att ha kapacitet att nå ut med dem på rätt sätt.   

  

Besöksnäringen och investeringsfrämjandet är två vik-
tiga områden att satsa på för att förstärka bilden av 

Halland.  

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Regionen ska  

attrahera fler  
etableringar, 

 besökare och 

kompetenser 
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Här finns kapacitet och förutsättningar för att kommunicera kraftfullt och visa på 

Hallands styrkor och möjligheter. Med gemensamt arbete skulle Halland kunna bli en 
tydlig utmanare vid företagsetableringar i egenskap av växande region med starka 

funktionella kopplingar till storstadsregioner. Den goda livsplatsen utgör ytterligare 

goda argument, där besöksnäringen är grunden för en positiv destinationsutveckling 

som skapar ökad attraktivitet för både besökare och invånare.  

Hallands spetsutveckling finns inom områdena för smart specialisering, där närings-

liv, akademi och forskning och den offentliga sektorn finns representerade. I närtid 

är informationsdriven vård ett av de områden där Halland har en position av inter-

nationell kaliber som går att dra nytta av. Den kan positionera Halland i framkant i 

en utmaning som stora delar av världen har gemensam.  
Områdena för smart specialisering utgör spännande möjligheter för företagsetable-

ringar och investeringar, men de behöver kombineras med tillgång till god infrastruk-

tur samt lämplig mark och lokaler, och fortsatt utveckling av en attraktiv livsplats för 

människor.  

Att arbeta med en stark platsmarknadsföring, där både livsmiljö och intressant ut-

veckling i näringslivet används som innehåll, bidrar till att öka antalet högkvalifice-

rade tjänster i Halland som kan utgöra intressanta arbetsmöjligheter för människor i 

och utanför Halland.   

 

Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet  

För att bidra till en hållbar tillväxt behöver näringslivet i 

regionen öka takten på den gröna omställningen samt 

stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten.  

Det ställs idag allt högre krav på effektivare resursan-

vändning, mindre miljöpåverkan såväl som en ökad 

social och ekonomisk hållbarhet. För att stärka sin kon-
kurrenskraft behöver det halländska näringslivet hänga 

med i omställningen, och kunskapen om detta är viktig 

för alla som jobbar i och driver ett företag.  

En grön omställning handlar inte endast om att främja tillväxten inom företag som 

arbetar med miljöteknik eller verkar inom ”gröna näringar”, utan om att ställa om 

produktionen inom samtliga branscher. Omställningen från linjär till cirkulär eko-

nomi och kunskapen om detta kommer att få betydande effekter. Elektrifiering och 

energieffektivisering är andra viktiga delar i en grön omställning. Omställningen bi-
drar även till behov av nya kompetenser i företagen och skapar på så sätt nya arbets-

tillfällen.   

Mångfald och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer som leder till attraktiva ar-

betsplatser och påverkar omsättning och lönsamhet positivt. För att näringslivet ska 

bli jämlikt behöver fler kvinnor vara en del av ledning och styrelser.  

Delmål för  

prioriteringen: 

Fler företag ska 

bedriva ett aktivt 

mångfalds-, 
miljö- och  

klimatarbete 
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En annan väsentlig aspekt är generationsskiften i företag, där företagen annars riske-

rar att försvinna istället för att fortsatt förädlas. Rådgivning och långsiktig planering 
är förutsättningar för lyckosamma skiften.  

Inom alla delar av den hållbara omställningen är det viktigt att företag får tillgång till 
strategisk kompetens externt eller utvecklar kompetensen internt. Det finns behov av 

insatser som stimulerar kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, fö-

retag och branscher. Det är också viktigt att se till hur utvecklingen påverkar sätt att 

leda och organisera sig samt möjliggör nya samarbeten.  
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Strategins uppföljning 

Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera, 

följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet[...] Arbetet med analyser, uppföljning 

och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt1. 

 
Hallands strategi för hållbar tillväxt är utgångspunkten för det analys- och uppfölj-

ningsarbete Region Halland bedriver när det gäller länets utveckling. Under framtag-

ningen av strategin har dess uppföljningsbarhet beaktats för att vi ska kunna följa ar-

betet och utvecklingen löpande, systematiskt och långsiktigt. Målet med analys- och 

uppföljningsarbetet är att öka kunskaperna om länets utveckling och organisationens 

bidrag till den och därigenom skapa en grund för lärande och policyutveckling. Då 

regional utveckling är ett komplext område som omfattar många olika aktörer och 
samhällsfrågor är analys- och uppföljningsarbetet även en viktig del för att skapa en 

samsyn mellan de aktörer som samverkar för att genomföra tillväxtstrategin. Ett ef-

fektivt flernivåsamarbete förutsätter att det finns en gemensam bild av utvecklings-

förutsättningarna i länet. 

Hallands strategi för hållbar tillväxt kommer att följas upp årligen och ta sin utgångs-

punkt i de mål som finns i strategin. Respektive delmål och strategiskt mål i strategin 

har mätbara indikatorer kopplade till sig och syftet med dem är att signalera om lä-

nets utveckling går i en önskvärd riktning. Under uppföljningsarbetet kommer de sär-
skilda förutsättningarna för länets olika delar och samhällsgrupper att lyftas fram – 

ett genomsnitt ger sällan en rättvisande bild när det handlar om komplexa samhälls-

frågor. Hållbarhetsperspektiv kommer vidare att användas vid uppföljningen av re-

spektive område. Konkret innebär detta att målutvecklingen kommer att analyseras 

utifrån en ekonomisk, social och ekologisk dimension och tar hänsyn till synergierna 

mellan dem.  

För att komplettera uppföljningen av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt 

kommer ett antal fördjupande studier att genomföras årligen. Syftet med dem är att, i 

samråd med de regionala utvecklingsaktörerna, fördjupa kunskaperna om de olika 
förutsättningar som finns för att nå de olika målen i strategin. 

En effektlogik har använts som grund för analys- och uppföljningsarbetet med strate-
gin, samt för framtagningen av strategins prioriteringar, mål och indikatorer. Syftet 

med metoden, som exemplifieras i modellen nedan, är att synliggöra hur strategins 

insatser ska leda till de uppsatta målen på kort (delmål) och lång (mål för strategiskt 

område) sikt. 

 

  

                                                 

1 Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) 
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Exempel på effektkedja med indikatorer 

 

Strategins mål 
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning 

samt ett attraktivt och inkluderande samhälle 

 

Strategiskt område 

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft 
 

Mål strategiskt område 

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt 
 

Indikatorer 

BRP per sysselsatt Näringslivets klimatpåverkande utsläpp 

 

Prioriteringar 
Stimulera entreprenörskap och 
stödja företag i uppstartsfasen 

 

 
 

Främja den tekniska utvecklingen och 
digitala omställningen i det halländska 
näringslivet 

Främja internationalisering bland före-
tagen 

 
Stimulera och attrahera offentliga och 
privata investeringar i forskning och ut-
veckling 

Stärka företagens innovationskapacitet 

 
Positionera Halland för att attrahera 
besökare, kompetenser, företag och in-
vesteringar 

 
Stimulera till hållbar omställning av 
det halländska näringslivet 

 

Delmål 
Fler nya företag och 
ökad överlevnadsgrad 

 

 
 
 
Fler kunskapsintensiva 
företag och jobb i  
regionen 

Fler exportföretag och 
ökade exportintäkter till  
regionen 

Ökade investeringar i 
FoU bland regionens 
aktörer 

Fler innovativa företag i 
regionen 

Regionen ska attrahera 
fler etableringar, besö-
kare och kompetenser 

 
Fler företag ska bedriva 
ett aktivt mångfalds-, 
miljö- och klimatarbete 

 

Indikatorer 
Antal företag med 
exportverksamhet, 
 
Varuexport per  
capita 
 
 

 
 
Andel kunskapsin-
tensiva jobb i  
näringslivet 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Andel företag med ett 
aktivt miljöarbete utö-
ver lagstiftning 

 

En viktig utgångspunkt för uppföljnings- och analysarbetet är att kunskaperna kom-
mer till användning och bidrar till ett mer effektivt utvecklingsarbete. De olika un-

derlagen kommer därför att spridas och förankras i olika sammanhang och kanali-

seras via olika medier och format som tillgängliggör materialet i så hög utsträckning 

som möjligt. En mer detaljerad beskrivning av analys- och uppföljningsarbetet och 

strategins indikatorer återfinns i bilagan X.  



 

 

 

Ellen Källberg 

Ellen.kallberg@regionhalland.se 

 

Diarienummer 

RS200 792 
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Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 

Besöksadress: Södra vägen 9 

Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44  

E-post: regionen@regionhalland.se 

Webb: regionhalland.se 

Org. Nr: 232100–015 

 

 Datum 

2021-04-29 

Diarienummer 

RS200792 

Välkommen att lämna inspel på remissversionen av 

Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028 

Hållbar tillväxt i Halland 

Tack vare Tillväxtstrategi för Halland 2014-2021 har Halland tagit stora kliv och 

gemensamt skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nu behöver vi anpassa vår strategi 

utifrån hur Halland och omvärlden ser ut idag och vad vi ser framåt.  

Vi behöver hjälpas åt med att ringa in viktiga områden 

Därför välkomnar vi synpunkter och inspel på remissversionen av Hallands strategi för 

hållbar tillväxt. Det ska hjälpa oss ta fram en strategi som riktar halländsk 

genomförandekraft mot vårt gemensamma mål om hållbar tillväxt för Halland. 

 

Hallands strategi för hållbar tillväxt i sitt sammanhang 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som 

övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar 

tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån 

RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälso- 

och sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för 

andra genomförandeplaner, program och andra strategier som på olika sätt påverkar 

Hallands utveckling. 

Vi ser fram emot dina/era inspel och synpunkter på remissversionen av Hallands strategi 

för hållbar tillväxt senast den 13 augusti 2021. 

Lämna inspel 

via e-post regionen@regionhalland.se, 

eller via post Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad 

Ange diarienummer RS200792 

mailto:regionen@regionhalland.se
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Diarienummer
2021-04-30
 

434-977-2021
 

Stiftelsen Tjolöholm
c/o Niklas Martis
Tjolöholms slott
43974 Fjärås

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Bidrag till akuta vårdåtgärder på murverk, Tjolöholms 
slott, Tjolöholm 1:1, Kungsbacka kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till följande åtgärder på Tjolöholms slott:
Akuta vårdåtgärder på slottsannexets fasader och delar av interiören med 33 % av de 
kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock högst 1 000 000 kronor med utbetalning under 
2021. I bidragsbeloppet ingår kostnad för moms. 

Villkor för beslutet
Hur ska arbetena utföras och dokumenteras?
Arbetena ska utföras i överensstämmelse med ansökan. Alla väsentliga ändringar av utförande 
ska godkännas av Länsstyrelsen.

Arbetena ska ske under antikvarisk medverkan av expert med nödvändig kompetens.

Den antikvariske experten ska följa arbetet och lämna anvisningar, delta i byggmöten och 
besiktningar. Närmare villkor för antikvarisk medverkan finns i bifogad bilaga. Ni har anlitat 
antikvarie Sofia Larsson, Kungsbacka kommun.

Arbetena ska sammanfattas i en rapport. Närmare villkor för rapportens innehåll finns i bifogad 
bilaga. Rapporten ska sändas till Länsstyrelsen i digitalt format senast 3 månader efter avslutat 
arbete. 

Den redovisning för bidragets användning som lämnas till Länsstyrelsen, får Länsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet tillgängliggöra för allmänheten inom ramen för myndigheternas 
verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget? 
Innan bidraget kan rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen avser vara slutförda och 
fakturor med mera vara betalda. Bidraget kan betalas ut när de kostnader som det avser har 
godkänts av Länsstyrelsen. 

Rekvisition ska innehålla ifylld rekvisitionsblankett, kvitto, kopior på fakturor, verifikationer på 
att dessa är betalda, och redogörelse för genomförda åtgärder i form av ett intyg från anlitad 
antikvarie

Bidraget ska rekvireras från Länsstyrelsen senast 2021-10-31
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Om rekvisition inte har kommit in till Länsstyrelsen i tid, kan det medföra att bidraget inte 
betalas ut. 

Beskrivning av ärendet
Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 27 januari 2021. Kompletteringar till ansökan kom in 
den 2021-04-23. 

Under slagregn och ogynnsamma vindar hösten-21 uppstod akuta vattenrelaterade skador i 
slottsannexets och slottets murverk. Otäta naturstensmurar och korsvirkesmurar med putsade 
partier medförde att vatten trängde genom murverkens bruksfogar och i korvirkes-
konstruktionens puts- och trädelar. Vattnet har även medfört invändiga skador i tak- och 
väggpartier. 

Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att 3 000 000 kr utgör 
kulturhistoriskt motiverade kostnad.

Motivering till beslutet
Tjolöholms slott är klassat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen och har väl 
dokumenterade kulturhistoriska värden. Aktuella åtgärder är nödvändiga för att bevara 
byggnadsminnets kulturhistoriska värden varför Länsstyrelsen anser det vara befogat att gå in 
med bidrag. 

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en hållbar samhällsutveckling. 
Detta bidrag medverkar till att nå de nationella kulturmiljömålen: 
Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas

Samt de nationella miljömålen:
God bebyggd miljö

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på 2§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer.

Information
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren för detta bidrag.

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svarar själv för att alla berörda informeras om 
villkoren i detta beslut.

I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska förutom uppgifter om säljare, kund, 
belopp och datum även framgå vad fakturan avser, varornas mängd och art eller tjänstens 
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omfattning och art, säljarens registreringsnummer för moms mm. Ytterligare information finns 
på www.skatteverket.se.

Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.

För bidraget gäller de regler för återbetalningsskyldighet som anges i 20 § förordningen 
(2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Detta beslut kan inte enligt 23 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av 
värdefulla kulturmiljöer överklagas.

Om ni har frågor kan ni kontakta Torbjörn Svan på telefon 010-2243319. Ni kan även skicka e-
post till torbjorn.svan@lansstyrelsen.se. Ange då ärendets diarienummer 977-2021.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Jörgen Peters med antikvarie Torbjörn Svan som föredragande. I 
den slutliga handläggningen har också länsantikvarie Emma Östlund medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Information om antikvarisk medverkan
Rekvisitionsblankett

Kopia till:
Kulturmiljö Halland
Kungsbacka kommun

http://www.skatteverket.se/
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Kommunfullmäktige Datum  

2021-04-13 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 65 Dnr 2021-00069 

Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling med 

tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 2021. 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 

offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12, § 198, upphör 

samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i 

tillämpningsanvisningarna till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för avskrift eller kopia av allmän handling behöver kompletteras med en 

taxebestämmelse för beräkningsgrunderna för avgiftsuttaget samt att betalning får tas 

ut i förskott. Samtidigt görs några redaktionella förändringar och förtydliganden samt 

ett utförande i Kungsbacka kommuns nya grafiska profil. Någon ändring av 

avgiftsbeloppen föreslås inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 62 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-09, § 65 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 

offentlighetsprincipen, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198 

Förslag till förändringar, jämförande dokument 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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Kommunfullmäktige Datum  

2021-04-13 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 53 Dnr 2021-00385 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Carl Ekvall (M) från uppdraget som ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid med omedelbar verkan. 

Kommunfullmäktige utser Christian Svensson (M) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Carl Ekvall (M) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Carl Ekvall (M), 2021-03-19 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 

Kommunfullmäktige utser Christian Svensson (M) till uppdraget som ny ersättare i 

nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande Anders Ekström (M) prövar först om kommunfullmäktige kan entlediga 

Carl Ekvall (M) från uppdraget som ersättare i nämnden för Kultur & Fritid med 

omedelbar verkan, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Ordföranden prövar sedan om kommunfullmäktige kan utse Christian Svensson (M) 

till uppdraget som ny ersättare i nämnden för Kultur & Fritid för tiden till och med 

31 december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Carl Ekvall (M), Christian Svensson (M), nämnden för Kultur & Fritid, 

Kommunledningskontoret: Troman, Ciceron; Service: lönecenter 








