KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2022-04-01

Valnämnd
Sammanträde måndagen den 11 april 2022 kl. 16:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare

1.

Fastställande av vallokaler och
öppettider för allmänna val
2022

Kristina Gudmundson
Kungsbacka kommun
Direkt 0300-83 44 99
kristina.gudmundson@kungsbacka.se

Förslag

Peter Wesley (KD)
Ersättare: Emil Erdelius (MP)
2022-00022

Förslag till beslut

Valnämnden fastställer vallokaler och öppettider
för valdag, förtidsröstning och förtidsröstning på
särskilda boenden enligt bilaga A-C daterade
2022-03-22.

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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2.

Ärende

Beteckning

Förslag

Riktlinjer för utläggning av
valsedlar vid RKR valet 2022

2022-00021

Förslag till beslut

Röstmottagarna ansvarar för att placera ut de
valsedlar som valnämnden enligt lag åligger att
tillhandahålla.
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut
partivalsedlar för de partier som är representerade i
regionfullmäktige där röstmottagningsstället ligger,
förutsatt att partiet begärt utläggning av valsedlar.
Partierna ansvarar för att vid val till riksdag,
kommun- och regionfullmäktige vid
förtidsröstningslokal själva leverera sina
namnvalsedlar till valkansliet enligt
inlämningsinstruktioner från kansliet senast 8
augusti 2022 för utläggning. I annat fall ansvarar
partierna själva för att leverera sina namnvalsedlar
till respektive förtidsröstningslokal.
Partierna ansvarar för att vid val till riksdag,
kommun- och regionfullmäktige själva leverera sina
namnvalsedlar till respektive vallokal på valdagen.
Detsamma gäller för övriga partier vars valsedlar
valnämnden inte ansvarar för. Valsedlarna ska
levereras i samband med att vallokalen öppnar.
Om valsedlarna tar slut kontaktar röstmottagaren
den kontaktperson som respektive parti angett i
förväg för leverans av nya valsedlar.
Valsedlarna ska placeras i Valmyndighetens
valsedelställ i följande bokstavsordning;
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna,
Kungsbackakorna (endast kommunfullmäktigevalet), Liberalerna (tidigare Folkpartiet),
Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Vänsterpartiet och blanka valsedlar enligt bilaga 2
till denna skrivelse.
Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige
placeras partivalsedlar respektive namnvalsedlar i
olika valsedelsställ. Eventuella övriga partiers
valsedlar läggs i bokstavsordning i ett tredje ställ.
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3.

4.

Ärende

Beteckning

Förslag

Tjänstgörande personer vid
valnämndens kansli - val 2022

2022-00015

Förslag till beslut

Ambulerande röstmottagare
riksdags- region- och
kommunval 2022

2022-00019

Valnämnden beslutar att Andrea Egerlundh, Andrea
Helmersson, Anette Lindblom, Anna Rehnberg, Eva
Böhnke, Eva Holmberg, John Karlsson, Johan
Arvidsson, Karin Malmsten, Kristian Egstedt,
Kristina Gudmundson, Linnea Princis, Patrik
Johansson, Sofia Jonsson, Victoria Pettersson och
Zhale Rashid får i uppdrag att, jämte ordförande och
vice ordförande, utgöra valnämndens kansli vid
riksdag- kommun- och regionvalet 2022.
I händelse av förfall delegeras till ordföranden att
utse ersättare till valnämndens kansli.
Ersättning utgår för arbete under valdagen
motsvarande ordförande i vallokal med 2 000 kronor
för en halvdags tjänstgöring och 4 000 kronor för
heldags tjänstgöring till anställda/medarbetare (dvs
ej till förtroendevalda) inom valkansliet.
Förslag till beslut

Valnämnden utser Andrea Helmersson, Anette
Lindblom, Eva Böhnke, Eva Holmberg, Kristina
Gudmundson, Sofia Jonsson, Victoria Pettersson och
Zhale Rashid till ambulerande röstmottagare.
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5.

Ärende

Beteckning

Förslag

Rättelse av Arvoden för
valförrättare - val 2022

2021-00012

Förslag till beslut

Valnämnden fastställer följande arvoden för
riksdags- kommun- och regionvalen 2022:
Ordförande i valdistrikt 4 000 kronor
Vice ordförande i valdistrikt 3 400 kronor
Röstmottagare 3 200 kronor
Reserver 825 kronor (3 200 vid inträde som
röstmottagare)
Röstmottagare förtidsröstning lördag/söndag 400
kronor/timme
Röstmottagare vid förtidsröstning vardag 200
kronor/timme
Extra rösträknare valdagen 350 kronor/timme
De fastställda arvodena inkluderar semesterlön,
semesterersättning, ersättning för utbildning samt
kostnadsersättning.

6.

Röstberättigade per 2022-03-01 2022-00020

Förslag till beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
7.

Inkomna skrivelser 2022

2022-00001

Förslag till beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.
8.

Information från ledamöter och
förvaltning 2022

Alf Olofsson
ordförande

2022-00011

Förslag till beslut

Valnämnden noterar informationen till protokollet.

Kristina Gudmundson
sekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-22
Diarienummer

VN 2022-00022

Fastställande av vallokaler och öppettider för allmänna val 2022
Förslag till beslut i Valnämnden
Valnämnden fastställer vallokaler och öppettider för valdag, förtidsröstning och förtidsröstning på
särskilda boenden enligt bilaga A-C daterade 2022-03-22.
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun är ansvarig för att tillhandahålla lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler på
valdagen. Kungsbacka kommun har vid valen 11 september 2022 46 stycken vallokaler, vilket är en
ökning med tre vallokaler jämfört med valet 2019.
Enligt Vallagen 4 kapitel 21 § ska en vallokal vara öppen för röstning mellan klockan 8.00 och 20.00.
Vidare står det i samma kapitel 24 § att kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal
ska vara öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara
öppen varje dag under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen har
anordnat.
Under förtidsröstningen föreslås 13 förtidsröstningslokaler med god geografisk spridning i kommunen,
att förtidsröstning anordnas på kommunens samtliga vård och omsorgsboenden samt att ambulerande
röstmottagare finns att tillgå efter bokning.
På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för röstmottagning under den tid
som enligt 21 § första stycket gäller för röstning i en vallokal.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-22
Bilaga A-C, daterade 2022-03-22
Beslutet skickas till
Service Fastighet
Kungsbacka Direkt
Berörda vallokaler
Kungsbacka kommun
Kristina Gudmundson
0300-83 44 99
Kommunsekreterare
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Besöksadress
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www.kungsbacka.se
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Sofia Jonsson
Administrativ chef

2022-03-22
Bilaga A

Vallokaler 2022
Kungsbacka kommun
Öppettider Allmänna val 11 september: 8.00–20.00

Valdistrikt
Björkris
Varla Norra
Varla Södra
Gottskär
Vässingsö/Röda Holme
Onsala Södra
Frillesås Kust
Frillesås Landsbygd
Vallda Lerkil
Hammerö Södra/Västra
Gällinge/Idala/Förlanda
Hanhals
Tölö
Hede
Hammerö
Hålabäck
Västra Onsala
Onsala Kyrka
Onsala Rydet
Kolla Norra
Västra Villastaden
Kolla Södra
Kullavik Centrum
Släp Kullen
Kyvik
Malevik, Släps Inland
Presse/Skällared
Forsbäck/Oskarsberg
Fjärås Må
Fjärås Norra
Fjärås Södra
Fors
Östra Villastaden/
Signeshus/Gårdskulla

Vallokal 2022
Björkrisskolan, Matsalen
Elof Lindälvs gymnasium, norra entrén rum A67
Elof Lindälvs gymnasium, Matsalen
Fjordskolan, Brokö Hus B
Fjordskolan, Fjordskärssalen
Fjordskolan, Hällesö Hus C
Frillesåsskolan, Matsalen
Frillesåsskolan, Matsalen
Furulidsskolan, Huvudentré, Forum
Gullregnskolan, Matsalen
Gällningeskolan, Lekrum A-spåret
Hanhalsgården, Stora salen
Hedeskolan, Huvudentré högstadiekorridor
Hedeskolan, Matsalen
Hålabäcksskolan, Matsalen
Hålabäcksskolan, Matserveringen
Iseråsskolan, Matsalen
Kapareskolan, Cafeterian
Kapareskolan, Matsalen
Kollaskolan, Idrottshallen ingång A
Kollaskolan, Idrottshallen ingång B
Kollaskolan, Matsalen
Kullaviksskolan, Idrottshallen ingång A
Kullaviksskolan, Idrottshallen ingång B
Kullaviksskolan, Matsalen
Maleviksskolan, Matsalen
Presseskolan, Fritidsklubben
Presseskolan, Matsalen
Smedingeskolan Studiehall 20 B hemrum 24
Smedingeskolan studiehall 10 A hemrum 14
Smedingeskolan studiehall 30 C hemrum 33
Sommarlustskolan, Matsalen
Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen

2022-03-22
Bilaga A

Bukärrs Centrum
Särö
Tingberget
Vallda Backa
Vallda Bröndomme
Vallda Sandö
Innerstaden
Ölmevalla Östra
Åsa Centrum
Åsa Kust
Ölmanäs
Älvsåker
Anneberg

Särö skola, Greenroom lokal 1238
Särö skola, Matsalen
Tingbergsskolan, Matsalen
Toråsskolan, Matsalen
Valldahallen A
Valldahallen B
Varlaskolan, Matsalen
Åsa Gårdsskolan, idrottssalen
Åsa Gårdsskolan, Matsalen
Åsaskolan, Grön byggnad (hall med entré till
större rum)
Åsaskolan, Röd byggnad (hall med entré till
större rum)
Älvsåkersskolan folkbiblioteket
uppehållsrummet
Älvsåkersskolan Matsalen

2022-03-22
Bilaga B

Förtidsröstning 2022
Kommundel

Lokal

Tid allmänna val
22/8-9/9

Frillesås

Frillesåsskolan
Elevcafé

Måndag - fredag
15.00–18.00

Åsa

Åsa Gårdsskola
Biblioteket

Måndag – fredag
16.00 – 19.00

Åsa

Löftadalens
Folkhögskola, A-salen

Onsdagen den 7 sept.
15.00-17.00

Fjärås

Mötesplats Fjärås
Fjärås torg

Måndag – fredag
15.00 – 18.00

Kungsbacka

Stadshuset,
Idala/Fjäråsrummet,
entréplan

Måndag 08.00-18.00
Tisdag -Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00 - 15.00
Lördag 10.00 – 17.00 v. 35-36
Söndag 11.00 -17.00 v. 35
Valdagen 08.00-20.00 v. 36

Kan skriva ut
dublettröstkort

Kungsbacka

Kungsmässan
entrén mot
Borgmästaregatan

Vardagar 10.00 – 20.00
Lördag 10.00 – 18.00 v.34 -36
Söndag 10.00 – 18.00 v. 34 -35
Valdagen 10.00–18.00 v.36

Kan skriva ut
dublettröstkort

Kungsbacka

Biblioteksbussen

Udda veckor 35,
jämna veckor 36,
Enligt tidtabell. Valdagen stängt

Biblioteksbussens tidtabell
ej fastställd 2022-02-22

Kungsbacka

Aranäsgymnasiet
Foaljén

Onsdag 7 september – torsdag 8
september kl. 11.00-14.00

Kan skriva ut
dubblettröstkort

Kungsbacka

Elof Lindälvsgymnasiet
Rum innanför biblioteket

måndag 5 september – tisdag 6
september kl. 11.00-14.00

Kan skriva ut
dubblettröstkort

Älvsåker

Älvsåkerskolan,
Biblioteket

Måndag – fredag
15.00–18.00

Vallda

Toråsskolan,
biblioteket

Måndag – fredag
15.00–18.00

Onsala

Båt- och
Sjöfartsmuseum
Hagards väg, Onsala

Måndag-fredag
15.00–18.00

Kullaviksskolan,
Troligen måndag-fredag klockan
biblioteket
15.00-20.00
Samtliga lokaler bedöms ha god tillgänglighet för funktionsnedsatta
Kullavik

Kommunledningskontoret
Kristina Gudmundson
0300-83 44 99
kristina.gudmundson@kungsbacka.se

Anteckningar

Kan skriva ut
dubblettröstkort

Biblioteket öppettider inte
beslutade

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

Bilaga C
2022-03-22

Förtidsröstning på Vård- och omsorgsboenden 2022

Plats
Vickan vård- och omsorgsboende, Onsala
Signeshus, Kungsbacka

Tid
Torsdag 25/8
10.30-12.00
14.30-15.30

Bedagårdens vård- och omsorgsboende, Onsala

Fredag 26/8
11.00-12.00

Löftagårdens vård- och omsorgsboende, Frillesås
Åsa vård och omsorgsboende
Måhaga vård- och omsorgsboende, Fjärås

Måndag
29/8Måndag
29/8
10.00-11.00
12.00-13.00
14.00-15.00

Särö vård- och omsorgsboende, Särö

Tisdag 30/8
11.00-13.00

Ekhaga vård- och omsorgsboende, Onsala
Kolla vård- och omsorgsboende, Kungsbacka

Onsdag 31/8
11.00-12.30
13.30-14.30
Fredag 2/9

KUB1001, v2.0, 2013-02-26

Sandlyckans Vård och Omsorgsboende, Kullavik
Blåvingevägen 33, Vallda

Kommunledningskontoret
Kristina Gudmundson
0300-83 44 99
kristina.gudmundson@kungsbacka.se

10.00-11.30
12.30-13.30

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-22
Diarienummer

VN 2022-00021

Riktlinjer för utläggning av valsedlar vid RKR valet 2022
Förslag till beslut i Valnämnden
Röstmottagarna ansvarar för att placera ut de valsedlar som valnämnden enligt lag åligger att
tillhandahålla.
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som är representerade i
regionfullmäktige där röstmottagningsstället ligger, förutsatt att partiet begärt utläggning av valsedlar.
Partierna ansvarar för att vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige vid förtidsröstningslokal
själva leverera sina namnvalsedlar till valkansliet enligt inlämningsinstruktioner från kansliet senast 8
augusti 2022 för utläggning. I annat fall ansvarar partierna själva för att leverera sina namnvalsedlar
till respektive förtidsröstningslokal.
Partierna ansvarar för att vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige själva leverera sina
namnvalsedlar till respektive vallokal på valdagen. Detsamma gäller för övriga partier vars valsedlar
valnämnden inte ansvarar för. Valsedlarna ska levereras i samband med att vallokalen öppnar.
Om valsedlarna tar slut kontaktar röstmottagaren den kontaktperson som respektive parti angett i
förväg för leverans av nya valsedlar.
Valsedlarna ska placeras i Valmyndighetens valsedelställ i följande bokstavsordning; Arbetarepartiet
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Kungsbackakorna
(endast kommunfullmäktigevalet), Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet, Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och blanka valsedlar enligt bilaga 2 till denna skrivelse.
Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige placeras partivalsedlar respektive namnvalsedlar i
olika valsedelsställ. Eventuella övriga partiers valsedlar läggs i bokstavsordning i ett tredje ställ.
Sammanfattning av ärendet
En ordningsfråga som uppmärksammats kring röstmottagning är ordningen bland valsedlarna. I 8 kap
2 § vallagen anges att det vid val förekommer tre typer av valsedlar; valsedlar med parti- och
valbeteckning, valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater och valsedlar med
enbart valbeteckning. Se bilaga 1.
Enligt vallagen, samma paragraf, ska valsedlarna placeras på lämpligt ställe i anslutning till eller inne i
vallokalen eller förtidsröstningslokalen. Det är viktigt att alla partiers valsedlar behandlas och
presenteras på ett likvärdigt sätt.
Kungsbacka kommun
Kristina Gudmundson
0300-83 44 99
Kommunsekreterare
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Bedömning
I handboken Handbok - Kommunens uppgifter, val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022
kapitel 9.2 står det; endast de partier som anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda.
Begäran om utläggning av valsedlar görs till Valmyndigheten senast den dag myndigheten bestämmer.
Partier som har rätt att få sina valsedlar utlagda i valsedelställ i alla vallokaler i valet till riksdag,
kommun- och regionfullmäktige 2022:
• Arbetarepartiet Socialdemokraterna
• Centerpartiet
• Feministiskt Initiativ
• Kristdemokraterna
• Kungsbackakorna (endast kommunfullmäktigevalet)
• Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
• Miljöpartiet
• Moderaterna
• Sverigedemokraterna
• Vänsterpartiet
Förutom valsedlar för dessa partier ska det alltid finnas blanka valsedlar.
En nyhet i vallagen inför valen 2022 är att det är valnämnden som övertar ansvaret att lägga ut
samtliga valsedlar i valsedelsställen, även de valsedlar som partierna tidigare ansvarat för att lägga ut.
Syftet med lagändringen är att ge valnämnderna bättre möjlighet att planera kontrollen av
valsedelställen samt påfyllnad av valsedlarna.
Partierna ansvarar för att vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige vid förtidsröstningslokal
själva leverera sina namnvalsedlar till valkansliet enligt inlämningsinstruktioner från kansliet senast 8
augusti 2022 för utläggning. I annat fall ansvarar partierna själva för att leverera sina namnvalsedlar
till respektive förtidsröstningslokal.
Partierna ansvarar för att vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige själva leverera sina
namnvalsedlar till respektive vallokal på valdagen. Detsamma gäller för övriga partier vars valsedlar
valnämnden inte ansvarar för. Valsedlarna ska levereras i samband med att vallokalen öppnar.
Om valsedlarna tar slut kontaktar röstmottagaren den kontaktperson som respektive parti angett i
förväg för leverans av nya valsedlar.
Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som levererar valsedlar har
anmält deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem
i valsedelsstället och därefter ansvara för ordningen bland valsedlar under pågående röstning.
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Vissa kommuner väljer att hantera distributionen av samtliga partiers namnvalsedlar i röstnings- och/
eller vallokaler. Partierna kan då lämna sina valsedlar centralt till kommunen, som sedan ser till att
valsedlarna fördelas och sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna. Det innebär emellertid att
kommunen därigenom gör ett åtagande som går längre än den skyldighet som följer av vallagens
bestämmelser och som det kan bli svårt att upprätthålla på ett likvärdigt sätt. Så sent som på valdagen
kan komma krav på att kommunen ska lägga ut valsedlar för partier som deltar i valet.
Det är ett ensidigt serviceåtagande från kommunens sida gentemot partierna.
Det är av stor vikt att om sådana överenskommelser mellan kommunen och partierna om distribution
och utläggning av valsedlar skulle komma ifråga, att följande iakttas:
•

att det i dessa överenskommelser är mycket tydligt angivet hur villkor, rutiner och särskilt
ansvarsförhållandena ser ut

•

att partierna tydligt informeras om vad överenskommelsen innebär.

•

Partierna behöver även vara medvetna om vad som gäller för propaganda vid röstning och då även
när de lämnar valsedlar i val- och röstningslokalerna. Informera om eventuella beslut som
valnämnden fattat om gränser för propaganda (dvs. politisk aktivitet i närheten av röstningslokaler).

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan själva komma och
lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen.
Övriga partier ansvarar för att vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige själva leverera sina
valsedlar till respektive vallokal och förtidsröstningslokal. Valsedlarna ska levereras i samband med att
förtidsröstningslokalen eller vallokalen öppnar.
Om valsedlarna tar slut kontaktar röstmottagaren den kontaktperson som respektive parti angett i
förväg till valkansliet. Om valsedeln för det parti väljaren vill rösta på saknas kan väljaren också skriva
partinamnet på en blank valsedel.
Valsedlarna ska sedan placeras ut av röstmottagaren i de vita valsedelställ som Valmyndigheten
tillhandahåller i bokstavsordning enligt bilaga 2. Bokstavsordning gäller för såväl partivalsedlar som
namnvalsedlar. Valsedelställ med partibeteckning ska inte vara tillåtna. Detta för att säkerställa att
valsedlarna presenteras på ett likvärdigt sätt för väljarna. Detta är även en förutsättning för att
säkerställa att det inte sker någon form av propaganda i vallokalen, vilket anges i 8 kap 3 §, vallagen.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-22
Beslutet skickas till
Samtliga förtidsröstningslokaler
Samtliga vallokaler
De valsedlar som valnämnden enligt lag åligger att tillhandahålla; Arbetarepartiet Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Kungsbackakorna (endast
kommunfullmäktigevalet) Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet, Moderaterna,
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Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet
kungsbacka.se
Sofia Jonsson
Administrativ chef
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Bilaga 1. Valsedlarnas utformning
Partivalsedlar

Namnvalsedlar

Blanka valsedlar
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Bilaga 2. Parti- och namnvalsedlarnas placeringsordning vid RKR-valet 2022
Riksdag
Gul valsedel

Regionfullmäktige
Blå valsedel

Kommunfullmäktige
Vit valsedel

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna
(S)

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna
(S)

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna
(S)

Centerpartiet
(C)

Centerpartiet
(C)

Centerpartiet
(C)

Feministiskt Initiativ
(FI)

Feministiskt Initiativ
(FI)

Feministiskt Initiativ
(FI)

Kristdemokraterna
(KD)

Kristdemokraterna
(KD)

Kristdemokraterna
(KD)
Kungsbackaborna
(KB)

Liberalerna
(L)

Liberalerna
(L)

Liberalerna
(L)

Miljöpartiet
(MP)

Miljöpartiet
(MP)

Miljöpartiet
(MP)

Moderaterna
(M)

Moderaterna
(M)

Moderaterna
(M)

Sverigedemokraterna
(SD)

Sverigedemokraterna
(SD)

Sverigedemokraterna
(SD)

Vänsterpartiet
(V)

Vänsterpartiet
(V)

Vänsterpartiet
(V)

Valsedlarna placeras i bokstavsordning. Bokstavsordning gäller för såväl partivalsedlar som
namnvalsedlar. Partivalsedlar respektive namnvalsedlar placeras i olika valsedelsställ. Eventuella
övriga partiers valsedlar placeras i bokstavsordning i ett tredje ställ

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-16
Diarienummer

VN 2022-00015

Valkansliets organisation inför de allmänna valen 2022
Förslag till beslut i Valnämnden
Valnämnden beslutar att Andrea Egerlundh, Andrea Helmersson, Anette Lindblom, Anna Rehnberg,
Eva Böhnke, Eva Holmberg, John Karlsson, Johan Arvidsson, Karin Malmsten, Kristian Egstedt,
Kristina Gudmundson, Linnea Princis, Patrik Johansson, Sofia Jonsson, Victoria Pettersson och Zhale
Rashid får i uppdrag att, jämte ordförande och vice ordförande, utgöra valnämndens kansli vid riksdagkommun- och regionvalet 2022.
I händelse av förfall delegeras till ordföranden att utse ersättare till valnämndens kansli.
Ersättning utgår för arbete under valdagen motsvarande ordförande i vallokal med 2 000 kronor för en
halvdags tjänstgöring och 4 000 kronor för heldags tjänstgöring till anställda/medarbetare (dvs ej till
förtroendevalda) inom valkansliet.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska besluta vilka som ska ingå i valnämndens kansli under riksdag- kommun- och
regionvalet 11 september 2022. En översyn av kansliets organisation har gjorts inför de allmänna valen
2022. För att göra valkansliet mindre sårbart har en valsamordnare till projektanställts.
Personerna kommer att delta under valdagen och arbeta b.la. med att kalla in eventuella ersättare för
valförrättare som inte kan tjänstgöra, köra ut förtidsröster, svara på frågor och vara tillgängliga i
stadshuset samt ta emot de räknade rösterna från vallokalerna på valdagskvällen.
Utvärderingen av 2019 års val visade att organisationen fungerat väl och valkansliets bedömning är att
föreslagen organisation kommer att kunna genomföra 2022 års allmänna val på ett säkert och effektivt
sätt.
Ersättning till valkansliets medarbetare är att likställa med att arbeta i vallokal under valdagen även om
de inte innehar rollen valförrättare. Ersättning bör därför utgå. Förtroendevalda får ersättning enligt
riktlinjer för arvode.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-16
Beslutet skickas till
Lön
Kungsbacka kommun
Kristina Gudmundson
0300-83 44 99
Kommunsekreterare
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Valnämndens kansli
Sofia Jonsson
Administrativ chef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-18
Diarienummer

VN 2022-00019

Ambulerande röstmottagare val 2022
Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden utser Andrea Helmersson, Anette Lindblom, Eva Böhnke, Eva Holmberg, Kristina
Gudmundson, Sofia Jonsson, Victoria Pettersson och Zhale Rashid till ambulerande röstmottagare.
Sammanfattning av ärendet
Vallagen 7 kapitlet 3 a §; Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina valsedlar till ambulerande
röstmottagare.
Kommunen ska förordna ambulerande röstmottagare. Det kan röra sig om anställda eller tidigare
anställda hos kommunen, men även andra personer som på grund av sina personliga egenskaper
bedöms som lämpliga att anförtros en sådan uppgift.
Ambulerande röstmottagare har samma status som övriga röstmottagare, vilket innebär att
skyldigheten att utbilda även gäller för dessa.
Ambulerande röstmottagare ska bära en skylt eller annat kännetecken som anger att de är ambulerande
röstmottagare samt även ha med sig protokollsutdrag eller annan handling som utvisar att de
förordnats.
Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för förtidsröstning ska tillämpas. Det
vill säga minst två ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta tillsammans hela tiden
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-18
Beslutet skickas till
Berörda
Sofia Jonsson
Administrativ chef

Kungsbacka kommun
Kristina Gudmundson
0300-83 44 99
Kommunsekreterare
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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www.kungsbacka.se
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Valnämnd

Datum

2021-11-22

§ 21
Dnr 2021-00012
Arvoden för valförrättare - val 2022
Beslut
Valnämnden fastställer följande arvoden för riksdags- kommun- och regionvalen
2022:
Ordförande i valdistrikt 4 000 kronor
Vice ordförande i valdistrikt 3 400 kronor
Röstmottagare 3 200 kronor
Reserver 825 kronor (3 200 vid inträde som röstmottagare)
Röstmottagare förtidsröstning lördag/söndag 400 kronor/timme
Röstmottagare vid förtidsröstning vardag 200 kronor/timme
Extra rösträknare valdagen 350 kronor
De fastställda arvodena inkluderar semesterlön, semesterersättning, ersättning för
utbildning samt kostnadsersättning.

Sammanfattning av ärendet
Arvodena anpassas till att vara konkurrenskraftiga i jämförelse med de närmsta
kommunerna Mölndal och Varberg. Föreslagna arvoden inkluderar semesterlön,
semesterersättning, ersättning för utbildning samt kostnadsersättning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-14

Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Lön

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Valmyndigheten 2022-03-11

Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2022
Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade per den 1 mars
valåret. Statistiken visar antal röstberättigade i val till riksdag,
kommun- och regionfullmäktige med valdag satt till den 1 mars 2022.
Det är inte en prognos över röstberättigade vid valet 2022. Statistiken
används enligt 4 kap. vallagen (2005:837) som underlag för beräkning
av antalet fasta valkretsmandat i riksdags-, kommun- och regionsval.

På fliken nedan finns
Flik 1: Antal röstberättigade per valdistrikt och valtyp

Region
Regionvalkretskod
Regionvalkrets
Valdistriktskod
Valdistrikt
Region Halland
1300
Halland 13840101 Innerstaden
Region Halland
1300
Halland 13840102 Västra Villastaden
Region Halland
1300
Halland 13840103 Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla
Region Halland
1300
Halland 13840104 Hålabäck
Region Halland
1300
Halland 13840105 Hammerö
Region Halland
1300
Halland 13840106 Hammerö Södra/Västra
Region Halland
1300
Halland 13840107 Tingberget
Region Halland
1300
Halland 13840201 Varla Södra
Region Halland
1300
Halland 13840202 Varla Norra
Region Halland
1300
Halland 13840203 Tölö
Region Halland
1300
Halland 13840204 Fors
Region Halland
1300
Halland 13840205 Hede
Region Halland
1300
Halland 13840206 Björkris
Region Halland
1300
Halland 13840301 Anneberg
Region Halland
1300
Halland 13840302 Älvsåker
Region Halland
1300
Halland 13840401 Vallda Sandö
Region Halland
1300
Halland 13840402 Vallda Lerkil
Region Halland
1300
Halland 13840403 Vallda Bröndome
Region Halland
1300
Halland 13840404 Vallda Backa
Region Halland
1300
Halland 13840501 Kyvik
Region Halland
1300
Halland 13840502 Kullavik Centrum
Region Halland
1300
Halland 13840503 Släps Kullen
Region Halland
1300
Halland 13840504 Malevik/Släps Inland
Region Halland
1300
Halland 13840505 Bukärrs Centrum
Region Halland
1300
Halland 13840506 Särö
Region Halland
1300
Halland 13840601 Frillesås Landsbygd
Region Halland
1300
Halland 13840602 Frillesås Kust
Region Halland
1300
Halland 13840801 Ölmevalla Östra
Region Halland
1300
Halland 13840802 Ölmanäs
Region Halland
1300
Halland 13840803 Åsa Centrum
Region Halland
1300
Halland 13840901 Gällinge/Idala/Förlanda
Region Halland
1300
Halland 13841201 Fjärås Norra
Region Halland
1300
Halland 13841202 Fjärås/Må
Region Halland
1300
Halland 13841203 Fjärås Södra
Region Halland
1300
Halland 13841301 Hanhals
Region Halland
1300
Halland 13841401 Forsbäck/Oskarsberg
Region Halland
1300
Halland 13841402 Presse/Skällared
Region Halland
1300
Halland 13841403 Onsala Kyrka
Region Halland
1300
Halland 13841404 Onsala Rydet
Region Halland
1300
Halland 13841405 Gottskär
Region Halland
1300
Halland 13841406 Vässingö/Röda Holme
Region Halland
1300
Halland 13841407 Västra Onsala
Region Halland
1300
Halland 13841408 Kolla Norra
Region Halland
1300
Halland 13841409 Kolla Södra
Region Halland
1300
Halland 13841411 Södra Onsala
Region Halland
1300
Halland 13841412 Åsa kust

Röstberättigade val till riksdagen
1135
1263
1536
1493
1095
1249
998
1606
1711
1280
1172
1186
1266
1355
1383
1392
1429
1128
1468
1585
1419
1744
1566
1769
1457
1472
1447
1227
1400
1515
1459
1675
1593
1232
1014
1870
1551
1516
1412
1210
1266
1789
1094
913
1058
1225
63 623
Riksdag

Röstberättigade
Röstberättigade
val till kommunfullmäktige
val till regionfullmäktige
1137
1137
1296
1296
1540
1540
1537
1537
1128
1128
1251
1251
1037
1037
1634
1634
1729
1729
1325
1325
1171
1171
1192
1192
1360
1360
1379
1379
1416
1416
1387
1387
1460
1460
1155
1155
1491
1491
1584
1584
1425
1425
1719
1719
1588
1588
1782
1782
1470
1470
1528
1528
1470
1470
1282
1282
1413
1413
1514
1514
1503
1503
1770
1770
1642
1642
1286
1286
1025
1025
1883
1883
1553
1553
1531
1531
1419
1419
1208
1208
1260
1260
1812
1812
1103
1103
934
934
1068
1068
1187
1187
64 584
64 584
Kommun Region

Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-03-30

Utgåva

2022:10V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:10V
Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Publicering av informationsmaterial på Valcentralen

•

Valmyndighetens grafiska profil och mallar för egen produktion

•

Information om covid-19 på Valcentralen

•

Digital introduktionsutbildning om valsäkerhet

•

Erfarenheter från genomförda workshoppar i valsäkerhet

Publicering av informationsmaterial på Valcentralen
Under första delen av april kommer Valmyndighetens informationsmaterial inför valen 2022
att börja publiceras på valcentralen. Följande material publiceras som pdf-filer för
nedladdning:
•

Att rösta – informationsblad med övergripande information om rösträtt och hur man
röstar i valen 2022.

•

Affischer i större format för tryck (A1): Rösta i vallokal på valdagen, Förtidsrösta,
Personrösta.
o Det är dessa affischer som ni har kunnat beställa från Valid.

•

Affischer för utskrift (A3/A4): Affischer med instruktion för de olika stegen vid
röstning i vallokal/röstningslokal.

•

Valhemligheten - informationsblad (kommer publiceras senare under våren).

Informationsbladen Att rösta och Valhemligheten kommer finnas översatta till de nationella
minoritetsspråken samt de 20 största invandrarspråken. De kommer därmed att finnas
tillgängliga på cirka 30 språk.
På Valcentralen läggs samtliga språkversioner ut som pdf-filer för nedladdning och på val.se
läggs även informationen Att rösta upp som text på sidan med information på andra språk.
På val.se finns även övergripande information på lättläst svenska och på teckenspråk.
Teckenspråksöversättningarna är uppdaterade och nya versioner kommer att läggas upp i
början av april.

Valmyndighetens grafiska profil och mallar för egen produktion
På sidan Valkommunikation på Valcentralen finns information kring Valmyndighetens
grafiska profil. Här finns även mallar och designelement som kan laddas ner och användas
www.val.se
valadm@val.se
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2022-03-30

för att skapa eget material för skyltning av röstningslokaler. Tipsa gärna era kommunikatörer
om denna sida!
Valmyndigheten har inte tagit fram någon specifik etikett/logo för valen 2022 inom den
grafiska profilen.

Information om covid-19 på Valcentralen
Åtgärder och restriktioner relaterade till covid-19 har den senaste tiden successivt avvecklats
i Sverige. Valmyndigheten bedömer trots detta att det finns ett behov av att
valadministrationen vidtar åtgärder för att säkerställa att valgenomförandet upplevs som
tryggt. Hela valadministrationen behöver även ha beredskap för en situation med ökad
smittspridning och nya varianter av viruset.
Information kring kommunernas förberedelser relaterade till covid-19 finns att ta del av
under sidan Praktiska förberedelser på Valcentralen. Valmyndigheten redogör där för sin
bedömning, kommer med rekommendationer och råd samt svarar på ett antal vanliga frågor.

Digital introduktionsutbildning om valsäkerhet
I slutet av 2021 lanserade Valmyndigheten en digital introduktionsutbildning om valsäkerhet
som följdes upp av regionala workshoppar på temat valsäkerhet och verksamhetsskydd. En
inbjudan gällande den digitala introduktionsutbildningen gick ut per mejl till alla valnämnder.
Kontakta gärna Valmyndigheten via valadm@val.se för att få tillgång till utbildningen om ni
i er kommun ännu inte tagit del av den.

Erfarenheter från genomförda workshoppar i valsäkerhet
Valmyndigheten efterfrågade tips, råd och erfarenheter avseende valsäkerhet i samband med
de workshoppar som vi genomförande i samarbete med länsstyrelserna under december och
januari. Alla inkomna svar har sammanställts i ett PM som bifogas detta nyhetsbrev. Stort
tack till alla som delat med sig och bidragit till sammanställningen.
Valmyndigheten har även tagit fram en mall för verksamhetsskyddsanalys som också
bifogas. Mallen är inspirerad av en gemensam verksamhetsskyddsanalys som genomförts av
kommunerna i Värmland i samarbete med Valmyndigheten. För att ta del av det arbetet kan
ni kontakta valadm@val.se.
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2022-03-30

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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Utgåva
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2022:9V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9V
Det här nyhetsbrevet innehåller:


Sista dagen att beställa valmaterial förlängs till den 23 mars



Statistik över röstberättigande den 1 mars 2022



Kommunal folkomröstning i samband med valet den 11 september



Nya vägledande ställningstaganden att läsa på Valcentralen



Vanliga frågor och svar om behörigheter finns nu på Valcentralen

Sista dagen att beställa valmaterial förlängs till den 23 mars
Eftersom det är flera kommuner som ännu inte kunnat beställa valmaterial kommer tiden
för att beställa förlängas med en vecka. Den sista dagen att beställa material blir istället
onsdagen den 23 mars.

Statistik över röstberättigande den 1 mars 2022
Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade i val till riksdagen, regionoch kommunfullmäktige. Statistiken visar hur många som var röstberättigade i varje
valdistrikt den 1 mars 2022.
Du hittar statistiken på Valmyndighetens hemsida https://www.val.se/valresultat/riksdagregion-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html

Kommunal folkomröstning i samband med valet den 11 september
Planerar er kommun att hålla en folkomröstning i samband med valdagen den 11 september
behöver ett samråd vara klart med Valmyndigheten senast tre månader innan, det vill säga
den 11 juni. Om möjligt, rekommenderar vi dock att detta beslut tas så snart som möjligt för
att underlätta för materialplanering och leveranser. Det material ni behöver för
folkomröstningen beställer ni i Valid tillsammans med annat material inför valet.
Om ni beslutar om folkomröstning efter att materialbeställningen stängt den 23 mars, är
sista datum för beställning av valmaterial inför kommunal folkomröstning den 15 juni.
Skulle detta bli aktuellt så kontakta valmaterial@val.se för närmare instruktioner.
För mer information om folkomröstning i samband med val, se information i handboken,
kapitel 19. För att begära samråd och vid frågor, hör av er till folkomrostning@val.se.

www.val.se
valadm@val.se
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Nya vägledande ställningstaganden att läsa på Valcentralen
Valmyndigheten har beslutat om två nya ställningstaganden. Dessa finns publicerade på
Valcentralen. Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för
myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Ställningstagandena är vägledande för
valadministrationen.
Ställningstagande om besök, fotografering och filmning på röstmottagningsställe och vid
rösträkning

Vem som helst kan besöka ett röstmottagningsställe eller en plats för rösträkning och då
fotografera och filma. Den som besöker ett sådant ställe får inte riskera att avslöja
valhemligheten eller att störa ordningen. Valnämnden bör ta fram riktlinjer för hur lokal för
röstmottagning och rösträkning ska utformas så att besök kan ske med god ordning och på
ett säkert sätt.
Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta

Arbetet i en vallokal ska ske på ett sådant sätt att fel inte uppstår. Om en väljare felaktigt
prickas av i röstlängden kan en annan väljare komma att nekas att rösta. En felaktig
avprickning kan i undantagsfall och under vissa förutsättningar korrigeras.
En sådan korrigering förutsätter att det är klart vem den felaktiga avprickningen avser och
att den väljare som felaktigt avprickats åter besöker vallokalen för att avprickas på ett korrekt
sätt genom kontroll av id. Den väljare som nekats att rösta får möjlighet att rösta först efter
att en eventuell korrigering skett. Förfarandet ska noteras noggrant.
Valmyndigheten återkommer under april med kompletterande praktiskt stöd för hur en
korrigering ska hanteras.

Vanliga frågor och svar om behörigheter finns nu på Valcentralen
Valcentralen har uppdaterats med svar på vanliga frågor och felsökningsinformation
angående behörigheter. Läs gärna dessa om du som behörighetsadministratör eller inskrivare
stöter på några problem.
Se skärmdump på sida 3 för var du hittar informationen på Valcentralen.
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Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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2022-03-09

Utgåva
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:8V
Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Utbildning för röstmottagare publicerad på Valcentralen

•

Information om rekommenderat antal vid valmaterialbeställning i Valid

•

Information om statsbidragen 2022

•

Felaktigt produktnummer i nyhetsbrev 6:V

Utbildning för röstmottagare publicerad på Valcentralen
Valmyndigheten har i och med sitt centrala utbildningsansvar tagit fram utbildningar som
ska användas utbildning av röstmottagare i förtidsröstningen och röstmottagning i vallokal.
Utbildningarna är, som vid tidigare val, i form av PowerPoint-presentationer.
Presentationerna ligger nu publicerade på Valcentralen, under ”FEB – SEP, Utbildning och
rekrytering”.

Här nedan följer kortare riktlinjer och förtydliganden kring hur presentationerna är tänka att
användas. Vänligen läs igenom detta innan ni börjar ta er an utbildningarna.
www.val.se
valadm@val.se
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•

Läs den instruktion som finns som första sida i respektive PowerPoint.

•

Utbildningarna förutsätter att valnämnderna kompletterar med information och rutiner
som behövs lokalt.

•

I anteckningsfältet nedanför bilden finns manusstöd för de flesta bilder. Anteckningarna
ska ses som förtydliganden och vägledning för den som utbildar, inte ett talmanus.

•

Praktiska övningar finns med i utbildningen, samt kunskapsfrågor. Dessa är frivilliga och
kan även kompletteras för att passa lokala förhållanden. Utbildningen bör dock innehålla
praktiska moment.

•

Material och instruktioner för de praktiska övningarna finns publicerade med
presentationerna.

Vi återkommer som med utbildningsstöd i delen för bemötande och säkerhet för
röstmottagare. Mer information om detta på Valcentralen.
Utöver de presentationer som nu publicerats, finns även annat stöd från Valmyndigheten för
valnämnderna att nyttja. Se planerad publicering för olika produkter på Valcentralen:
https://valcentralen.val.se/publiceringsplanforutbildningsmaterial.4.29e9cb2617d171257e63
6ed.html

Information om rekommenderat antal vid valmaterialbeställning i Valid
Inför deadline av beställning av valmaterial den 16 mars så vill vi informera om att de
rekommenderade antalen av respektive material bygger på 1 mars statistiken från föregående
år, det vill säga 2021. Valid kommer inte att uppdateras med den 2022 års statistik inför
deadline den 16 mars.
Angående beställning av partivalsedlar så rekommenderar vi att läsa igenom handbokens
avsnitt 8.2 innan ni gör beställningen. I Valid så rekommenderas att ni beställer 1 av
respektive enskild partivalsedel, men ni kan bortse från just denna rekommendation. Ni ska
endast beställa enskilda partivalsedlar om det behovet finns i er kommun.
Vid frågor om materialbeställningen: kontakta valmaterial@val.se

Information inför utbetalning av 2022 års statsbidrag
Angående utbetalningen av statsbidragen för kommunernas deltagande i genomförandet av
allmänna val, så inväntar vi 1 mars statistiken, som publiceras på val.se och som ligger till
grund för statsbidragets storlek. Vi kommer sedan att betala ut statsbidragen snarast möjligt.
Som senast kommer det att utbetalas den 29 april.
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Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-03-09

Felaktigt produktnummer i nyhetsbrev 6:V
I nyhetsbrev 2022:6 så listade vi ett antal valprodukter som ska destrueras. Dessvärre var
tryckfelsnisse framme, och Ytterkuvert för budröst fick fel produktnummer.
Korrekt produktnummer är 402. Samtliga utgåvor mellan 1-4 ska destrueras.

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-03-01

Utgåva

2022:7V

Valmyndighetens nyhetsbrev
Det här nyhetsbrevet innehåller:


Nya vägledande ställningstaganden

Nya vägledande ställningstaganden
Valmyndigheten har beslutat om nya och uppdaterade ställningstaganden. Dessa finns
publicerade på Valcentralen. Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse
för myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Ställningstagandena är vägledande för
valadministrationen.
Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare, rösträknare m.fl.
Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet.
Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. Valnämnden och länsstyrelsen
bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas vid såväl rekrytering som vid
genomförande av val. Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna
om objektivitet. Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på en lista inte bör arbeta
som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val
kandidaturen avser.
Ställningstagande om värdeneutrala lokaler och förbud mot propaganda
Valmyndigheten har kompletterat tidigare beslutat ställningstagande om värdeneutrala
lokaler med skrivningar om förbud mot propaganda. Det är inte möjligt för valnämnden att i
principbeslut precisera exakt hur stort utrymme som ska omfattas av förbudet mot
propaganda. Valmyndigheten tar i ställningstagandet upp klädsel eller utrustning som är
partipolitisk samt den grundlagsskyddade rätten att bära religiös klädsel på och intill ett
röstmottagningsställe.
Övriga ställningstaganden
Valmyndigheten har med anledning av ny lagstiftning även uppdaterat ställningstagande om
röstmottagares utbildning, om avskärmning av platsen för valsedlar och om valsedlarnas
ordning i valsedelsställen.

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.
Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
www.val.se
valadm@val.se
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Nyhetsbrev för kommuner
Datum

Utgåva

2022-02-21

2022:6V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V
Det här nyhetsbrevet innehåller:


Valmaterial som ska destrueras



2018 års beställningar av valmaterial



Ny mailadress för frågor om valmaterial



Få hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder



Information om lokala och regionala partier med rätt att begära utläggning



Utloggning vid inaktivitet i Valid

Valmaterial som ska destrueras
Efter valet 2018 ombads ni att spara valmaterial utifall att det skulle bli extra val eller omval.
Inför valen 2022 har vi dels uppdaterat vissa produkter och dels är vissa produkter
producerade för ett visst val, vilket ofta framgår på produkten.
Därför ska de gamla produkterna kastas innan leveransen med det nya materialet kommer.
Säkerställ gärna att materialet destrueras på ett sådant sätt att det inte riskerar att bli
tillgängligt för allmänheten.
Ska destrueras:
Vita partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt)
Blåa partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt)
Gula partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt)
Blanka valsedlar – samtliga val (nytt typsnitt)
Budröstningssatser 2018
Ytterkuvert för budröstning – 405 utgåva 4 (nytt enligt valförordning)
Brevröstningssatser 2018
Röda valkassar – samtliga (uppdaterad inför 2022 med förslutning)
Häfte med vallagen (2018 och 2019)
Affischer – samtliga varianter
Angående omslag från tidigare val: De gamla omslagen som är kvar från tidigare val kan
användas internt för transport av förtidsröster ifall de nya omslagen skulle ta slut. Det kan
därför finnas en poäng med att spara de omslag från 2018/2019 som eventuellt finns kvar i
lager.
2018 års beställningar av valmaterial
Om ni inte har 2018 års beställningar av valmaterial sparat i er kommun, kan ni kontakta
valadm@val.se för att få del av de beställningar som gjordes vid detta val.
www.val.se
valadm@val.se
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Datum

2022-02-21

Ny mailadress för frågor om valmaterial
Om ni har frågor om valmaterial eller beställningen i Valid, ska ni i första hand kontakta oss
på adressen valmaterial@val.se. Det är också den vi kommer använda för att kontakta er vid
eventuella frågor om era beställningar.

Få hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder
Om det uppstår frågor kring hur Valmyndigheten tänkt vid framtagandet av
beräkningsgrunderna och de rekommenderade antalen i Valid, så hänvisar vi i första hand till
vår handbok. Där har vi i avsnitt 8.2 beskrivit hur vi tänkt kring respektive beräkningsgrund.

Information om lokala och regionala partier med rätt att begära utläggning
Bifogat till detta nyhetsbrev finns en lista vilka lokala partier som begärt att få sina
partivalsedlar utlagda vid valen 2022. Listan innehåller även de partier som inte begärt
utläggning, vilket markeras med ”nej”.
Leveransen av de lokala partiernas partivalsedlar sker direkt till er i kommunerna från
tryckeriet. Har ett regionalt parti begärt utläggning, kommer samtliga kommuner i regionen
att få deras partivalsedlar levererade.
Samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ har också begärt utläggning av valsedlar.
Utläggningen gäller i samtliga val- och röstningslokaler i hela landet, även i de kommuner
där partierna eventuellt inte har mandat. Observera att listan inte omfattar dessa partier.
Meddela oss om något verkar felaktigt på valadm@val.se.

Utloggning vid inaktivitet i Valid
En inloggning i Valid avbryts av säkerhetsskäl vid inaktivitet efter 15 minuter. När ni matar
in information eller siffror i ett fält så uppfattar systemet er som aktiva.

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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Partier med rätt att begära utläggning
Partibeteckning
Ale - demokraterna
FRAMTID I ALE
Alvesta Alternativet
Omsorgspartiet i Arboga
Landsbygdspartiet Oberoende
Aktiv samling - Bodenalternativet
Sjukvårdspartiet
Folkets Röst
Bollnäspartiet
Sjukvårdspartiet Bollnäs
Framtid Öland
Ölandspartiet
Omsorg för alla
Tullingepartiet
Alternativet
Jämtlands Väl Bräcke
Bjärepartiet
Dorotea Kommunlista
Hela Edas Lista
Öpartiet
Bästa Alternativet
Nystart Enköping (NE)
Sjukvårdspartiet - Västmanland
Falupartiet
Kommunens Bästa
Kommunal Samling
Kommunistiska Partiet
Westbopartiet
RÄTT VÄG för Gullspångs kommun
Malmfältens Väl
Sjukvårdspartiet
Demokraterna
Götenes framtid
Habodemokraterna
OBEROENDE REALISTER
Sjukvårdspartiet
Kommunlistan
Kommunens Väl
Hoforspartiet
Drevvikenpartiet
Huddingepartiet
Kommunens Väl
Bålstapartiet
Grythyttelistan
Folkets röst - VOX humana
Landsbygdspartiet Oberoende
Kommunpartiet
Sportpartiet

Partikod
139
1158
124
335
1011
1373
193
1265
1013
590
1142
336
1369
711
1284
1327
163
187
160
498
1366
1143
500
201
1107
1121
471
1335
1222
509
193
1297
94
1287
1305
193
747
526
1215
122
28
503
184
1069
119
1011
546
998

Kommun/region
Ale
Ale
Alvesta
Arboga
Askersund
Boden
Boden
Bollebygd
Bollnäs
Bollnäs
Borgholm
Borgholm
Borlänge
Botkyrka
Bromölla
Bräcke
Båstad
Dorotea
Eda
Ekerö
Emmaboda
Enköping
Fagersta
Falun
Forshaga
Gagnef
Gislaved
Gislaved
Gullspång
Gällivare
Gällivare
Göteborg
Götene
Habo
Hagfors
Haparanda
Hedemora
Herrljunga
Hofors
Huddinge
Huddinge
Hylte
Håbo
Hällefors
Härjedalen
Härjedalen
Härryda
Härryda

Folkets Väl
Solidaritetspartiet
Medborgerlig Samling
Framtid i Jokkmokks kommun
Samernas Väl
Framtid i Kalix
Kalixpartiet
Karlstadpartiet Livskvalitet
Landsbygdspartiet Oberoende
Sjukvårdspartiet
Nya Kirunapartiet

126
107
1296
1014
80
1164
141
1350
1011
193
1326

Hässleholm
Hörby
Höör
Jokkmokk
Jokkmokk
Kalix
Kalix
Karlstad
Kinda
Kiruna
Kiruna

Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden
VÅR FRAMTID - KLIPPAN
Knivsta.Nu
Jämtlands Väl Krokom
Kungsbackaborna
Utvecklingspartiet
Medborgerlig Samling
Laholmspartiet
TRYGGHETSPARTIET
Framtidspartiet i Lekeberg
Bygdepartiet
Lidingöpartiet
Landsbygdspartiet Oberoende
Alternativet
Ljusdalsbygdens parti
Fokus Bjärred
Kommunistiska Partiet
Landsbygdspartiet Oberoende
Sjukvårdspartiet
Rättvisepartiet Socialisterna
Feministiskt initiativ
FörNyaLund
Lysekilspartiet
Kommunistiska Partiet
Landsbygdspartiet Oberoende
Malålistan
MariestadsPartiet
KommunPartiet Mellerud
Morapartiet
Mullsjö Framtid
Nackalistan
Landsbygdspartiet Oberoende
Norapartiet
Demokraterna i Norberg
Partiet för Norbergs Framtid
nordanstigspartiet.se
Fria Demokraterna
Roslagens oberoende parti

1073
1393
303
1312
1036
978
1296
418
1309
997
1053
19
1011
510
535
1344
471
1011
193
131
532
1135
248
471
1011
525
331
593
197
639
543
1011
985
1304
1137
1343
1280
1128

Kiruna
Klippan
Knivsta
Krokom
Kungsbacka
Kungälv
Laholm
Laholm
Laholm
Lekeberg
Leksand
Lidingö
Lindesberg
Ljungby
Ljusdal
Lomma
Ludvika
Luleå
Luleå
Luleå
Lund
Lund
Lysekil
Lysekil
Malung-Sälen
Malå
Mariestad
Mellerud
Mora
Mullsjö
Nacka
Nora
Nora
Norberg
Norberg
Nordanstig
Nordmaling
Norrtälje

Nykvarnspartiet
Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE
Folkviljan Orust
Sjukvårdspartiet
Framtid S
Perstorps Framtid
Sjukvårdspartiet
Skol och Landsbygdspartiet
Allt för Ragunda
Dalarnas Sjukvårdsparti
Sjukvårdspartiet Gävleborg
Bevara akutsjukhusen
Sjukvårdspartiet
Vård för Pengarna
Sjukvårdspartiet i Värmland
Sjukvårdspartiet - Västernorrland
Demokraterna
Ronnebypartiet
Salas bästa
Rönningepartiet
Sigtunapartiet Samling för Sigtuna
Österlenpartiet
Sjöbopartiet
SkurupsPartiet
Kommunens Väl
Västra Initiativet
Sollentunapartiet
Stenungsundspartiet
Storforsdemokraterna
Kommunlistan
Strängnäspartiet
Rättvis Demokrati
Hela Sunne
BARAPARTIET
Älska Svedala
Landsbygdspartiet Oberoende
Sjukvårdspartiet i Värmland
Landsbygdspartiet Oberoende
Realistpartiet
SoL-partiet Sölvesborg och Lister
Timråpartiet
Tingsrydsalternativet
TJÖRNPARTIET
Medborgerlig Samling
Söderslättspartiet
Uddevallapartiet
Nya Ulricehamn

123
527
519
174
204
193
1361
971
193
1216
497
472
249
1355
193
1122
250
196
1297
183
973
1080
9
422
172
1285
502
1002
46
1323
1402
742
176
473
1113
1310
1379
1011
250
1011
1151
1257
1322
1133
1196
1296
1006
1076
1157

Nykvarn
Nynäshamn
Nynäshamn
Nässjö
Orust
Pajala
Pajala
Perstorp
Piteå
Piteå
Ragunda
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Jönköping
Region Norrbotten
Region Södermanland
Region Värmland
Region Västernorrland
Region Västra Götaland
Ronneby
Sala
Salem
Sigtuna
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Skurup
Sollefteå
Sollentuna
Stenungsund
Storfors
Storuman
Strängnäs
Strömsund
Sunne
Svedala
Svedala
Svenljunga
Säffle
Söderköping
Södertälje
Sölvesborg
Timrå
Tingsryd
Tjörn
Torsås
Trelleborg
Uddevalla
Ulricehamn

Demokratiska Sekulära Socialister
Arbetarpartiet
Väsbys Bästa
Landsbygdspartiet Oberoende
Konsensus - För Vadstenas Bästa
EMPA(R)TIET
Landsbygdspartiet Oberoende
Nybyggarpartiet
Kommunpartiet - Vansbro
Landsbygdspartiet Oberoende
Hela Vara kommuns bästa
Waxholmspartiet - borgerligt alternativ
Vetlanda framåtanda
Politiskt Alternativ
Vingåkerspartiet - VTL
Medborgarpartiet
Socialisterna-Välfärdspartiet
Westerwikspartiet
Tomas Lindström
Vår Framtids politiska utskott
Västjämtlands Väl
Åselepartiet
Kommunlistan
Kommunens Väl
Sjukvårdspartiet
EngelholmsPartiet
Ödeshögs Partiet
Örebropartiet
Roslagspartiet
Lokalpartiet BoA
Mitt Göinge
Sjukvårdspartiet
Partiett
Övertorneås Fria Alternativ

1180
1154
1011
1258
1333
1011
984
990
1011
1342
1116
993
983
301
505
977
27
1401
1166
982
185
512
40
193
986
1049
1152
465
667
1337
193
1377
1068

Umeå
Upplands Väsby
Uppvidinge
Vadstena
Vaggeryd
Valdemarsvik
Valdemarsvik
Vansbro
Vansbro
Vara
Vaxholm
Vetlanda
Vilhelmina
Vingåker
Vänersborg
Västervik
Västervik
Åmål
Ånge
Åre
Åsele
Älvdalen
Älvkarleby
Älvsbyn
Ängelholm
Ödeshög
Örebro
Österåker
Östhammar
Östra Göinge
Övertorneå
Övertorneå
Övertorneå

Begärt utläggning Ja/Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
JA
Ja
Ja
Ja
JA
JA
Ja
Nej
Nej
Nej
JA
Nej
JA
Nej
NEJ
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
JA
Ja
JA
JA
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
JA
NEJ
Ja
Ja
Ja
NEJ
Ja
Ja
Nej
Ja
NEJ
Ja
Ja
Ja
Nej

JA
NEJ
JA
Ja
Nej
Nej
Nej
JA
Ja
Ja
Nej
Nej
JA
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
JA
Ja
Ja
JA
Ja
JA
JA
Ja
Ja
Ja
Nej
JA
NEJ
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
NEJ
Ja
JA
JA
Ja
Ja
JA
nej
Nej

Nej
Ja
Ja
JA
Nej
Ja
Nej
JA
Ja
Nej
Ja
Ja
JA
JA
Ja
Ja
JA
Ja
Ja
NEJ
Ja
Nej
Nej
JA
NEJ
JA
NEJ
Ja
Nej
Nej
NEJ
Nej
Ja
Nej
NEJ
JA
JA
Ja
JA
Ja
Nej
NEJ
Ja
Nej
Ja
Ja
JA
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
JA
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
JA
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
JA
Nej
JA
Nej
Ja
NEJ
Ja
Nej
Nej

Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-01-25

Utgåva

2022:4V

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:4V
Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Fel i Valid i funktionen ”Fastställa placeringsvaldistrikt”

•

Viktigt angående kommunernas arbete med valkretsar i Valid

Fel i Valid i funktionen ”Fastställa placeringsvaldistrikt”
Vi har upptäckt ett fel när kommunen/länsstyrelsen ska spara placeringsdistrikt under
menyn Valkretsar i Valid. Det gäller kommuner som har fler än tio valdistrikt.
Om en kommun till exempel har 27 valdistrikt, är de enligt standardinställningen i Valid
uppdelade på tre sidor. Se längst ner till vänster på sidan i Valid.
Lägger du till eller tar bort placeringsdistrikt på sidan 1 och 3 och sedan trycker på Spara,
kommer endast ändringarna på sid 1 att sparas.

Vi jobbar på att åtgärda felet.
För att komma runt felet kan du göra så här:

Välj inställningen som visar alla valdistrikt på samma sida.

1. Bocka i de valdistrikt som ska vara placeringsdistrikt.
2. Spara.
3. Valkretsindelade kommuner klarmarkerar.
www.val.se
valadm@val.se
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Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2022-01-25

4. Länsstyrelsen fastställer.
Tips: Du kan sortera både på Valdistriktkod och på Valdistrikt.

Viktigt angående kommunernas arbete med valkretsar i Valid
Endast valkretsindelade kommuner kan klarmarkera i menyn valkretsar. Klarmarkering för
valkretsindelade kommuner sker för varje valkrets.
Ej valkretsindelade kommuner ska inte klarmarkera, men kan göra ändringar i vilka
valdistrikt som ska vara placeringsdistrikt och spara.
De kommuner som inte är valkretsindelade och därför inte kan klarmarkera kan förslagsvis
meddela länsstyrelsen på enklaste vis att inga ändringar behöver göras eller om ändringar
föreslås i placeringsdistrikt.
Specialfall: Om en kommun går från att vara valkretsindelad till ej valkretsindelad kommer
den behöva klarmarkera ändå. Detta eftersom det i Valid blir en ny valkrets som då behöver
klarmarkeras.

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Kontakta Valmyndigheten, valadm@val.se, om du saknar tidigare nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten

2(2)

Från:
Skickat:
Ämne:

Brev: Val No Reply <no-reply@val.se>
den 24 mars 2022 17:51
Information om Valid

Det fel som vid vissa tillfällen skapat dubbletter under veckan är nu också löst. För att
säkerställa att all information som tidigare lagts in i systemet är korrekt kommer vi att manuellt
gå igenom alla dubbletter. Den här processen tar några dagar.

Vi har sett stora förbättringar i prestanda i systemet. Samtidigt är det fortfarande enstaka
användare som har problem att arbeta effektivt. Därför fokuserar på dessa frågor imorgon och
under veckan som kommer.

I nyhetsbrevet som gick ut den 22 mars meddelade vi att deadline för länsstyrelsernas
respektive partiernas arbete med valsedlar har skjutits upp i två veckor. Det datum som gäller
för partierna är den 22 april och för länsstyrelserna är det nya datumet den 6 maj.

Vi återkommer med mer information i början av nästa vecka.

Med vänliga hälsningar,
Valmyndigheten
-Det går inte att svara på det här e-postmeddelandet.
Har du frågor om behörigheter m.m. rörande Valid kontakta i första hand din länsstyrelse, eller
vänd dig till Valmyndigheten, se www.val.se

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2022-03-22

§ 59
Dnr 2021-01205
Intern kontroll 2021 för Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2021 för Kungsbacka kommun,
daterad 2022-02-08.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och nämndernas gemensamma reglemente liksom de
ekonomiska styrprinciperna fastställda i kommunbudgeten, ansvarar nämnderna för
att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och
analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta
en intern kontrollplan.
Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen
utvärdera kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar
behövs, besluta om sådana. Den samlade utvärderingen ska rapporteras till
kommunfullmäktige.
Interna kontrollplaner för 2021 antogs under 2020 av samtliga nämnder och har
kunnat följas i stort av samtliga nämnder. Under 2021 har samtliga nämnder antagit
internkontrollplaner för 2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08, § 89
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Internkontrollrapport 2021 för Kungsbacka kommun 2022-02-08
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-08
Diarienummer

KS 2021-01205

Intern kontroll 2021 för Kungsbacka kommun

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2021 för Kungsbacka kommun, daterad
2022-02-08.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och nämndernas gemensamma reglemente liksom de ekonomiska
styrprinciperna fastställda i kommunbudgeten, ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är
tillräcklig. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten
och utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan.
Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera
kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana.
Den samlade utvärderingen ska rapporteras till kommunfullmäktige.
Interna kontrollplaner för 2021 antogs under 2020 av samtliga nämnder och har kunnat följas i stort av
samtliga nämnder. Under 2021 har samtliga nämnder antagit internkontrollplaner för 2022.
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Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen och nämndernas gemensamma reglemente liksom de ekonomiska
styrprinciperna fastställda i kommunbudgeten, ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är
tillräcklig.
Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera
kommunens samlade system för internkontroll och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana.
Arbetet med intern kontroll har precis som allt annat under 2021 varit präglat av pågående pandemi
och många anställda i distansarbete. Resultatet av de genomförda granskningarna har i stort varit gott.
Flera av gransknings- och uppföljningspunkterna har rört nya eller inte fullt implementerade arbetssätt
och kommer att fortsätta följas kommande år.
I de fall granskningen visat på behov av åtgärder har det planerats och genomförs löpande. Några
risker och kontrollområden bedöms kvarstå och återkommer i internkontrollplanen för kommande år.
Sammantaget bedömer kommunledningskontoret att den interna kontrollen är tillräcklig enligt vad
som krävs i de ekonomiska styrprinciperna och kommunallagen.
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1 Inledning
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:






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

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till
kommunstyrelsen.
Nämndernas arbete med intern kontroll
År 2021 har fortsatt under påverkan av coronapandemin och med stora delar av administrativ
personal i distansarbete. Arbetet med intern kontroll har trots detta kunnat genomföras i stort enligt
plan inom nämnderna.
Alla nämnder antog planer för 2021 under hösten 2020. Planerna bygger på riskanalyser som
genomförts dels inom kommunstyrelsen avseende kommunövergripande gemensamma risker, dels
inom respektive nämnd avseende verksamhetsspecifika risker. 2021 års plan innehöll ett tiotal
risker inom HR, ekonomi och administration/it som är kommungemensamma och har granskats i
alla nämnder utifrån förekomst och frekvens.
De verksamhetsspecifika risker som nämnderna identifierat har sin utgångspunkt främst i
grunduppdraget enligt reglementet, speciallagstiftning och nämndernas mål.
De risker som identifierats analyseras efter sannolikhet och konsekvens i en riskmatris. Nämnderna
bedömer sedan vilka risker som ska tas till intern kontrollplan. För varje risk som tas till
internkontrollplanen beskrivs de existerande kontrollmoment som utförs i det dagliga arbetet.
Därefter anges vilka granskningsaktiviteter som ska göras för att följa upp att kontrollerna i det
dagliga arbetet fungerar och att avvikelser uppmärksammas.
Det är resultatet av granskningsaktiviteterna som ger oss förutsättningar för att ta ställning till om vi
har en tillräcklig internkontroll som kommunallagen kräver, och som är en viktig del i arbetet att
driva ständiga förbättringar.
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2 Sammanfattning
Kommunens arbete med intern kontroll har under 2021 följt nämndernas planer och granskningar
har genomförts med sammantaget godtagbara resultat. I de fall granskningen visat på behov av
åtgärder har det planerats och genomförs löpande. Flera risker och kontrollområden återkommer i
internkontrollplanen för kommande år.
Genom såväl de planenliga granskningarna som självskattningen samt revisionsresultat har några
gemensamma förbättringsområden blivit tydliga och kommer att särskilt beaktas i arbetet de
kommande åren. Det rör bland annat kännedom om och följsamhet till gällande (i flera fall nya)
rutiner på inköpsområdet, rutiner för debitering och generellt förebyggande arbete avseende
korruption och välfärdsbrottslighet. Statistik och uppföljning av förbättringsarbete (synpunkter,
klagomålshantering och felanmälningar etc.) är ett annat område där vi behöver förenkla och hitta
tydligare kommungemensamma arbetssätt.
Den interna kontrollen bedöms av nämnderna vara tillräcklig och utformad så att den till en rimlig
grad av säkerhet uppnår sitt syfte. Detta innebär inte att verksamheterna är helt utan fel och brister,
däremot är bedömningen att varje nämnd och förvaltning hanterar och minimerar de mest väsentliga
riskerna. Utöver arbetet med intern kontroll sker ett omfattande arbete med egenkontroll i
verksamheterna, tillsyn, granskningar, avvikelser och klagomål med mera. Riskanalysen och
internkontrollplanen är en del i det omfattande arbete som sker för att säkerställa en tillfredställande
intern kontroll.
Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig enligt vad som krävs i de ekonomiska
styrprinciperna och kommunallagen.
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3 Årets arbete med intern kontroll 2021
Den gemensamma årliga processen och arbetssättet för intern kontroll togs fram med start 2017/18
och rullades ut till nämnderna fullt ut från 2019. Nämndernas behov och krav skiljer sig åt en del
mellan kommunens olika verksamheter, främst styrt av olika speciallagstiftningar som gäller för
respektive verksamhetsområde. Planen för den årliga granskningen fastställs senast i november
månad av nämnderna inför det följande året. Kommunstyrelsen antar sin plan som innehåller de
kommunövergripande gemensamma riskerna runt halvårsskiftet för att dessa ska ligga till grund
också för nämndernas planer.
Riskanalysen som genomförts såväl 2020 som 2021 inför planen 2022 har till stora delar byggt på
tidigare riskanalys och uppdateringar. Kompletteringar har gjorts och framför allt har risken för
"skuld" som effekt av pandemin lyfts fram och värderats av nämnderna. Samtidigt har granskningar
som visat ett gott resultat under flera år valts bort från granskning där så är relevant.
För de gemensamma riskerna och kontrollpunkterna har gemensamma anvisningar tagits fram för
hur granskningen ska gå till. Avseende de verksamhetsspecifika riskerna har varje nämnd sin egen
planering.
Den pågående coronapandemin påverkar hela verksamheten, somliga nämnder mer. Huvudsakligen
har granskningarna legat under senhösten och omfattat senaste tolvmånadersperioden.
Under sommarperioden har samtliga nämnder genomfört en självskattning avseende intern kontroll
med det gemensamma frågebatteriet baserat på Sveriges Kommuner och Regioners verktyg.
Nämndernas självskattning har sammanställts på kommunnivå och gåtts igenom i
kommunledningens arbetsforum under tidig höst.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under början av 2020 tagit fram en åtgärdsplan för
budget i balans vilket uppnåtts vid utgången av 2021. Arbetet har under året följts upp med
regelbundna träffar mellan förvaltningschef och ekonomichef från Individ & Familjeomsorg och
kommundirektören, biträdande kommundirektör och ekonomichef med rapportering till
kommunstyrelsen.
Kommunrevisionen har genomfört ett flertal granskningar under året där nämnderna på begäran har
svarat på revisionens rekommendationer. Förbättringsarbete genomförs enligt plan.
Nämnderna för Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad
som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem, SOSFS2011:9,
har ett genomgripande arbete med egenkontroll.
Nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad har ett systematiskt
kvalitetsarbete i enlighet med skollagen.
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4 Årets riskanalys
I matrisen beskrivs de risker som identifierats i arbetet med riskanalys och som tagits med till plan.
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Kritisk
Medel
1

2
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Låg

Konsekvens
5
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4

Medel Totalt: 9

Kategorier

Risker

Personal

Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av semesterlagen (Kungsbacka
kommun)
Kommunövergripande risk: Processen för avslut av anställning säkerställer inte
att alla behörigheter till system, lokaler och andra tillgångar avslutas.
(Kungsbacka kommun)

Ekonomi

Manuella betalningar (Kungsbacka kommun)
Kommunövergripande risk: Redovisning av representation (Kungsbacka kommun)
Kontanthantering (Kungsbacka kommun)
Kommunövergripande risk: Debiteringsrutiner (Kungsbacka kommun)

Informationssäkerh
et och
administration

Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och
digitala verktyg följer inte systemförvaltarmodellen. (Kungsbacka kommun)
Kommunövergripande risk: Bristande styrning av förändring av
verksamhetsprocesser och system (Kungsbacka kommun)
Kommunövergripande risk: Inköp (granskning begränsas till belopp över
100.000:-) (Kungsbacka kommun)
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5 Resultat av genomförd granskning
5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten
Här följer en sammanställning av nämndernas granskning av de kommunövergripande
gemensamma riskerna.
Personal


Bristande efterlevnad av semesterlagen

Inför årets granskning har det varit upp till varje nämnd att besluta om granskning baserat på
tidigare resultat. Flertalet nämnder har ändå valt att följa upp och enbart nämnden för Vård &
Omsorg har rapporterat att åtgärder behövs. Några nämnder har rapporterat att det finns enstaka
avvikelser.


Processen för avslut av anställning säkerställer inte att alla behörigheter till system,
lokaler och andra tillgångar avslutas när anställning upphör

Hälften av nämnderna rapporterar att kännedom om rutinerna och användning av e-tjänsten för
behörighetsadministration behöver förbättras. Samtidigt är det få som rapporterar om behörigheter
som inte avslutats.
Ekonomi


Manuella betalningar

Manuella betalningar har granskats med utgångspunkt i förekomst/frekvens i nämnderna. Två
nämnder (Gymnasium & Arbetsmarknad och Teknik) har rapporterat administrativa brister där
underlag inte varit korrekt attesterade och/eller arkiverade (spårbarhet).


Redovisning av representation

Sedan tidigare granskningar är det känt att rutinerna och systemstödet för redovisning av
representationskostnader inte räcker för att det ska bli rätt, utan det behövs ständiga påminnelser.
Årets granskning (urval, stickprov) visar att ingen nämnd har ett fullgott resultat, fem nämnder
ligger runt 50 procent godkända granskningar och ingen nämnd kommer över 85 procent godkända
granskningar. Det som saknas är i de allra flesta fall dokumentation över deltagare och syfte. Det
rör många små transaktioner, snarare än stora belopp. Det är annars få/inga rapporter om att
regelverket inte följs.


Kontanthantering

Förekomsten av kontanthantering minskar från år till år och granskas bara där det förekommer. Inga
avvikelser har noterats.


Debiteringsrutiner

Granskningen är ny för året och syftar till en grundläggande genomgång av följsamhet till
övergripande styrdokument och att det finns relevanta och uppdaterade rutiner för debitering i
nämndernas alla verksamheter. Flertalet nämnder rapporterar behov av att se över och uppdatera
rutiner. Här kan noteras att nämnderna har varierande förutsättningar, flöden, volymer och frekvens
skiljer sig stort åt mellan nämnderna.
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Administration/IT


Styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte
systemförvaltarmodellen

Det här är en granskning som genomförts under flera år och visar bättre resultat för varje år.
Enstaka avvikelser har noterats.


Bristande styrning av förändring av verksamhetsprocesser och system

Det här är en ny risk för året där varje nämnd bedömer om granskning ska göras utifrån förekomst
av större förändringar. Ingen granskning har gjorts under 2021.


Inköp (granskning begränsas till belopp över 100 000:-)

Granskningen inom inköpsprocessen utifrån ett kommungemensamt urval har genomförts i samtliga
förvaltningar. Byggnadsnämnden, Miljö & Hälsoskydd och kommunstyrelsen rapporterar ingen
avvikelse medan flertalet av övriga rapporterar bristande kännedom om rutiner vid
direktupphandling. Det saknas dokumentation och i många fall har inte erforderliga tre offerter
hämtats in.


Verksamhetsspecifika risker

Vad gäller de verksamhetsspecifika riskerna och granskningarna har nämnderna redogjort utförligt
för dessa i respektive rapport. Omfattningen på granskning varierar mellan nämnderna och är mer
etablerad där det finns krav genom lagstiftning. Samtidigt som arbetet utvecklas inom övriga
nämnder från år till år.

5.2 Åtgärder
Utifrån granskningarna dokumenteras åtgärder och åtgärdsplaner med ansvar och tidplan i det
gemensamma stödsystemet. Uppföljning sker löpande i respektive förvaltning. För de åtgärder som
är gemensamma och kommunövergripande samordnar och stöttar kommunledningskontoret
förbättringsarbetet. Många åtgärder handlar om informations- och utbildningsinsatser i
administrativa rutiner, för år 2021/22 handlar det främst ekonomi- och inköpsprocesser.

5.3 Resultat av annan granskning
Som kommun står vi under uppföljning och granskning av en mängd externa myndigheter och
andra organisationer/parter som följer upp med såväl regelbunden frekvens som punktvis och efter
anmälningar. 2021 har fortsatt präglats av coronapandemin.
Samtliga nämnder och förvaltningar har redogjort för årets tillsyner och resultatet av dessa i
respektive rapport. I den mån granskning har lett till viten eller rättstvister har det tagits upp i
årsredovisningen för 2021.
I våra verksamheter finns också certifieringar mot olika frivilliga regelverk med besök från
tillsynsorgan. Vidare finns ackrediterade laboratorium samt en hel del kontrollbesiktningar från
oberoende granskningsorgan på olika håll i verksamheten. Det varierar mellan nämnderna och
förvaltningarna hur man arbetar systematiskt och organisatoriskt (lokalt/centralt) med uppföljning
av dessa granskningar.
Kommunrevisionen har genomfört sina granskningar enligt årsplan, några fördjupade granskningar
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tillkom sent under året och avslutas under 2022.
Alla revisionsrapporter som hittills inkommit har besvarats av nämnderna till kommunrevisionen
och åtgärder planeras, genomförs och följs upp.
I Kungsbacka har vi sedan 2019 en ny process för granskning enligt dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudet genomför årliga granskningar av nämnderna som också rapporteras till
kommunstyrelsen.
Resultatet av alla granskningar av större betydelse har rapporterats till nämnderna och åtgärdsplaner
har upprättats. Det förekommer enstaka enskilda händelser av allvarligare art som hanteras enligt
rutiner exempelvis Lex Maria eller anmälningar till Skolinspektionen.

5.4 Resultat av granskning av externa utförare
Kommunallagens krav i fråga om privata utförare innebär att kommunen ska kontrollera och följa
upp verksamheten, och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.
Förekomsten av privata utförare varierar mellan nämnderna. Främst är det på områdena vård,
omsorg och skola, men också i uppdrag inom infrastruktur såsom gator, trafik och kollektivtrafik
där det kan förekomma privata utförare. Nämnderna/förvaltningarna har följt upp alla utförare som
hittills fallit under definitionen privata utförare och vidtagit åtgärder när så behövts. Kommunens
program för uppföljning av privata utförare ska uppdateras inför kommande mandatperiod 20232026, med efterföljande implementering och uppföljning.
Nämnden för Vård & Omsorg redogör i sin rapport för ett omfattande kvalitetssäkringsarbete som
genomförts 2021 med fortsättning under 2022 avseende den externa utföraren Vardagas fyra
driftentreprenader i kommunen. Granskning har skett med bistånd från revisionsbyrån EY.
Granskning av avtalssamverkan och annan samverkan
Enligt kommunallagens 9 kap 37-38 §§ ska kommunstyrelsen årligen sammanställa kommunens
nya och befintliga avtal för avtalssamverkan till fullmäktige. Med avtalssamverkan menas i första
hand samarbeten mellan kommuner (alt. region) som avser uppgifter som typiskt sett innefattar
myndighetsutövning eller har nära samband med myndighetsutövning.
Den samverkan Kungsbacka kommun har med andra offentliga verksamheter sker i första hand
genom nämndssamverkan eller kommunalförbund. 2020 ingick Kungsbacka i följande samverkan
enligt befintliga avtal.
- Räddningstjänsten Storgöteborg
- Lygnerns vattenvårdsförbund
- Kungsbackaåns vattenvårdsförbund
- Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (Halland)
- Överförmyndare i samverkan
- Överenskommelse med regionala kollektivtrafikmyndigheten ("Överenskommelse om ansvar för
regional kollektivtrafik i Halland enligt lagen om kollektivtrafik, samt skatteväxling,
ägarförhållande i Hallandstrafiken AB och former för samverkan mellan Region Halland och länets
kommuner i utveckling och planering av den regionala kollektivtrafiken").
Kungsbacka har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till
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regionen utan att behålla myndighetsutövningen i egen regi. Däremot ingår Kungsbacka i
gemensam upphandling av trafik genom regionen.
Samverkan inom skolväsendet regleras enligt skollagen och inte av reglerna om generell
avtalssamverkan.
Kungsbacka kommuns uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om
sprängämnesprekursorer är en del av samarbetet inom Räddningstjänsten Storgöteborg
(kommunalförbund).
Uppsikt över nämnder, bolag och stiftelser sker genom rapportering i enlighet med kommunens
ekonomiska styrprinciper och dialog.
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i
speciallagstiftning.

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

350 (år 2020:380 st)

Beröm

50 (år 2020:46 st)

Förslag till förbättring

400 (år 2020:445 st)

Totalt antal inkomna synpunkter

800

Varav anonyma

130

Varav politiska

3

Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande

Inkommit via kungsbacka.se

> 100, saknas uppgift från flera förvaltningar

2018

2019

2020

2021

Ställ en fråga

1 271

1 222

795

Felanmälningar

1 234

1 637

1 709

Analys
KOMmentaren är Kungsbacka kommuns gemensamma kanal för att ta emot och hantera
synpunkter, klagomål & beröm. KOMmentaren infördes 2003 när webben var ny och sedan dess
har det tillkommit andra vägar in för synpunkter, klagomål och förslag liksom rena felanmälningar
etc. Det har etablerats nya flöden och rutiner för hantering samtidigt som nya krav på systematiskt
kvalitetsarbete via lag och förordningar på flera områden har tillkommit.
Alla nämnder/förvaltningar arbetar med synpunkts-, klagomåls och förslagshantering och följer upp
resultatet utifrån den egna verksamhetens behov (krav). Varje nämnd ansvarar för att hantering sker
effektivt och säkert med återkoppling i rimlig tid.
Den statistik på kommunnivå baserat på KOMmentaren visar det gemensamma flödet som är en
delmängd av nämndernas hantering och ger alltså inte en totalbild över kommunen.
I formulären på kommunens webbsida finns förutom synpunkter också möjlighet att välja "ställ en
fråga" eller "felanmälan". Flera av ärendena flödar till Kungsbacka direkt som i de flesta fall kan
avsluta dessa och i en liten andel av fallen flödas de vidare till respektive förvaltning för vidare
handläggning. Felanmälan går ofta direkt till förvaltningen för Teknik och ibland Kultur & Fritid
och Fastighet (Service).
En kartläggning av synpunkts- och klagomålshanteringen utifrån nuläge och behovsanalys pågår
och förväntas klar under våren 2022.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
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6.2 Övrig synpunktshantering
Analys
Nämndernas rapportering om synpunkts- och klagomålshantering skiljer sig en del åt. Det har
främst sin grund i olika speciallagstiftningar. På områden som skola, vård och omsorg är avvikelseoch klagomålshantering reglerat i lag och förordningar sedan många år, och det ställs krav på
sekretess. Där är systemstöd och rutiner starka. I andra nämnder där kraven på att handlägga och
besvara synpunkter och klagomål är mer "allmänna" är arbetet inte lika strukturerat.
Flera nämnder deltar i nationella kund- och brukarundersökningar, andra genomför egna
enkätundersökningar. Samtliga nämnder anger att det finns ett systematiskt arbete med att fånga
upp, följa upp och besvara/agera utifrån enskilda synpunkter, klagomål, kundundersökningar och
liknande. Sammanfattande dokumentation, systematisk utvärdering och statistik finns dock inte
inom alla nämnder.
Tillbud, olyckor och incidenter rapporteras och följs upp enligt kommungemensamma rutiner
avseende arbetsmiljö och personuppgifter.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
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7 Självskattning
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts
ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad.
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport.
Resultat av självskattning
Nämnderna har genomfört självskattningen företrädesvis under första halvåret för att kunna ta med
som underlag i riskanalysen för kommande års internkontrollplaner. Jämfört med föregående år kan
skönjas en liten förflyttning "mot grönt". Medvetenheten om och arbetet med intern kontroll,
riskanalyser och kontroll över vardagens processer skattas högre än föregående år.
Från 2020 har mycket utbildningsmaterial gjorts tillgängligt digitalt. Introduktion av chefer och
medarbetare har därmed delvis fått nya former vilket gett resultat och självskattningen har gått från
delvis till "gott resultat" 2021.
Det aggregerade resultatet har gåtts igenom i kommunledningsgruppens arbetsforum. Flera
områden med "gult" resultat handlar om osäkerhet om definitioner snarare än regelrätta brister.
Samtidigt konstateras att den allmänna kunskapsnivån på området intern kontroll och förebyggande
arbete avseende brottslighet och korruption kan höjas. Kommundirektören har gett
förvaltningscheferna i uppdrag att under 2022 utarbeta rutiner och arbetssätt för att motverka
välfärdsbrott och otillåten påverkan.
Nämndens självskattning
Område

Frågor

Svar, Antal 2021

Uppdrag och mål

Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i
organisationen

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

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
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Område

Kungsbacka kommun

Frågor

Svar, Antal 2021

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

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

Kontrollmiljö

Ansvar och befogenheter är tydliggjorda

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

Kungsbacka kommun

Frågor

Svar, Antal 2021

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

Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande
kontrollmiljö

Ledningen informeras om fel och brister i
organisationen

Vi har analyserat var risker för ekonomiska
oegentligheter ligger i ersättningssystem och
betalningsrutiner
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Område

Kungsbacka kommun

Frågor

Svar, Antal 2021

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

Riskanalys

Riskanalysen kommuniceras med nämnden

Riskanalysen är underlag för åtgärder och
granskningar

Kontrollaktiviteter

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

Kungsbacka kommun

Frågor

Svar, Antal 2021

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

Uppföljning

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser

Återkoppling sker till förvaltningsledningen

Vi återkopplar resultat av uppföljning till
politiskt ansvariga
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Område

Frågor

Svar, Antal 2021

Information/kommunikati
on

Introduktion av nya chefer sker enligt
programmet "Kungsbackaledaren bas"

Vi har en fungerande introduktion av nya
medarbetare
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning
av nämnderna i Kungsbacka kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga
nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger
med styrelsens och nämndernas presidier. I figuren nedan redovisas granskningens
sammanställda bedömning per nämnd och styrelsen utifrån områdena styrning, uppföljning
och intern kontroll.
Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens nämnder och styrelsen

Uppföljning

Styrning

Intern kontroll

1

6

5
10

11

Antal av styrelse/nämnder som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens anvisningar

I granskningen har förbättringsområden identifierats.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:


Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis
sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas
 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande
målen och nämndmålen ska ske.

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunrevisionen har under 2021 dessutom som tema
att förhöra sig om hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar utifrån barnkonventionen.
Detta har tagits upp i samband med nämnddialogerna. Ytterligare beskrivning av bakgrunden
framgår i bilaga 1.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att
besvara följande revisionsfrågor:


Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?



Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.



Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll?
Det vill säga i enlighet med kommunala anvisningar.

2.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga
revisionskriterierna av:


Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet
 Kommunfullmäktiges mål och fokusområden
 Kommunspecifik styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument
Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2.
Granskningens källförteckning finns i bilaga 3.

1

Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen.
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3. Granskningens utgångspunkter
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Kungsbacka kommuns styrmodell och
anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning,
uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs
för i efterföljande kapitel.
Styrelse och nämnden ska enligt styrmodellen och anvisningar ha genomfört följande för att
säkerställa att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt samt för att säkerställa ett tillräckligt internkontrollarbete:


Verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer
1. Nämndbudget fastställd i enlighet med styrmodellen
2. Tillfredställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och eventuellt egna
mål2



Uppföljning och rapportering i enlighet med krav i styrmodell
1. Målarbetet har följts upp per augusti och i årsredovisning3
2. Ekonomin har följts upp per april och augusti
3. Om befarat underskott: Beslut om åtgärder har fattats
4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag4



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

I kapitel 4-14 beskrivs iakttagna avvikelser utifrån granskningens revisionskriterier. Därefter
sammanfattas dialogen med styrelse och nämnders presidium. Kapitlen avslutas med våra
bedömningar.

2

För de nämnder som inte gör en bedömning av måluppfyllelsen har vi inte kunnat granska detta. Det
finns inga krav i styrmodellen på hur uppföljning av måluppfyllelsen ska ske.
3

I kommunens styrmodell anges inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. Vi har därför inte värderat hur målen har följts
upp i bedömningarna.
4

Innebörden av uppsiktsplikten är inte tydligt definierad i kommunens styrmodell eller
kommunstyrelsens reglemente. Däremot finns ett antal krav på kommunstyrelsen att följa upp
nämndernas ekonomi och verksamhet. Läs mer om granskningens utgångspunkter i bilaga 2.
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4. Kommunstyrelsen
4.1. Styrning
Kommunstyrelsen har inte antagit egna mål. Kommunstyrelsens arbete med de
kommunövergripande målen beskrivs, men det görs ingen bedömning av måluppfyllelsen.
Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
kommunövergripande målen. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
4.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag
Inga avvikelser avseende kommunstyrelsens uppsikt. Vi noterar dock att uppsiktsplikten inte
har konkretiserats eller definierats som en del av styrmodellen. Av intervjuuppgift framgår att
styrelsen huvudsakligen arbetar med uppsiktsplikten via den uppföljning som
kommunfullmäktige årligen beslutar om i budget, del- och helårsuppföljningar samt
internkontrollplaner. Därtill sker uppsikt löpande via de ärenden som kommunstyrelsen
hanterar, exempelvis rapporter om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
4.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium
Nedan återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens
dialog med kommunstyrelsens presidium.


Presidiet uppger att det kommer krävas prioriteringar för att hålla nere
kostnadsutvecklingen och hushålla med ekonomiska medel på lång sikt. Därtill har
Covid-19 och dess påverkat ekonomin. Presidiet lyfter speciellt upp att lokaler behöver
användas mer effektivt.
 Presidiet beskriver att demografin på lång sikt är en stor utmaning för kommunen.
Bostadsproduktionen är ett utvecklingsområde. Presidiet ser ett behov av att
effektivisera bostadsprocessen för att kunna möta det ökande behovet.
 Vad gäller arbetet med covid-19 har kommunen arbetat med presskonferenser för att
skapa öppenhet gentemot medborgare. Vidare har kommunen varit noga med att följa
Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring hemarbete.
 Presidiet uppger att styrelsen fortsatt gör månadsvisa uppföljningar av nämnden för
individ- & familjeomsorgs ekonomi. Styrelsen erhåller rapportering från nämnden där
nämndens handlingsplan för budget i balans följs upp. Uppföljningen visar att ekonomin
är på rätt väg, men styrelsen ser ett fortsatt behov av tät uppföljning5.

5

Dialogen genomfördes under våren 2021. Vid tid för granskning har nämnden för individ &
familjeomsorg beslutat att arbetet med åtgärdsarbetet är avslutat. Nämnden har 2021 en budget i
balans. Kommunrevisionen har genomfört en fördjupad granskning av nämndens åtgärdsarbete.

5



Presidiet uppger att kommunstyrelsen inkluderar barnkonventionen i arbetet med
samhällsplanering. Kommunens handbok avseende detaljplanering har ett tydligt fokus
på barnkonventionen.

4.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunstyrelsens arbete med de
kommunövergripande målen har följts upp och kommenterats men en bedömning av
måluppfyllelsen görs inte. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska
följa upp arbetet med de kommunövergripande målen. Det är därför inte tillämpligt att bedöma
styrelsens måluppfyllelse i arbetet med målen. Granskningen har inte visat på avvikelser i
övrigt.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i
enlighet med styrmodell. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att kommunstyrelsen utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag
utifrån reglemente. Vi noterar att uppsiktplikten inte är tydligt definierad, särskilt vad gäller
uppsikt över kommunens bolag. Däremot finns ett antal krav på kommunstyrelsen att följa upp
nämnders ekonomi och verksamhet, som är en viktig del i utövandet av uppsikten..
Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för målarbetet i kommunen. Vi menar att det i
kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning
på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av
uppsatta mål.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:


Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis
sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas
 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande
målen och nämndmålen ska ske
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5. Byggnadsnämnden
5.1. Styrning
Tre av nio nämndmål bedöms ha uppnåtts. Sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara
på rätt väg. Av de sex mål som inte har uppnåtts noterar vi emellertid att utfallet av flera
indikatorer kopplade till målen nått målvärdet. Samtidigt finns det flera indikatorer som saknar
målvärden. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet
med nämndmålen. Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
5.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
5.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.







Presidiet uppger att verksamheten under pågående pandemi har fungerat bra, men att
verksamheten har byggt upp en skuld av äldre byggärenden.
Presidiet uppger att sammanslagningen av bygg- och miljöförvaltningen inte har
påverkat den politiska nivån. Det beskrivs dock som en utmaning att två nämnder har
gemensam budget.
Av nämndbudgeten 2022 framkommer att kompetensförsörjningen är en utmaning.
Presidiet uppger att frågan hanteras av förvaltningen.
Roll- och ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning uppges ha förbättrats.
Nämnden uppger att man alltid arbetar med barnkonsekvensanalyser i arbetet med
detaljplaner.

5.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens lämnar vi ingen rekommendation till byggnadsnämnden.
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6. Nämnden för förskola & grundskola
6.1. Styrning
Båda nämndens två mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det finns inga
indikatorer kopplade till målen, men det görs en sammanfattning av arbetet med respektive
mål i årsredovisningen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa
upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att i övrigt notera utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
6.2. Uppföljning
Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
6.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Pågående pandemi har påverkat nämndens samtliga verksamheter. Elever har
hemundervisats. Presidiet uppger att hemundervisningen har varit en utmaning,
särskilt för de yngre eleverna. Grundsärskolan har ställts inför stora utmaningar under
pandemin.
 Presidiet identifierar nämndens ekonomi som en framtida utmaning. I nuläget har
nämnden tillräckliga resurser. Presidiet bedömer att detta kommer att förändras, vilket
medför krav på effektiviseringar i verksamheten.
 Presidiet uppger att nämnden haft fokus på barnkonventionen även innan den blev
svensk lag. Bland annat genomfördes en utredning av barnperspektivet och en
barnkonsekvensanalys vid en organisationsförändring av en skola i Åsa.
6.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i
enlighet med styrmodellen. Nämnden gör ingen prognos av sin måluppfyllelse per augusti.
Granskningen har i övrigt inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningen lämnas ingen rekommendation till nämnden för förskola & grundskola.
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7. Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad
7.1. Styrning
Samtliga tre av nämndens mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. För ett av
nämndmålen har målvärden för flera indikatorer uppnåtts. För ett mål saknas målvärden till två
indikatorer. För ett mål saknas utfall för samtliga indikatorer. Det är inte tydligt vad
bedömningen för målet baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och
nämnder ska följa upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån
kraven i kommunens styrmodell.
7.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
7.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Gymnasieskolan beskrivs ha hanterat omställningen till digital undervisning väl men
skolorna har prioriterat att ha eleverna på plats när rekommendationer tillåtit.
 Presidiet identifierar att det är fortsatt svårt att integrera utrikesfödda på
arbetsmarknaden. Det finns också utmaningar i bostadsförsörjning för de som lämnat
etableringsperioden.
 Presidiet uppger att barnkonsekvensanalyser ingår i beslut och utredningar som
genomförs.
7.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vi bedömer vidare att säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med anvisningar.
Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens lämnas ingen rekommendation till nämnden för gymnasium &
arbetsmarknad.
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8. Nämnden för individ & familjeomsorg
8.1. Styrning
Samtliga fyra av nämndens mål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Samtliga
indikatorer kopplade till målen saknar målvärden i nämndens årsredovisning. Det är inte tydligt
vad bedömningen av målen baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och
nämnder ska följa upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån
kraven i kommunens styrmodell.
8.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
8.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Under 2021 har daglig verksamhet varit stängd i sina ordinarie lokaler. Verksamheten
har istället pågått vid de särskilda boendena.
 Presidiet uppger att lokalförsörjning är ett fortsatt problem. Det är ett pågående arbete
med att arbeta med hemmaplanslösningar samt göra bättre prognoser för framtida
behov av lokaler.
 Nämndens åtgärdsarbete för budget i balans uppges ha gett effekt. Nämnden
prognostiserar ett överskott per helår.
 Presidiet beskriver att arbetet verksamheterna utifrån att barnkonventionen har blivit
svensk lag inte har förändrats. Det förs en diskussion om barnkonsekvensanalyser ska
ligga med i nämndens protokoll, vilket de inte gör idag.
8.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vår bedömning är att nämnden har en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med
styrmodellen. Granskningen har i övrigt inte visat på avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnas ingen rekommendation till nämnden för individ &
familjeomsorg.
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9. Nämnden för kultur & fritid
9.1. Styrning
Samtliga nio nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det finns inga
indikatorer kopplade till målen, men det görs en sammanfattning av arbetet med respektive
mål i årsredovisningen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa
upp arbetet med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
9.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
9.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi. Förvaltningen uppges ha
arbetat intensivt och hittat kreativa lösningar för att kunna hålla verksamheten öppen
och igång. Mycket kritik har ändå riktats mot nämnden och förvaltningen på grund av
stängda lokaler.
 Arbetet utifrån det kulturpolitiska programmet har stannat upp på grund av pandemin.
 Presidiet uppger att det finns fortsatta utmaningar och utvecklingsområden med de
kommunövergripande processerna lokalförsörjning och upphandling.
 Nämnden har det övergripande samordnande ansvaret för kommunens arbete med
barnkonventionen. Nämnden gör inte dokumenterad barnkonsekvensanalys i samband
med att nämnden fattar beslut.
9.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för kultur &
fritid.
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10. Nämnden för miljö & hälsoskydd
10.1. Styrning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
10.2. Uppföljning
Nämnden för miljö & hälsoskydds arbete med och bidrag till uppfyllelse av KF-målen och
byggnadsnämndens mål rapporteras av byggnadsnämnden. Inga avvikelser att notera utifrån
kraven i kommunens styrmodell.
10.3. Intern kontroll
Nämnden för miljö & hälsoskydds arbete och uppföljning av internkontrollplan hanteras av
byggnadsnämnden. Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
10.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Stora resurser har lagts på tillsyn vid restauranger på grund av pandemin. Ingen tillsyn
har genomförts på vård- och omsorgsboenden. Tillsyn av mindre avlopp har
nedprioriterats.
 Byggförvaltningen och förvaltningen för miljö & hälsoskydd slogs den 1 januari 2020
samman till en förvaltning. Presidiet uppger att sammanslagningen mellan
förvaltningarna fungerat väl. Det uppges dock finnas utmaningar till följd av att
nämnden inte beslutar om sin egen budget. Nämnden beslutar inte heller om
internkontrollplan för sin verksamhet, men deltar i beredningen. Presidiet uppger att det
finns en ojämn ansvarsfördelning mellan nämnderna.
 Arbetet med barnkonventionen beskrivs vara inkorporerad i den lagstiftning som
nämnden arbetar utifrån.
10.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vi bedömer vidare att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för miljö &
hälsoskydd.
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11. Nämnden för service
11.1. Styrning
Nämnden har inga egna nämndmål, utan har valt att utgå från de kommunövergripande målen.
Nämndens arbete med de kommunövergripande målen beskrivs, men det görs ingen
bedömning av måluppfyllelsen. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder
ska följa upp arbetet med nämndmålen. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i
kommunens styrmodell.
11.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
11.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
11.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Nämndens uppdrag är att leverera varor och tjänster till kommunens förvaltningar. Till
uppdraget har det tillkommit transport av sjukvårdsmaterial. Förvaltningen har under
året hyrt ut Tingsbergshallen för vaccinering och iordningställt lokalen för det
ändamålet.
 Presidiet uppger att strukturen på upphandlingar har förbättrats. Nämnden har
genomfört dialoger med upphandlingsenheten kring hur de kan förbättra arbetet. En ny
policy och riktlinje för inköp och upphandling har tagits fram.
 Presidiet uppger att man genomfört utbildning inom barnkonventionen för att stärka
kunskapen. I varje beslut ska konsekvensbeskrivning finnas med. Vidare uppges att
det upplevs komplext att genomföra dialog med barn.
11.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och
nämnder ska följa upp arbetet med de kommunövergripande målen. Det är därför inte
tillämpligt att bedöma nämndens måluppfyllelse i arbetet med de kommunövergripande målen.
Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för service.
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12. Nämnden för teknik
12.1. Styrning
Samtliga sex nämndmål bedöms inte ha uppnåtts men vara på rätt väg. Det saknas utfall av
flera indikatorer kopplade till samtliga nämndmål. Det är således inte tydligt vad bedömningen
baseras på. Kommunens styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet
med nämndmålen. Inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens styrmodell.
12.2. Uppföljning
Nämnden för teknik har en negativ avvikelse från budget om 4,7 miljoner kronor för den
skattefinansierade verksamheten. I nämndens årsredovisning framgår att underskottet delvis
beror på nya redovisningsprinciper som belastar året, ökade kostnader för inköpta tjänster
samt ökade kostnader för underhåll. Av årsbokslutet framgår att nämnden inte avser vidta
åtgärder utifrån budgetunderskottet med motiveringen att underskottet inte var möjligt att
förutse samt inte är återkommande6. Inga avvikelser att i övrigt notera utifrån kraven i
kommunens styrmodell.
12.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
12.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.


Av nämndbudget 2021 framkommer att kompetensbristen är påtaglig inom vissa av
nämndens verksamhetsområden. Presidiet uppger att nämnden arbetar med
praktikplatser från grundskolenivå samt erbjuder praktik för elever från yrkeshögskolor
för att locka medarbetare. Nämnden arbetar även med mentorskap och att ge möjlighet
att klättra i karriären eller byta arbete inom förvaltningen.
 Presidiet uppger att alla kommuner i Sverige kommer att få avsätta betydande kapital
för att rusta upp vattenledningar. I Kungsbacka avsätts medel varje år för detta.
Presidiet uppger att kommunen kommer att kunna finansiera detta. Det har genomförts
en översikt över alla ledningar och utifrån det tagits fram en prioriteringslista.
 Presidiet uppger att nämnden jobbat utifrån barnkonventionen länge. Arbetet har inte
behövts ändras utifrån att konventionen blev svensk lag år 2020. Nyanställda får
utbildning i barnkonventionen. Barns åsikter inkluderas bland annat när nämnden
bygger lekplatser. Samtliga slutredovisningar följer upp hur förvaltningen arbetat med
barnkonventionen.

6

I underskottet om 4,8 miljoner ligger kostnader för 6,8 miljoner kronor för rivning och sanering i
samband med investeringen i ny bro vid Borgmästargatan.
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12.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har en begränsad
måluppfyllelse. Granskningen har inte visat på avvikelser i övrigt.
Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån
styrmodellen. Nämnden har inte beslutat om åtgärder vid budgetunderskott i enlighet med
kommunens styrprinciper. Granskningen har inte visat på några avvikelser i övrigt.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för teknik.
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13. Nämnden för vård & omsorg
13.1. Styrning
Måluppfyllelsen för de två nämndmålen har inte bedömts. Målvärden kopplat till indikatorerna
har följts upp men det saknas en sammanvägd bedömning av huruvida målet är uppnått. I
kommunens styrmodell anges inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
egna nämndmålen. Alltså inga avvikelser att notera i övrigt utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
13.2. Uppföljning
Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
13.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
13.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.








Nämnden har bedrivit Kohort-vård7 på smedjans korttidsenhet under pandemin.
Pandemin har påverkat arbetsmiljön och verksamheterna har haft mindre möjlighet
att flytta personal mellan avdelningar. Det har även varit hög sjukfrånvaro till följd av
pandemin.
Kompetensförsörjning uppges vara en fortsatt utmaning för verksamheten.
Nämnden har under året genomfört en extern granskning av avtalsföljsamhet vid
externa vård- och omsorgsboenden. Nämnden kommer fortsätta arbeta vidare utifrån
resultaten i granskningen.
Verksamheten har anställt ytterligare en medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) för
att utreda Lex Maria-anmälningar, då en MAS arbetar med uppföljning av externa
utförare.

13.5. Bedömning och rekommendationer
Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämndens arbete med målen har följts upp och
kommenterats, men nämnden gör ingen bedömning av måluppfyllelsen. Kommunens
styrmodell anger inte hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med målen. Det är därför
inte tillämpligt att bedöma nämndens måluppfyllelse i arbetet med nämndens mål.
Granskningen har inte visat på avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodellen. Granskningen har inte visat på några avvikelser i övrigt.

7

Kohortvård innebär att när man har bekräftad Covid-19 infektion hos flera patienter skapar en kohort.
Detta innebär att flera patienter med samma sjukdom kan dela vårdrum, hygienutrymme och personal.
Det vill säga att man isolerar kohorten i relation till övriga patienter.
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Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till nämnden för vård &
omsorg.
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14. Valnämnden
14.1. Styrning
Valnämnden omfattas inte av de kommunövergripande målen. Kommunfullmäktige har inte
riktat direktiv till valnämnden. Alltså inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens
styrmodell.
14.2. Uppföljning
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens styrmodell.
14.3. Intern kontroll
Inga avvikelser att notera utifrån kraven i anvisningar för intern kontroll.
14.4. Resultat av dialog med nämndens presidium
Nedan återges väsentliga händelser och utmaningar från revisionens dialog med nämndens
presidium.






Vid tid för dialog inväntade valnämnden instruktioner från Valmyndigheten tillsammans
med Länsstyrelsen som beslutar vad valnämnden ska göra.
Presidiet uppger att nämnden sett över valdistrikten. Distrikten ska bestå av 1000-2000
väljare.
Presidiet uppger att valnämndens arbete under året har stort fokus på säkerhetsfrågor.
Det kommer alltid vara minst fyra röstmottagare i vallokalerna. Valmyndigheten kräver
minst tre.
Nämndens arbete har inte påverkats av barnkonventionen.

14.5. Bedömning och rekommendationer
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig styrning i enlighet med styrmodell.
Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vi bedömer att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet
med styrmodell. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Vår bedömning är att nämnden säkerställt ett arbete med intern kontroll i enlighet med
anvisningar. Granskningen har inte visat på några avvikelser.
Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till valnämnden.
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15. Översikt – Bedömning per nämnd
Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier.
Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier.

Styrning
A1

A2

Uppföljning
B1

B2

B3

Intern kontroll
B4

C1

C2

C3

KS
BN
FG
GA
IF
KF
MH
SE
TE
VO
VN
R

Kriteriet uppfyllt

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Beskrivning av kriterier
A. Bedrivs verksamheten i enlighet med
fullmäktiges mål och riktlinjer?
A1. Nämndbudget fastställd i enlighet med
styrmodell
A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges
och egna mål
B. Tillräcklig uppföljning och rapportering i
enlighet med krav i styrmodell
B1. Följt upp nämndens målarbete per augusti
och i årsredovisning
B2. Följt upp nämndens ekonomi per april och
augusti
B3. Vid befarat underskott: Nämnden fattat
beslut om åtgärder.

Ej tillämpbart

Rekommendation riktas

B4. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över
kommunens nämnder och bolag.
C. Tillräckligt internkontrollarbete utifrån
krav i anvisningar
C1. Arbetat fram och dokumenterat en
riskanalys
C2. Fastställt internkontrollplan i enlighet med
anvisningar
C3. Nämndbehandlat årets internkontrollrapport i samband med årsredovisning
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16. Samlad bedömning
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis säkerställt att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi
kan konstatera att kommunens nämnder har varierande måluppfyllelse samt att styrelse och
nämnder i några av fallen inte har gjort en bedömning av måluppfyllelsen, vilket vi anser
riskerar att försvåra styrningen.
Vår samlade bedömning är vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt
en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med styrmodellen. Vi konstaterar att det i
kommunens styrmodell är otydligt hur styrelse och nämnder ska följa upp arbetet med de
kommunövergripande målen och de egna nämndmålen. I dagsläget görs denna uppföljning
på olika sätt i olika nämnder. Vi anser att detta kan riskera att försvåra uppföljningen av
uppsatta mål. Då det inte finns krav på nämnderna att bedöma måluppfyllelsen i arbetet med
de kommunövergripande målen eller de egna nämndmålen har vi i granskningen enbart
kunnat anmärka på måluppfyllelsen hos de nämnder som antagit egna nämndmål samt
bedömt dessa.
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt ett arbete med intern kontroll
i enlighet med anvisningar.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:


Förtydliga vad som ingår i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, genom att exempelvis
sammanställa hur styrelsens uppsikt över nämnder och bolag utövas
 Tydliggöra hur styrelsens och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande
målen och nämndmålen ska ske.

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder.

Göteborg den 21 mars 2022

Elin Forså
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande
granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har:







Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll

I revisorernas revisionsplan för 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys.
Ansvariga nämnder
Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor.
Samtliga nämnder i kommunen innefattas av granskningen. Granskningen omfattar inte
granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning
som en del av redovisningsrevisionen.
Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling
sker genom att revisorerna:


Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.
 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse.
Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges kommunövergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten för
uppföljningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I
årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med
att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.
Dialoger
Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger
med samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell
Kommunfullmäktige antog i juni 2020 kommunbudget 2021 och plan 2022–2023. År 2017
antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Visionen beskriver hur kommunen ska utvecklas fram
till 2030 och lyfter fram ett antal utvecklingsområden.
Utifrån visionen antar kommunfullmäktige kommunövergripande mål, direktiv samt
övergripande planer och program. Kopplat till respektive kommunövergripande mål finns ett
antal indikatorer för uppföljning av målen. De kommunövergripande målen preciseras i
tillhörande fokusområden. Nämnderna kan bryta ned fokusområdena till egna nämndmål.
Därefter utarbetar förvaltningarna genomförandeplaner som beskriver hur nämndmålen ska
genomföras. Förvaltningarna ska följa upp genomförandeplanen och redovisa uppföljningen
för nämnden.
De kommunövergripande
överförmyndarnämnden.

målen

avser

alla

nämnder

förutom

valnämnden

och

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för varje kommunövergripande mål. Övriga nämnder ska enligt kommunbudgeten aktivt arbeta för att bidra till
måluppfyllelse. Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa vad nämnderna gör
för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad analys. I figuren
nedan illustreras styrmodellen:

Figur: Kungsbacka kommuns styrmodell, hämtad från kommunbudget 2021.
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16.1.1. Kommunövergripande mål och nämndmål
Målkedjan utgår från kommunens vision som ska återspeglas i de kommunövergripande
målen. De kommunövergripande målen antas årligen av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har för 2021 antagit 5 kommunövergripande mål med 14 tillhörande fokusområden.
Utifrån de övergripande målen kan kommunstyrelsen och nämnderna utarbeta nämndmål.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av kommunbudgeten att
valnämnden och nämnden för överförmyndare i samverkan inte omfattas av de kommunövergripande målen för 2021.
16.1.2. Kommunfullmäktiges direktiv
Utöver mål har kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet att utarbeta direktiv. I kommunfullmäktiges budget 2021 utställs inga direktiv.
16.2. Uppföljning och rapportering
Kommunbudgeten ska följas upp i samband med kommunens årsredovisning samt den
samlade uppföljningsrapporten per april (uppföljning och prognos) och delårsrapporten per
augusti. Av ekonomistyrprinciperna (se avsnitt 2.3) som återfinns i kommunbudgeten framgår
att uppföljningsrapporten per april enbart redovisas för kommunstyrelsen medan
delårsrapporten per augusti även redovisas för kommunfullmäktige.
I den samlade uppföljningsrapporten per april, kallad ”Uppföljning och prognos”, sker en uppföljning och prognos av kommunstyrelsens och nämndernas ekonomi. De kommunövergripande målen följs upp i delårsbokslutet per augusti då uppföljning ska ske genom
analys och prognos.
Kommunstyrelsens och nämndernas egna budgetar ska följas upp i samband med
nämndernas uppföljningsrapport per april, delårsrapport per augusti samt i respektive
årsredovisning. Kommunstyrelsen och nämnderna kan enligt ekonomistyrningsprinciperna
själva besluta om ytterligare uppföljning under året.
Varje år följer förvaltningarna, verksamheterna och enheterna upp vad invånarna tycker om
servicen och om vi lyckats förverkliga målen. Förutom den kvalitativa uppföljningen av
verksamheten och hur omvärlden har påverkat arbetet bedöms måluppfyllelsen kvantitativt
genom indikatorer. Varje förvaltnings uppföljning går vidare till den egna nämnden, där
politikerna analyserar, diskuterar och sammanställer till nämndens årsredovisning.
Kommunledningskontoret och kommunstyrelsen gör en analys av kommunens samlade
resultat och sammanställer med nämndernas årsredovisning som grund kommunens
gemensamma årsredovisning.
16.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen ska ha fokus på att bland annat ha
uppsikt över andra nämnder och bolag. Uppsiktsplikten definieras inte närmare i reglementet
eller i kommunens styrmodell.
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16.3. Ekonomistyrprinciper
I kommunbudget 2021 framgår ekonomistyrprinciper för kommunstyrelsen och nämnderna.
Ekonomistyrprinciperna beskriver bland annat kommunstyrelsens och nämndernas
ekonomiska ansvar, budgetansvar, taxor och avgifter samt hur resultatfonder kan användas.
Av principerna framgår att kommunfullmäktige tilldelar kommunstyrelsen och nämnderna en
nettoram för driften. Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt principerna ta ett
självständigt ansvar för ekonomin. Nämnderna ska själva upprätta rutiner för budgetuppföljning. Internkontrollplaner ska baseras på riskanalys och uppföljning ska beslutas av
nämnden och rapporteras till kommunstyrelsen.
Vidare framgår att vid ett befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder
som ska föreläggas nämnden. Nämnden är enligt principerna skyldiga att fatta beslut om
åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser klara verksamheten
inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Därtill ska nämnderna
göra uppföljningar med så täta intervaller som krävs för att ha en god kontroll.
Ekonomistyrprinciperna beskriver även hur nämndernas resultatfonder kan användas.
Kommunstyrelsen och nämnderna kan genom resultatfonderna täcka eventuella underskott.
Totalt får resultatfonderna inte vara negativa. Vidare framgår att även ett underskott av
nämndens totala nettobudget ska analyseras och orsaken redovisas.
16.4. Intern kontroll
Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens anvisningar för intern kontroll anta
en internkontrollplan för nästkommande år senast i november.
Av anvisningarna framkommer att respektive nämnd årligen ska identifiera och analysera
väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskanalysen utgör grund för internkontrollplanen
och genomförs genom bedömning av sannolikhet och konsekvens per risk på en skala om 1–
4. I nämndernas internkontrollplaner återfinns både kommunövergripande och nämndspecifika
risker. De kommunövergripande riskerna är utarbetade av processägare inom bland annat HR
och ekonomi.
Enligt anvisningarna för intern kontroll ska resultatet av nämndernas granskningsaktiviteter
utifrån internkontrollplanen senast återrapporteras till styrelsen och nämnderna i samband
med behandling av årsredovisningen. Återrapporteringen ska ske i form av en internkontrollrapport.
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Bilaga 3: Källförteckning
Dialoger med presidium
•

Kommunstyrelsen

2021-06-07

•

Byggnadsnämnden

2021-10-11

•

Nämnden för förskola & grundskola

2021-09-13

•

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad

2021-09-13

•

Nämnden för individ & familjeomsorg

2021-11-01

•

Nämnden för kultur & fritid

2021-09-13

•

Nämnden för miljö & hälsoskydd

2021-10-11

•

Nämnden för vård & omsorg

2021-11-01

•

Nämnden för service

2021-11-01

•

Nämnden för teknik

2021-10-11

•

Valnämnden _____________________________2021-11-01

Dokumentförteckning
•

•

Anvisningar för intern kontroll.

Årsredovisningar 2021 samt
Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021

Uppföljning och prognos per april.

Nämndbudgetar 2021
•

Kommunbudget

•

Kommunstyrelsen

•

Kommunstyrelsen

•

Byggnadsnämnden

•

Byggnadsnämnden

•

Nämnden för kultur & fritid

•

Nämnden för kultur & fritid

•

Nämnden för förskola & grundskola

•

Nämnden för förskola & grundskola

•
•

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad • Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad
Nämnden för individ & familjeomsorg
• Nämnden för individ & familjeomsorg
Nämnden för miljö & hälsoskydd
• Nämnden för miljö & hälsoskydd

•

Nämnden för service

•

Nämnden för service

•

Nämnden för teknik

•

Nämnden för teknik

•

Nämnden för vård & omsorg

•

Nämnden för vård & omsorg

•

31

Delårsrapporter per augusti 2021

Reglementen

•

Kommunens samlade delårsrapport

•

Byggnadsnämnden

•

Kommunstyrelsen

•

Kommunstyrelsen

•

Byggnadsnämnden

•

Nämnden för kultur & fritid

•

Nämnden för kultur & fritid

•

Nämnden för förskola & grundskola

•

Nämnden för förskola & grundskola

•

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad

•

Nämnden för gymnasium & arbetsmarknad

•

Nämnden för individ & familjeomsorg

•

Nämnden för individ & familjeomsorg

•

Nämnden för miljö & hälsoskydd

•

Nämnden för miljö & hälsoskydd

•

Nämnden för service

•

Nämnden för service

•

Nämnden för teknik

•

Nämnden för teknik

•

Nämnden för vård & omsorg

•

Nämnden för vård & omsorg
Protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna

•

Samtliga av kommunstyrelsen protokoll 2021

•

Samtliga av byggnämndens protokoll 2021

•

Samtliga av nämnden för förskola & grundskola protokoll 2021

•

Samtliga av nämnden för gymnasium och arbetsmarknad protokoll 2021

•

Samtliga av nämnden för individ & familjeomsorg protokoll 2021

•

Samtliga av nämnden för service protokoll 2021

•

Samtliga av nämnden för teknik protokolls 2021

•

Samtliga av nämnden för vård & omsorgs protokoll 2021

•

Samtliga av valnämndens protokoll 2021

2

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-19
Diarienummer

KS 2020-00618

Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan
samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till det arbete som genomförts och
kontinuerligt genomförs av samtliga förvaltningar vid rekrytering av ordinarie medarbetare, korttidsvikarier
samt kartläggning och genomförande av kompetensutveckling i ordinarie verksamhet. Vid rekrytering
används kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att under rekryteringsprocessen säkerställa att
kandidaten som blir erbjuden arbete också har rätt kvalifikationer och erfarenheter för det arbete som ska
utföras.

Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård
och omsorg i Kungsbacka kommun som anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8
september 2020.
Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en
förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av
hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt
viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i förskola,
skola och fritidshem. Motionären vill därför att införa språkkrav enligt Socialstyrelsen
rekommendationer för användning vid nyanställningar inom Vård & Omsorg, Individ &
Familjeomsorg, Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad samt att redan anställda
inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket
ska ges möjlighet till språklyft.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 24
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-01-09
Nämnden för Individ &Familjeomsorg 2021-02-18, § 8
Förvaltningen för Individ &Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Kommunledningskontoret
Julia Wilholm
Specialist HR
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 13
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-02-10, § 18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06, § 217
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 105
Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg,
2020-06-11
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Carita Boulwén (SD) inkom den 11 juni 2020 med en motion om språkkrav vid anställning inom skola
samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 8 september 2020.
Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och en
förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av
hög kvalitet. Vidare framhålls att det är grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt
viktigt är det exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i förskola,
skola och fritidshem.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att:
 ge förvaltningen för Vård och Omsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och
Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsen
rekommendationer för användning vid nyanställning.
 ge förvaltningen för Individ och familjeomsorg i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och
Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens
rekommendationer för användning vid nyanställning.
 ge förvaltningen för Förskola och Grundskola i uppdrag att tillsammans med Gymnasium och
Arbetsmarknad ta fram ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens
rekommendationer för användning vid nyanställning.
 ge förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad i uppdraget ta fram ett obligatoriskt
språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid
nyanställning.
 redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda
kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till språklyft.

KUNGSBACKA KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till nämnderna för Vård & Omsorg, Förskola &
Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. Samtliga
nämnder som yttrat sig över motionen har föreslagit att motionen ska bifallas samt att
kommunfullmäktige ska besluta om följande tillägg:
 Att Kommunfullmäktige får i uppdrag att öka omfattningen av språkkrav till att även gälla
personal från övriga kommunala förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till
verksamhet inom GA, FG, VO samt IF.
 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre månader innan periodens
avslut skall en utvärdering av språkkravets påverkan på verksamheten presenteras.
 Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka.
 Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk yrkeslegitimation undantas.
 Att de nya rutinerna skall gälla från och med 2022-01-01. Eventuella kostnader skall inarbetas i
nämndernas budget för 2022.
Förvaltningarna gör däremot bedömningen att den rekryteringsprocess som i dag finns i Kungsbacka
kommun ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata språkkunskaper.
Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda
förutsättningar för att rekrytera enligt den processen. Vidare bedömer aktuella förvaltningar att
arbetsgivaren har de förutsättningar som behövs för att identifiera eventuella språkbrister hos redan
anställda medarbetare.
Kommunledningskontoret har i arbetet med beredningen tagit del av förvaltningarnas för Vård &
Omsorg, Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad
gemensamma ställningstagande och finner inte någon anledning att ha en annan mening i frågan.
Samtliga förvaltningar i Kungsbacka kommun arbetar kontinuerligt med kompetensbaserad rekrytering
i alla rekryteringar, både när det gäller tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar under
längre period samt vid rekrytering av korttidsvikarier via Vikariecenter.
Svaret från aktuella förvaltningar är att den rekryteringsprocess som i dag finns i Kungsbacka kommun
ger förutsättningar att i samband med nyrekrytering säkerställa adekvata språkkunskaper.
Förvaltningarna arbetar med att tillförsäkra att rekryterande chefer har såväl kunskaper som goda
förutsättningar för att rekrytera enligt Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess.
Kommunledningskontoret instämmer i de aktuella förvaltningarnas bedömning att arbetsgivaren har de
förutsättningar som behövs för att identifiera eventuella språkbrister hos redan anställda medarbetare.
Genom att arbeta med en kompetensbaserad rekrytering skapas goda förutsättningar att hitta rätt
kompetens och förmågor för den tjänst som är aktuell. Som stöd till rekryterande chefer finns bland
annat Rekryteringscenters expertis, guider, mallar samt en kompetensmodell tillgänglig för att
säkerställa att varje rekrytering utgår från och bedöms i förhållande till rätt kompetens.
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En viktig förutsättning för en framgångsrik rekrytering är att chefen identifierar vilken typ av
kompetens verksamheten har behov av och skapar utifrån sin analys en behovsanpassad kravprofil för
tjänsten. Kravprofilen ska tydliggöra vilka tillräckliga kvalifikationer som ställs på personer för att
dessa ska klara av det aktuella arbetet. Genom att redan i kravprofilen formulera adekvata
kvalifikationer som exempelvis formell utbildning, erfarenhet eller språk läggs grunden för att hitta
kompetenta medarbetare för aktuell tjänst och för framtidens organisation. Kravprofilen ligger till
grund både för platsannonsens utformning och för det fortsatta rekryteringsarbetet.
Efter ett första kandidaturval har rekryterande chef sedan möjlighet att säkerställa att respektive
kandidat också har den profil som denne redogjort för i sin ansökan. Detta kontrollmoment sker
exempelvis genom intervjuer, eventuella arbetsprov, och referenstagning, återigen i enlighet med
kommunens fastställda rekryteringsprocess.
Kommunledningskontoret bedömer att det kvalitetssäkrade tillvägagångssätt som tillämpas i samband
med den kompetensbaserade rekryteringen inom hela Kungsbacka kommun därmed säkerställer
adekvata kunskaper i svenska språket – det vill säga tillräcklig nivå för aktuell tjänst – såväl som andra
relevanta kompetenser i samband med de rekryteringar som görs.
Kommunledningskontoret noterar dock att det är av vikt att rekryterande chefer har de kunskaper och
förutsättningar som behövs för att arbeta i enlighet med Kungsbacka kommuns rekryteringsprocess
och arbetssätt utifrån kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att kommunens chefer även fortsatt
erbjuds kompetensutveckling inom rekrytering, behovsanpassat stöd från HR, därtill utvecklas
partnerskapet mellan Rekryteringscenter och förvaltningarna ytterligare.
För de fall som det – den kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen till trots – uppdagas att tillräcklig
språk- eller annan kompetens saknas bland medarbetare som redan är anställda, är det respektive chefs,
ansvar att se till att relevanta åtgärder genomförs, för att komma till rätta med kompetensbristen. En
sådan hantering sker enligt samma rutiner oavsett om kompetensbristen gäller språkliga färdigheter
eller annat utvecklingsbehov som kan uppdagas efter anställning. Framför allt är det i samband med
kommunens process för kontinuerliga medarbetarsamtal, som varje chef har goda förutsättningar att
identifiera eventuella kompetensbrister – språkliga såväl som andra – hos befintliga medarbetare på
individnivå.
Avseende frågan om språklyft för redan anställda i Kungsbacka kommun som inte har fullgoda
kunskaper i svenska språket, bedömer Kommunledningskontoret att det även inom detta område redan
finns de rutiner som behövs för att omhänderta de behov som uppstår eftersom även denna fråga
omfamnas av de kontinuerliga medarbetarsamtalen.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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§ 34
Dnr 2020-00618
Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning
inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med följande tillägg:
 Kommunfullmäktige utökar omfattningen av språkkrav till att även gälla
personal från övriga förvaltningar som arbetar i eller i direkt anknytning till
verksamheterna inom förvaltningarna för Gymnasium & Arbetsmarknad,
Förskola & Grundskola, Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg
 Att språkkrav införs under en försöksperiod om 18 månader. Senast tre
månader innan periodens avslut ska en utvärdering av språkkravets påverkan
på verksamheten presenteras.
 Att försöket gäller all personal som anställs för längre period än en vecka.
 Att personer med svensk högskoleexamen alternativt svensk
yrkeslegitimation undantas. Undantaget gäller inte för utländska examina som
validerats, och därmed jämställs med svenska examina.
 Att de nya rutinerna ska gälla från och med 2023-01-01. Eventuella kostnader
ska inarbetas i nämndernas budget för 2023.
Reservation
Heinrich Kaufmann (C), Anders Eriksson (C), Annika Hedman (C), Fredrik Hansson
(C), Bengt Alderin (C), Kristina Karlsson (C), Birgitta Gustafsson (L), Madelene
Höök (L), Elin Hysén (L), Monica Neptun (L), Clas Rosander (MP), Maria Losman
(MP), Kristina Rasmussen (V) och Maria Rasmussen (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Kent Stenhammar (S),
Rickard Wäst (S), Maj-Britt Rane Andersson (S), Gert Svensson (S), Britt Tönnberg
(S) och Susann Petrusson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden, med följande motivering:
 SD väljer att lägga fram en motion och M väljer att göra tillägg till denna
motion som skapar fler problem än vad motionen och tilläggen löser.
Tjänstemän har arbetat fram ett underlag som visar att den problematik som
SD adresserat redan är omhändertagen. Tilläggen som M gjort har tjänstemän
ej haft någon som helst möjlighet att bereda.
Trots detta syftar motion och tillägg till att kraftigt påverka möjligheten för
kommunens chefer att anställa den personal som de tycker är bäst lämpade
för arbetsuppgifterna.
Vi har till exempel idag engelskspråkig personal som arbetar inom
kommunen, inom de berörda förvaltningarna och som anses vara ytterst
kompetenta för sina arbetsuppgifter. Liknande anställningar kommer
Justerare
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kommunens chefer i berörda förvaltningar ej kunna göra under hela 2023 och
halva 2024.
Vi ser SD’s motion med M’s tillägg som ett illa genomtänkt, mycket dyrt,
och ineffektivt lösningsförslag till påstådda problem.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om språkkrav vid anställning
inom skola samt vård och omsorg i Kungsbacka kommun som anmäldes vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2020.
Motionären framhåller att det svenska språket är nyckeln till att bli en del av
samhället, och en förutsättning för en fungerande kommunikation människor emellan
samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Vidare framhålls att det är
grundläggande i alla arbeten att kunna förstå varandra, särskilt viktigt är det
exempelvis inom vård och omsorg av äldre och sjuka och i arbete med barn i
förskola, skola och fritidshem. Motionären vill därför införa språkkrav enligt
Socialstyrelsen rekommendationer för användning vid nyanställningar inom Vård &
Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola och Gymnasium &
Arbetsmarknad samt att redan anställda inom berörda förvaltningar i Kungsbacka
kommun som inte har fullgoda kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till
språklyft.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2022-02-22, § 49
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 41
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-19
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-02-17, § 24
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-01-09
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2021-02-18, § 8
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Nämnden för Vård & Omsorg, 2021-02-17, § 13
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-02-10, § 18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-06, § 217
Kommunfullmäktige 2020-09-08, § 105
Motion från Carita Boulwén (SD) om språkkrav vid anställning inom skolan samt
vård och omsorg, 2020-06-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD), Emanuel Forsell (M), Hravn Forsne (M), Marie Wadström
(KD), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD) och Stephan Philipson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Hansson (C), Elin Hysén (L), Annika Hedman (C), Heinrich Kaufmann (C),
Eva Borg (S), Maria Losman (MP), Monica Neptun (L), Johan Tolinsson (S), Karin
Green (C), Magdalena Sundqvist (S), Anders Eriksson (C), Maria Rasmussen (V),
Justerare
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Maj-Britt Rane Andersson (S), Susann Petrusson (S), Bengt Alderin (C) och Kristina
Karlsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Ulrika Högstrand (KD) yrkar på ett tillägg i den fjärde att-satsen som lyder:
 Undantaget gäller inte för utländska examina som validerats, och därmed
jämställs med svenska examina.
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag, Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag och Ulrika Högstrands (KD) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Fredrik Hanssons (C) m.fl.
yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 33 ja-röster mot 27 nej-röster och 1
frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Ledamöter

Röst

1

Anders Ekström (M)

Ja

2

Peter Wesley (KD)

Ja

4

Andreas Johansson (M)

Ja

5

Lisa Andersson (M)

Ja

6

Christian Johansson (M)

Ja

9

Filip Berndtsson (M)

Ja

10

Kalle Påsse Sundvall (M)

Ja

11

Stephan Philipson (M)

Ja

12

Thure Sandén (M)

Ja

13

Hravn Forsne (M)

Ja

14

Charlotte Wallenstein (M)

Ja

15

Axel Storckenfeldt (M)

Ja

16

Peter Söderberg (M)

Ja

17

Franklin Eck (M)

Ja

18

Per-Axel Carlsson (M)

Ja

19

Berit Bergström (M)

Ja

21

Per Stenberg (M)

Ja

36

Helena Nyborg (KD)

Ja

37

Marie Wadström (KD)

Ja

38

Ulrika Högstrand (KD)

Ja

51

Carita Boulwén (SD)

Ja

52

Stefan Jägnert (SD)

Ja
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Ledamöter

Röst

53

Tommy Bech (SD)

Ja

54

Susanne Andersson (SD)

Ja

55

Stefan Vilumsons (SD)

Ja

56

Torbjörn Andersson (SD)

Ja

57

Kenth Wallin (SD)

Ja

58

Tobias Eriksson (SD)

Ja

60

Roger Larsson (KB)

Ja

201

Marianne Wallengren (M)

Ja

202

Lars Thelén (M)

Ja

203

Emanuel Forsell (M)

Ja

229

Hampus Jägnert (SD)

Ja

22

Fredrik Hansson (C)

Nej

23

Kristina Karlsson (C)

Nej

24

Bengt Alderin (C)

Nej

25

Henrik Arnesson (C)

Nej

26

Anders Eriksson (C)

Nej

27

Annika Hedman (C)

Nej

28

Heinrich Kaufmann (C)

Nej

29

Karin Green (C)

Nej

31

Peder Kirsten (L)

Nej

32

Monica Neptun (L)

Nej

33

Jan Eric Knutas (L)

Nej

34

Elin Hysén (L)

Nej

35

Madelene Höök (L)

Nej

39

Eva Borg (S)

Nej

40

Johan Tolinsson (S)

Nej

41

Magdalena Sundqvist (S)

Nej

43

Kent Stenhammar (S)

Nej

45

Rickard Wäst (S)

Nej

46

Maj-Britt Rane-Andersson (S)

Nej

47

Maria Rasmussen (V)

Nej

48

Kristina Rasmussen (V)

Nej

49

Maria Losman (MP)

Nej

50

Clas Rosander (MP)

Nej

215

Birgitta Gustafsson (L)

Nej

220

Gert Svensson (S)

Nej

221

Britt Tönnberg (S)

Nej

222

Susann Petrusson (S)

Nej

61

Agnetha Ernegård (-)

Frånvarande

Ordföranden prövar sedan Ulrika Högstrands (KD) tilläggsyrkande mot avslag, och
finner att kommunfullmäktige bifaller Ulrika Högstrands (KD) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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§ 34
Dnr 2020-01164
Svar på initiativ från Ulrika Landergren (L) m.fl. om kompetens- och
självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra
kommunala verksamheter
Beslut
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att
människor som står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen,
daterad 2021-11-16.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en handlingsplan som lämnades
2020-12-15, § 304, för avslutat.
Kommundirektören får i uppdrag att följa upp handlingsplanen och återrapportera
arbetet till kommunstyrelsen under 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas
Mattsson (KD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2020
ett initiativ om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga
anställningar i våra kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen biföll initiativet vid
sammanträdet och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
hur Kungsbacka kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som
står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen.
I handlingsplanen föreslås att verksamheterna ska ta emot fler personer som står
utanför arbetsmarknaden på praktik som därefter kan övergå till en
arbetsmarknadsanställning. För att åstadkomma att fler arbetslösa ges möjlighet att få
prova på kommunal verksamhet föreslås att målsättningen ska var ”en arbetslös per
chef”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07, § 420
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-16
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, 2021-11-16
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 304
Initiativ från Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och
Niklas Mattsson (KD) om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter, 2020-12-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) och Monica Neptun (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerare
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Svar på initiativ från Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C)
och Niklas Mattsson (KD) om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står
långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen, daterad 2021-11-16.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en handlingsplan som lämnades 2020-12-15 § 304,
för avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas Mattsson (KD) väckte
vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2021 ett initiativ om kompetens- och
självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter.
Kommunstyrelsen biföll initiativet vid sammanträdet och gav kommundirektören i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för hur Kungsbacka kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor
som står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen. Uppdraget ska återrapporteras
under 2021.
I handlingsplanen föreslås att verksamheterna ska ta emot fler personer som står utanför
arbetsmarknaden på praktik som därefter kan övergå till en arbetsmarknadsanställning. För att
åstadkomma att fler arbetslösa ges möjlighet att få prova på kommunal verksamhet föreslås att
målsättningen ska var ”en arbetslös per chef”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-11-16
Handlingsplan för ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från arbetsmarknaden
bättre tas tillvara av kommunen, 2021-11-16
Kommunstyrelsen 2020-12-15, § 304

Kommunledningskontoret HR
Ulrica Furby
0729953394
Förhandlingschef
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Initiativ från Ulrika Landergren (L), Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Niklas Mattsson
(KD) om kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra
kommunala verksamheter, 2020-12-15

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Beskrivning av ärendet
Inledning
Kungsbacka kommun har under en längre tid arbetat för att arbetslösa med försörjningsstöd snabbt ska
nå en egen försörjning. Detta sker genom Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess som bland annat
hämtat inspiration från den så kallade Trelleborgsmodellen. Enheten för arbetsmarknad (EFA) vid
förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har ansvaret för Kungsbackas unika
arbetsmarknadsprocess och detta förslag till handlingsplan är i överensstämmelse med det arbete som
pågår vid nämnda förvaltning.
Kungsbacka kommun är största arbetsgivaren i kommunen med en mängd av varierande
arbetsuppgifter över vitt skilda verksamhetsområden. Totalt har kommunen cirka 6 700 medarbetare
fördelade mellan främst vård, omsorg och skola.
Under många år har arbetsmarknadsprognoser visat att kompetensförsörjning kommer att bli en stor
utmaning för kommunal sektor och då inte minst inom vård, omsorg och utbildning.
Sammantaget medför ovan aspekter att ett ökat och aktivare ansvar för kommuninvånare som står
utanför arbetsmarknaden kan ge flera vinster.
Information och dialog avseende handlingsplanen har genomförts med kommunens förvaltningar.
Bedömningen är vidare att uppdraget kan genomföras inom budgetram.
Bakgrund
Kommunerna har i uppdrag genom lagen om arbetslöshetsnämnd, att hålla sig informerad om
arbetslöshetens utveckling och att vidta åtgärder för att mildra effekterna av arbetslöshet. I de flesta
kommuner, även Kungsbacka kommun, är ett primärt uppdrag för arbetsmarknadsenheterna att erbjuda
aktiva insatser för försörjningsstödstagare då det finns ett starkt incitament att minska de kommunala
kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
En uppfattning som stöds av forskning är att insatser som är nära den ordinarie arbetsmarknaden,
såsom en arbetsmarknadsanställning, är en insats som ger bäst resultat i förhållande till andra insatser
såsom till exempel jobbcoachning och gruppverksamhet. Även om den enskilde inte får en ordinarie
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anställning på den arbetsplats som denne haft en arbetsmarknadsanställning, så stärker anställningen
möjligheten att få andra jobb, då den arbetslösa får en referens och arbetslivserfarenhet.
Det finns fler målgrupper, utöver arbetslösa kommuninvånare som behöver en introduktion i
arbetslivet. Framför allt gäller det elever och studenter vid grund- och gymnasieskolor samt vid
högskolor och universitet. Denna handlingsplan har fokus på målgruppen som är arbetssökande, men
det behöver även finnas en struktur och målsättning för ovan nämna grupper för att på ett bra sätt
tillgodose de kompetensförsörjningsbehov som finns i verksamheterna.
Handlingsplan för aktivare ansvar
Inkludering, att minska arbetslösheten och att bidra till verksamheternas kompetensförsörjning är
centrala målsättningar för Kungsbacka kommun. Nedan följer en sammanfattning av förslag till
handlingsplan som kan medverka till att nå ovan målsättningar om ett större och aktivare ansvar för att
människor som står långt från arbetsmarknaden bättre tas tillvara i kommunen.
En arbetslös per chef
I Kungsbacka finns det i dagsläget cirka 200 chefer som har ett så kallat första linjeansvar. Dessa
chefer är ansvariga för en avgränsad verksamhet och en personalgrupp. Personalgrupperna kan variera
från några enstaka medarbetare till större enheter.
Målsättningen är att varje chef med linjeansvar någon gång under året tar emot minst en person från
målgruppen. Det kan handla om allt från en plats för praktik på deltid under några veckor till en
arbetsmarknadsanställning på heltid under hela året.
Benämningarna för dessa insatser varierar utifrån vilka former för arbetsmarknadsåtgärder som kan
vara aktuella. För närvarande handlar det till exempel om arbetspraktik, ungdomsjobb, resursjobb eller
extratjänster. Insatserna kan vara del eller helfinansierade av statliga medel eller kommunalt
finansierade via Enheten för Arbetsmarknad (EFA). Oavsett vad arbetsmarknadsåtgärderna för
tillfället benämns är det centrala att platsen erbjuds till en arbetslös kommuninvånare för att denne ska
få arbetslivserfarenhet, prova på ett specifikt yrke eller lära sig mer om hur det fungerar på en
arbetsplats för att i förlängningen nå en reguljär anställning.
Förslag till handlingsplan innebär att det vid varje förvaltning behöver skapas en struktur för hur
processen ska ske på ett smidigt sätt utifrån verksamhetens förutsättningar. Förslagsvis tillsätts en
kontaktperson ”en länk” som får i uppdrag att vara ”en väg in till förvaltningen” för att skapa
förutsättningar för verksamheterna att ta emot. Varje chef behöver definiera vilka arbetsuppgifter som
skulle kunna utföras av en arbetslös kommuninvånare. Det kan vara så kallade ”guldkants-uppdrag”
eller ”prova på” uppgifter.
EFA har det övergripande ansvar för samordningen av individens insatser, upprättar praktikkontrakt
alternativt anställningsavtal och söker medel från staten där det är möjligt. EFA har också i uppdrag att
stödja den arbetslöse så att denne kan nå en anställning på ordinarie arbetsmarknaden genom söka-jobb
stöd och kompletterande insatser och/eller utbildning.
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I de fall en anställning sker står EFA under en begränsad period för anställningsavtalet och eventuella
lönekostnader som inte finansieras av staten.
Det är angeläget att skilja på en anställning som tillsätts genom en sedvanlig rekrytering, som sker i
ordinarie verksamhet och där anställningen sker genom allmänna bestämmelser (AB), och en
anställning som upprättas utifrån den enskildes behov av till exempel arbetslivserfarenhet, där
anställningen inte sker genom ett urvalsförfarande och där anställningsavtalet sker genom
”Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser” (BEA). För
den enskilde är det angeläget att få en ordinarie anställning och i ett led att närma sig det kan en
anställning genom Vikariecenter vara aktuell. Därav behöver ett arbete utvecklas vad gäller ett ökat
samarbete för att underlätta övergången från en BEA-anställning till en timavlönad anställning.
Handlingsplanen som kommunledningskontoret har tagit fram att antas av kommundirektören efter det
att kommunstyrelsen har förklarat uppdraget som avslutat.
Avslutningsvis förutsätter handlingsplanen att kommunledningskontoret kompletterar handlingsplanen
med en beskrivning av ansvarsfördelning, struktur och rutiner för hur processen ska fungera i alla
delar. I detta behöver även de berörda fackliga organisationerna involveras.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Anders Johansson
Biträdande kommundirektör

Initiativärende

Kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller
vanliga anställningar i våra kommunala verksamheter
Kungsbacka kommun har inte en hög arbetslöshet generellt. Men vi har individer och
grupper till vilka räknas, långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta och nyanlända.
Samtidigt har kommunen stora utmaningar framöver med sin kompetensförsörjning
och även det lokala näringslivet har svårt att rekrytera. Den första anställningen är ett
viktigt steg för att få fotfäste på arbetsmarknaden och kommunen kan här göra en
viktig insats för att underlätta för individer att bli självförsörjande och förebygga
utanförskap. Därför behöver kommunen öppna samtliga sina verksamheter för dessa
målgrupper.
Kungsbacka kommun har länge haft en relativt låg arbetslöshet bland utsatta
grupper, men vi inte haft förmågan att anställa och ta tillvara t ex de elever som
lämnar gymnasiesärskolan. Vi har inte heller varit speciellt duktiga på att använda
arbetsförmedlingens eller statens stöd för att anställa människor med
funktionsnedsättning
Kommunen kommer att ha stora behov de kommande åren vad gäller
kompetensförsörjningen, inte minst inom vård, omsorg, skola, förskola men även
inom t ex tekniska- och serviceförvaltningen. Även det lokala näringslivet har stora
behov av att rekrytera men har ibland svårt att hitta arbetskraft. Vi har dock en hel del
av våra småföretagare som har tagit ett stort socialt ansvar och anställer både
människor med funktionsnedsättning och nyanlända.
Genom att öppna upp kommunala verksamheter för dessa personer skulle de kunna
ges värdefulla erfarenheter som skulle ge dem ett första steg in på arbetsmarknaden,
samtidigt som kommunen skulle kunna fånga upp värdefull kompetens för framtiden.
Anpassade anställningar, som till exempel extratjänster, lönebidragsanställningar och
nystartsjobb är numera i hög utsträckning möjliga att kombinera med studier, och
kommunen skulle här också kunna ha ypperliga möjligheter att skräddarsy
anställningar som kan kombineras med utbildning som är relevant för
arbetsmarknadens krav.
Som kommun föreligger också ett ytterligare syfte med att bereda människor
möjligheter till inträde på arbetsmarknaden; som offentlig aktör satt att verka för
medborgarnas bästa finns det en social dimension att beakta. Kommunen bör agera
som ett gott föredöme i frågor som gäller medborgarnas möjligheter att vara delaktiga
i samhället, där en av de viktigaste aspekterna är att kunna arbeta och försörja sig
själv. Därmed bör kommunen öppna upp samtliga sina verksamheter för att möta
behov hos både kommun, medborgare och samhälle.
Det aktuella läget för kommunen är att vi har en försvinnande liten andel Av BEA
(Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) anställningar i

kommunen i förhållande till vår storlek och till det totala antalet anställda i en
kommun.
Förslag till beslut
att uppdra till kommundirektören att ta fram en handlingsplan för hur Kungsbacka
kommun ska ta ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från
arbetsmarknaden bättre tas tillvara av kommunen.
att kommundirektören kommer tillbaks med förslag till beslut under 2021.

Ulrika Landergren (L) Lisa Andersson(M) Fredrik Hansson(C) Niklas Mattsson(Kd)

Utredning avseende handlingsplan för ett större och aktivare
ansvar för att människor som står långt från arbetsmarknaden
bättre tas tillvara av kommunen
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Datum

Inledning
Kungsbacka kommun har under en längre tid arbetat för att arbetslösa med
försörjningsstöd snabbt ska nå en egen försörjning. Detta sker genom Kungsbackas
unika arbetsmarknadsprocess som bland annat hämtat inspiration från den så kallade
Trelleborgsmodellen.

2021

En avgörande del i arbetet handlar om att de insatser som ska erbjudas ska vara
relevanta, ha en nära arbetsmarknadskoppling och för den enskilda individen
resultera i en ökad kompetens som kan medföra en ordinarie anställning.
Utgångspunkten är att arbetsmarknadsinsatserna inte består av konstruerade
arbetsuppgifter utan är riktiga och reella och sker i en ordinarie arbetsplatsmiljö.
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad har ansvaret för Kungsbackas
arbetsmarknadsprocess och detta förslag till handlingsplan passar väl in i det arbete
som pågår vid förvaltningen.
Kungsbacka kommun är största arbetsgivare i kommunen och kan i egenskap av sin
storlek och sitt uppdrag, erbjuda varierande arbetsuppgifter över vitt skilda
verksamhetsområden. Cirka 6 700 månadsavlönade medarbetare arbetar inom
framförallt vård, omsorg, skola och barnomsorg, serviceyrken och teknikfunktioner.
Årligen rekryteras cirka 1000 personer till olika arbetsuppgifter och anställningar.
Via kommunens vikariecenter hanteras och samordnas också en mängd timavlönade
vikarier till de större förvaltningarna.

KUB1000, v2.0, 2012-05-23

Under många år har arbetsmarknadsprognoser visat att kompetensförsörjning
kommer att bli en stor utmaning för kommunal sektor och då inte minst inom vård,
omsorg och utbildning. De senaste årens pandemi har tillfälligt bromsat upp bristen
på personal, men kompetensbristen bedöms trots det slå igenom starkt då offentlig
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sektor åter igen får konkurrens av branscher som under pandemin befunnit sig i en
lågkonjunktur.
Sammantaget medför ovan aspekter att ett ökat och aktivare ansvar för
kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden kan ge flera vinster.
Bakgrund till kommunernas arbetsmarknadsinsatser
Kommunerna har i uppdrag genom Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475) att
hålla sig informerad om arbetslöshetens utveckling och att vidta åtgärder för att
mildra effekterna av arbetslöshet. Det samarbete som finns mellan kommun och
arbetsförmedling och de kommunala insatser som erbjuds för arbetslösa hanteras
vanligtvis inom någon form av arbetsmarknadsenhet.
Kommunens utbud, målgrupp och inriktning varierar utifrån politiska inriktningar
och ofta också utifrån hur den socioekonomiska situationen ser ut samt graden av
utanförskap och arbetslöshet. I de flesta kommuner, även Kungsbacka kommun, är
ett primärt uppdrag för arbetsmarknadsenheterna att erbjuda aktiva insatser för
försörjningsstödstagare då det finns ett starkt incitament att minska de kommunala
kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
Kommunernas engagemang inom arbetsmarknadspolitiken sträcker sig långt tillbaka.
Under 90-talets höga arbetslöshetsperioder med stora volymer av
beredskapsanställningar och ALU-åtgärder växte arbetsmarknadsenheterna. Då
organiserades verksamheten oftast inom kommunstyrelsens ansvarsområde och i
närhet till personalfrågorna.
De som arbetade på dåvarande arbetsmarknadsenheter ansvarade för praktikplatser,
koordinering och stöd för de arbetslösa personer som befann sig på åtgärd i
anpassade arbetslag eller i ordinarie verksamhet. I takt med att arbetslösheten sjönk
flyttade arbetsmarknadsverksamheternas fokus från att utföra uppdrag från
Arbetsförmedlingen till aktivering av personer som tog emot försörjningsstöd.
I detta skifte förändrades också reglerna för a-kassan vilket innebar att fler arbetslösa
fick söka försörjningsstöd eftersom kraven för att kvalificera sig till
arbetslöshetsersättningen (a-kassan) blev högre. De kommunala
arbetsmarknadsenheterna blev en av de verksamheter som utförde insatser på
uppdrag från socialtjänsten.
En ökad andel av de arbetslösa stod långt ifrån arbetsmarknaden och saknade
arbetslivserfarenhet vilket medförde att en växande flora av insatser utöver de
arbetsplatsförlagda skapades, såsom jobbsökarkurser, kompletterande utbildningar,
datautbildningar, anpassade konstruerade arbetsplatser samt samarbete med
föreningslivet. Många av arbetsmarknadsenheterna samorganiserades med
kommunens flyktingmottagning och enheten för ekonomiskt bistånd.
Åtgärder i form av anställningar med olika statliga subventioner har varierat över tid,
både vad gäller inriktning, konstruktion, subventioneringsgrad och volymer. En
uppfattning som stöds av forskning är att insatser, såsom en arbetsmarknadsanställning, som är nära den ordinarie arbetsmarknaden är en insats som ger bäst
resultat. Får inte den enskilde en ordinarie anställning på den arbetsplats som denne
haft en arbetsmarknadsanställning på så stärker i vart fall anställningen möjligheten
att få andra jobb. Den arbetslösa får en referens och arbetslivserfarenhet.
Oavsett arbetsmarknadsenheternas organisatoriska tillhörighet så har vanligtvis det
övergripande och samordnande ansvaret för kommunens arbetsmarknadsanställningar tillfallit arbetsmarknadsverksamheten. Skälen till det har varit flera,

men framförallt har arbetsmarknadsenheten haft en verksamhet med en bred
verktygslåda, där anställningarna varit en del av denna verktygslåda som
kompletterat andra insatser. Verksamheten har vanligen haft ett helhetsansvar som
inneburit att den haft ett övergripande samordningsansvar för den arbetslöses process
fram till egen försörjning genom till exempel en ordinarie anställning.

Handlingsplan för aktivare ansvar
Inkludering, att minska arbetslösheten och att bidra till verksamheternas
kompetensförsörjning är centrala målsättningar arbetsmarknadsinsatserna i
Kungsbacka kommun. Denna handlingsplan syftar till att bidra till målsättningarna
om ett större och aktivare ansvar för att människor som står långt från
arbetsmarknaden bättre tas tillvara i kommunen.
En arbetslös per chef

I Kungsbacka finns det i dagsläget cirka 200 chefer som har ett så kallat första linjens
ansvar. De är ansvariga för en avgränsad verksamhet och en personalgrupp.
Personalgrupperna kan variera från några enstaka medarbetare till större enheter.
Målsättningen är att varje chef med linjeansvar någon gång under året tar emot minst
en person från målgruppen. Det kan handla om allt från en plats för praktik på deltid
under några veckor till en arbetsmarknadsanställning på heltid under hela året.
Benämningarna för dessa insatser kommer att variera utifrån vilka former för
arbetsmarknadsåtgärder som är aktuella. För närvarande handlar det till exempel om
arbetspraktik, ungdomsjobb, resursjobb eller extratjänster. Insatserna kan vara del
eller helfinansierade av statliga medel eller kommunalt finansierade via Enheten för
Arbetsmarknad (EFA). Det centrala är att platsen erbjuds till en arbetslös
kommuninvånare för att denne ska få arbetslivserfarenhet, prova på ett specifikt yrke
eller lära sig mer om hur det fungerar på en arbetsplats för att i förlängningen nå en
reguljär anställning.
Förslaget innebär att det vid varje förvaltning behöver skapas en struktur för
hanteringen. Förslagsvis tillsätts en kontaktperson som får i uppdrag att vara vägen in
på förvaltningen och skapa förutsättningar för verksamheterna att ta emot arbetslösa.
Platsen tas fram efter förfrågan från EFA då de har en aktuell kandidat.
Kontaktpersonen vid förvaltningen behöver ha god kännedom om arbetsplatserna,
närmaste arbetsledare och hur förutsättningarna ser ut på arbetsplatsen för tillfället.
Kontaktpersonen ska också bistå med att det utses en handledare på arbetsplatsen.
Kontaktpersonen kan vara en tjänsteperson centralt placerad på förvaltningen, men
flera förvaltningar skulle också kunna välja att dela på en gemensam kontaktperson.
Varje chef behöver definiera vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella, vem av
medarbetarna som kan vara handledare och vilken omfattning som kan passa för
verksamheten. De arbetsuppgifter som ska utföras inom en praktik eller
arbetsmarknadsanställning ska vara så kallade ”guldkants-uppdrag” eller ”prova på”
uppgifter.
I grunden får förvaltningarna bygga upp en rutin och struktur som passar bäst utifrån
respektive verksamhets förutsättningar. Ett förslag till upplägg behöver
sammanställas där förvaltningen redogör för ansvarsfördelningen, hur kontaktvägar
ser ut samt där svar på vanlig förekommande frågor om till exempel regelverk för
Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser (BEA) tydliggörs.
En del i ansvarsfördelningen handlar om att EFA har ett övergripande ansvar för
samordningen av den arbetslöses process, att EFA upprättar praktikkontrakt
alternativt anställningsavtal och söker medel från staten där det är möjligt. EFA har
också i uppdrag att stödja den arbetslöse så att denne kan nå en anställning på
ordinarie arbetsmarknaden genom söka-jobb stöd och kompletterande insatser och
utbildning.

I de fall en anställning sker så står EFA för anställningsavtalet och eventuella
lönekostnader som inte finansieras av staten under en begränsad period av cirka ett
år. Insatsen från EFA är inte en permanent lösning utan en insats för att komma
vidare till egen försörjning.
Om verksamheten önskar att den arbetssökande är kvar som anställd får en
anställning ske i ordinarie verksamhet, genom BEA och eventuellt på sikt genom
Allmänna bestämmelser (AB). Om den arbetslöse som fått praktik eller
arbetsmarknadsanställning via EFA, missköter sig på sin arbetsplats så är det EFAs
ansvar att söka en annan plats alternativt att avsluta insatsen.
Det är angeläget att skilja på en anställning som tillsätts genom en sedvanlig
rekrytering, som sker i ordinarie verksamhet och där anställningen sker genom AB,
och en anställning som upprättas utifrån den enskildes behov av till exempel
arbetslivserfarenhet, där anställningen inte sker genom ett urvalsförfarande och där
anställningsavtalet sker genom BEA.
För den enskilde är det angeläget att få en ordinarie anställning och i ett led att närma
sig det, kan en anställning genom vikariecenter vara aktuell. Därav behöver ett arbete
utvecklas vad gäller ett ökat samarbete för att underlätta övergången från en BEAanställning till en timavlönad anställning.
Avslutningsvis behöver handlingsplanen kompletteras med en tydlig beskrivning av
ansvarsfördelningen, strukturen och rutiner för hur processen ska fungera i alla delar.
I detta behöver även de berörda fackliga organisationer involveras.

Dnr
2022-00055
Kommunstyrelsen samt övriga berörda
personuppgiftsansvariga verksamheter inom
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Datum
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Dataskyddsombudets
sammanställning över dataskyddet
Året 2021
Den här sammanställningen beskriver samlat mina iakttagelser som dataskyddsombud
för Kungsbacka kommuns nämnder, bolag och stiftelse under det gångna året.

Sammanfattningsvis kan sägas att det i kommunen som helhet finns många grundläggande
förutsättningar på plats för att kunna upprätthålla och dra nytta av ett gott data- och integritetsskydd.
Flera verksamheter har exempelvis kommit långt och etablerat de grundläggande rutiner och
arbetssätt som behövs. En påtaglig styrka är också den starka samarbetskultur som finns i
kommunen – viljan att samverka över gränserna för att hitta lösningar på komplexa situationer.
En kraft som synes underutnyttjad är dock den strategiska ledningen och styrningen på området.
Tiden för arbetet – för samordning, fortbildning, konsekvensbedömning, uppföljning, utveckling
och strategiska överväganden – framstår som en nyckelfaktor i det sammanhanget. Både för att
upprätthålla data- och integritetsskyddet i kommunens befintliga strukturer, men också för att
omställningsarbetet att bli mer digitaliserad och datadriven ska vara hållbart. Detta behövs inte
minst för att stärka likvärdigheten på dataskyddet mellan kommunens verksamheter.
Särskilda utvecklingsområden är att hantera det löpande underhållet av
personuppgiftsbehandlingen och att göra konsekvensbedömning för riskfylld hantering. Det handlar
även om att etablera det systematiska egenkontrollarbetet för ledningens genomgång och att höja
och underhålla personalens kunskap och kännedom om data- och integritetsskydd. Främst i de av
kommunens verksamheter där det inte görs i tillräcklig utsträckning.
Mot bakgrund av ovan är min övergripande rekommendation till alla personuppgiftsansvariga att
använda kraften i ledning och styrning för att öka förutsättningarna för ett data- och integritetsskydd
som håller både för nu och över tid. Det handlar både om att skapa tidsmässiga förutsättningar för
arbetet, men också att ur ett ledningsperspektiv intressera sig för integritets- och
dataskyddsperspektivet i kommunens tjänster och service. För att klara jobbet med små medel
handlar det dels om att samordna, tidsoptimera och följa upp, dels uppmärksamma och fira varje
framsteg så att energin i arbetet hålls uppe och ger ringar på vattnet.
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1. Året som gått och syftet med sammanställningen
Året 2021 var ett händelserikt dataskyddsår, där aktivitet både i kommunen och i omvärlden satte
ämnesområdet på kartan på många sätt. Det blir tydligt när det gångna året nu summeras vilket är
glädjande för mig som dataskyddsombud att se. Extra roligt är att det för första gången varit möjligt
att inom ramen för min funktion som dataskyddsombud för kommunens nämnder, bolag och
stiftelse lämna en sammanställning över kommunens dataskydd i sin helhet. Det har kunnat göras
tack vare det gångna årets fokus på att etablera ett planerat och strukturerat arbete för denna
funktion. Min förhoppning är att sammanställningen ska bidra till att utveckla kommunens
dataskydd i sin helhet genom att synliggöra både det framfotade arbete som görs i kommunen och
de områden där arbetet behöver komma ikapp.
Syftet med årssammanställningen är alltså att underlätta för både kommunstyrelsen och de olika
personuppgiftsansvariga verksamheterna inom kommunen att följa upp och göra rätt prioriteringar
för att stärka data- och integritetsskyddet. För att kunna göra det måste man helt enkelt känna till
hur det är ställt. Utöver det egenkontrollarbete som varje personuppgiftsansvarig själv behöver
genomföra, blir min sammanställning ett sätt att få en oberoende blick på kommunens styrkor och
utvecklingsbehov på området, och hur jag som dataskyddsombud styr in mitt arbete utifrån det.

1.1 Dataskyddsombudets roll
Mitt uppdrag som dataskyddsombud är bestämt i GDPR1. Där står att jag självständigt och
oberoende ska följa och granska att personuppgiftsbehandlingen håller sig innanför
bestämmelsernas ramar i de verksamheter som utsett mig att vara ombud2. Där står också att jag ska
rapportera till den högsta ledningen vad jag ser, så att den som ytterst ansvarar för verksamheten –
den personuppgiftsansvarige – kan vidta åtgärder för att stärka datas- och integritetsskyddet.
Mitt uppdrag omfattar även att ge råd och stöd till medarbetare och chefer i den operativa
verksamheten, exempelvis genom utbildning, information och liknande.
Utöver GDPR och angränsande bestämmelser som ram för mitt uppdrag är de registrerades
perspektiv alltid en given utgångspunkt för mig.
Strukturen i den här sammanställningen följer mina arbetsområden och utgör på så vis samtidigt en
redovisning över vad jag använt tiden till under år 2021. Totalt har jag för Kungsbacka kommun 143
personuppgiftsansvariga att följa, rapportera till och ge råd och stöd.

1.2 Dataskydd är en värdegrundsfråga
Dataskydd är ett begrepp för allt det som gör att människors personuppgifter är i säkert förvar när
de handhas. Det handlar om allt från att ha koll på och ordning och reda i hanteringen med rutiner
av olika slag och beredskap att hantera risker till tekniska skyddsåtgärder i system och digitala
verktyg samt organisatoriskt skydd såsom kunnig personal som vet hur den ska upprätthålla
dataskyddet i vardagen. Hanteringen regleras av EU-förordningen GDPR, kompletterat med den
svenska dataskyddslagen och en rad andra bestämmelser på området rörande
personuppgiftsbehandling inom olika verksamhetsområden4. Dataskydd kan därför uppfattas som
regeltungt men också tekniskt och abstrakt eftersom det många gånger handlar om
1

Allmänna dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation (GDPR), Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
2 Samtliga kommunala nämnder, kommunrevisionen, räddningstjänsten och samtliga bolag i Varbergs kommun, undantaget Vivab
som har dataskyddsombud via Falkenberg kommun.
3 De kommunala bolagen Eksta och Tempohus behandlas som en enhet, även om de i formell mening är två separata
personuppgiftsansvariga verksamheter.
4 Exempelvis patentdatalagen, brottsdatalagen, lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och säkerhetsskyddslagen
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behandlingsflöden ”i kulisserna”. Först och främst är det dock en väldigt människonära
värdegrundsfråga som kommit att bli högaktuell just i och med den intensiva och datadrivna
teknikutveckling som vi är med om i samhället just nu. Omfattningen av personuppgiftsbehandling
har aldrig varit så stor som den är idag och att värna den personliga integriteten har därför heller
aldrig varit viktigare. Allt börjar i en omdömesgill och varsam personuppgiftshantering.
Dataskydd har en lång historia och är egentligen inte en ny företeelse – före GDPR hade vi
personuppgiftslagen och dessförinnan datalagen (som vi i Sverige för övrigt var först i världen med
att införa). Det nya är att dataskydd i den tid vi lever nu är för alla. Alla behöver kunna litegrann
och vissa behöver veta mer – inte minst den som ytterst ansvarar för att leda och utveckla en
verksamhet.
1.2.1 GDPR är ett skydd
Utgångspunkten i GDPR är att enskildas rätt till integritet och skydd för privatlivet är viktigare än
en organisations behov av att samla in, bearbeta och dela personuppgifter hur som helst. Den
grundlagsskyddade rätten till integritet är många gånger också ett led i att tillvarata andra fri- och
rättigheter, exempelvis rörelsefriheten, rätten att fritt bilda åsikter och rätten att inte bli
diskriminerad.
Det är i det ljuset som GDPR har kommit till. För utan GDPR vore det mer ”fritt fram” för sådant
som profilering, åsiktsregistrering, förföljelse och utestängning samt aktioner för att felaktigt
påverka människors uppfattningar och tillit. Möjligheterna att följa, kartlägga och påverka
människor ökar exponentiellt med den nya tekniken.
Information om sjukdomar, nedsättningar, beteenden, facklig tillhörighet eller andra
integritetskänsliga uppgifter kan få förödande konsekvenser för enskilda om informationen kommer
i orätta händer. Eller om det politiska läget förändras. Med den digitala tekniken och de
datamängder som den genererar om människor och människors beteenden blir uppgifter om
människor och dess preferenser och förhållanden mer tillgängliga för användning i olika ändamål.
Det är här GDPR kommer in och sätter ramarna så att tekniken inte ska leda till insamling och
användning av persondata som riskerar att äventyra människors grundläggande fri- och rättigheter i
ett demokratiskt samhälle. För människor som lever nu och för kommande generationer.
1.2.2 Den nya tekniken behöver användas klokt
Samtidigt behöver digitaliseringens möjligheter användas. För att det ska vara hållbart, det vill säga
med bibehållen demokrati och välfärd, måste det göras på integritets-/”människovänliga” sätt. Dataoch integritetsskyddsperspektivet måste därför finnas med när nya arbetssätt utvecklas så att
människor kan lita på de digitala tjänster som används och utvecklas. Dataskyddsarbetet måste ingå
som en självklar del när nya digitala lösningar för människor tas fram och Privacy by default och
Privacy by design är centrala begrepp som vid tjänste-/systemdesign måste börja få en påverkan på
de system och tjänster som används för att undvika en situation där man bygger in sig i en situation
där människors integritet sätts på spel.
Vi är mitt uppe i en transformation där det vi gör nu påverkar hur det blir sen. Man kan dra
jämförande paralleller till industrialiseringen där vår begränsade kunskap och de misstag vi gjorde
då satte spår i miljön som vi lever med än idag. Idag vet vi att naturresurserna är ändliga och att vi
måste vara varsamma för att skydda den jord vi lever på. På samma sätt är det med data- och
integritetsskyddet – vi måste vara varsamma nu för att undvika en samhällsutveckling där
människors grundläggande fri- och rättigheter begränsas och därmed undergräver ett demokratiskt
fungerande samhälle sen.
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1.2.3 Kommunen har en central roll
Kommunen har med sin särställning, såsom värnare av sina invånares intressen och demokratin, ett
extra ansvar att måna om ett gott integritets- och dataskydd. I många fall är invånarna dessutom
beroende av den välfärd och de insatser som kommunen tillhandahåller. Allt arbete som görs och
alla ansträngningar kopplat till dataskyddet i kommunen tjänar därför ett högre syfte än
regelefterlevnad och teknisk administrering. Även om detta är de medel som skyddet förverkligas
genom.

2. Råd & stöd
2.1 Utbildning och information
Under året har fokus för mina utbildningsinsatser varit konsekvensbedömning,
tredjelandsöverföring och avtalsförhållanden med biträden och gemensamt
personuppgiftsansvariga. Det är områden som varit aktuella och efterfrågande av kommunens
verksamheter både i samband med dess arbete för en hållbar digitalisering, men också ur ett
omvärldsperspektiv. Min bild är att många kommuner möter utmaningar kring just dessa områden
Utbildningsinsatserna som jag genomfört har i första hand varit riktade till kommunens
dataskyddskontakter och ägt rum i samband med dess nätverksmöten under våren 2021. Därutöver
har utbildnings- och informationsinsatser gjorts kring grundläggande dataskydd i vissa
verksamheter och grupper såsom ledningsgrupper, olika strategi- och projektgrupper och
i samband med APT.
Under 2021 har samtliga verksamheter fått samlad information om min inriktning och årsplanering.
Det har framför allt gjorts genom arbetsplan och årshjul för 2021-20225 som jag tagit fram som en
del i att systematisera och synliggöra dataskyddsombudets uppdrag och arbete i kommunen. Syftet
har varit att skapa förutsättningar för förutsägbarhet och transparens så att verksamheterna ska veta
hur de kan använda sig av min funktion och integrera resultatet av mitt arbete i den egna
planeringen och verksamhetsuppföljningen.

2.2 Råd & rekommendationer
Under året har jag utfärdat ett (1) råd, vilket handlat om behandling av personuppgifter i samband
med foto, film och ljudupptagning. Bakgrunden är att både frågor och incidenter under året har
berört detta område. Efterfrågan på vägledning har också varit stor för att kunna arbeta framåt med
tanke på både den kommunikativa nyttan och följsamheten gentemot de skyddsramar som GDPR
sätter upp för hanteringen av personuppgifter. Kortfattat innebär råden att behandla även
personuppgifter i foto, film och ljudupptagning i linje med de grundläggande principer som gäller
all personuppgiftsbehandling. Ibland är det möjligt, och ibland inte. Bild, film och ljudupptagning
undantas inte från skyddet i GDPR.
Under året har jag även aktualiserat de tidigare råd som utfärdats av dataskyddsombudsfunktionen
med anledning av Europadomstolens avgörande kring tredjelandsöverföring, Schrems II6. Kortfattat
innebär dessa att kartlägga i vilka avseenden och omfattning som överföring till tredjeland (land
utanför EU/EES-samarbetet) förekommer, och situation för situation utreda omständigheterna och
vidta åtgärder som gör att det skydd som GDPR utgör följer med när personuppgifter förs ut ur eller
5
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blir åtkomliga från ett land utanför EU/EES:s gränser. Det vill säga ett så kallat tredjeland. Läs mer
om domen i avsnitt 4.1 och 5.1.1 gällande min bild av läget i Kungsbacka kommun på denna front.
2.2.1 Råd vid konsekvensbedömning
Under året har jag lämnat sju (7) yttranden med råd och rekommendationer med anledning av
specifika riskbehandlingssituationer där konsekvensbedömning gjorts i kommunens verksamheter.
Flera av dessa har gjorts i samverkan mellan verksamheter då det rört sig om behandlingar,
processer och teknik som är snarlik eller berör flera av kommunens verksamheter.
Min bild är att konsekvensbedömningarna som gjorts allt som oftast varit gedigna och haft en direkt
påverkan på dataskyddet inom det aktuella området. De har också lett till en djupare kunskap och
begriplighet för komplexa behandlingar som varit gynnsamt för dataskyddet i ett större perspektiv.
Min bild är också att det utgör en förhållandevis stor omfattning av konsekvensbedömningar givet
att intrycket från omvärlden är att kommuner och annan offentlig verksamhet ännu inte kommit
igång med att konsekvensbedöma den del av personuppgiftsbehandlingen som är särskilt riskfylld.
Samtidigt kan jag konstatera att det är långt ifrån tillräckligt, vilket min regelbundna granskning av
dataskyddet i verksamheterna under året också visat. Läs mer i avsnitt 3.2.1. Vissa verksamheter har
kommit längre med sina rutiner och metodik för konsekvensbedömning, medan andra verksamheter
har ett större arbete framför sig för att etablera detta. Det är dock förstås också så att vissa
verksamheter har fler riskfyllda behandlingar än andra att omhänderta i konsekvensbedömning,
vilket påverkar omfattningen av konsekvensbedömning som behöver göras.
2.2.2 Personuppgiftsincidenter
Ett område jag som dataskyddsombud frekvent involveras i för råd och stöd är
personuppgiftsincidenter. Det är händelser där enskilda utsätts för risker på grund av att deras
personuppgifter inte skyddas tillräckligt. Ett sätt att få en bild av dataskyddet i en organisation är
därför att titta på rapporterade och hanterade personuppgiftsincidenter.
Att en verksamhet har hanterat incidenter är i sig ett tecken på att verksamheten har personal som är
vaksam och att det finns beredskap för hanteringen. Det innebär en stor trygghet för de registrerade.
Många rapporterade och hanterade incidenter från alla delar i verksamheten är alltså tecken på ett
välmående dataskydd, medan få incidenter i en verksamhet som hanterar stora mängder
personuppgifter väcker frågor – även om rutiner finns.
Rätt omhändertagen leder varje hanterad incident till att dataskyddet stärks i den enskilda
behandlingssituationen. På en aggregerad nivå ger de hanterade incidenterna också viktiga insikter
som gör att dataskyddet kan stärkas ytterligare för att förebygga att de upprepas. Därför är det
viktigt att regelbundet analysera sin incidenthantering.
Som dataskyddsombud rådfrågas jag i samband med många av de incidenter som hanterats i
kommunen, särskilt de mer allvarliga. Jag får även information så att jag kan följa handläggningen
och de åtgärder som vidtas. Under 2021 har jag ibland haft synpunkter på hanteringen eller
bedömningen, men mestadels har jag inte behövt flagga upp.
På nästa sida framgår det totala antalet personuppgiftsincidenter som hanterats inom kommunens
verksamheter under åren 2019-2021.
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Figur 1: Diagrammet visar det totala antalet rapporterade personuppgiftsincidenter i kommunens verksamheter åren
2019-2021, varav händelser som vid närmre utredning inte visat sig utgöra en personuppgiftsincident (PUI).

Diagrammet visar att antalet rapporterade incidenter har ökat i omfattning över åren. Mot bakgrund
av att incidenter rapporteras från allt fler verksamheter inom kommunen är det ett positivt resultat.
Positivt är också att det bland de hanterade ärendena finns händelser som vid närmre utredning inte
visat sig utgöra en personuppgiftsincident. Det visar att personal tagit det säkra före det osäkra och
rapporterat misstänkliga händelser. Så länge den här typen av händelser inte är i majoritet är det ett
tecken på vaksam personal snarare än att kunskapen om vad som utgör en incident är låg.
Personuppgiftsincidenter som kan innebära allvarliga konsekvenser för enskilda personer ska
anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar. Av det totala antalet hanterade
incidenter under åren 2019-2021 har mellan cirka 20 och 30 procent av incidenterna över åren
bedömts vara så allvarliga att de därför anmälts dit, se figur 2 nedan. Ingen av de incidenter som
anmälts till IMY har emellertid lett till vidare utredning därifrån.

Figur 2: Diagrammet visar andelen personuppgiftsincidenter (PUI) som bedömts så allvarliga att de anmälts till
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under åren 2019-2021

Som dataskyddsombud ser jag mycket positivt på att verksamheterna varken räds att anmäla en
incident till IMY, och heller inte anmäler incidenter dit i onödan. För mig tyder det på att
bedömarkompetensen i verksamheterna på det hela taget är god. Det bekräftas också i de kontakter
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jag haft under året med verksamheterna i den praktiska hanteringen. Jag uppfattar heller inget annat
än att verksamheterna vidtar aktiva åtgärder för att läka de brister och risker som visats i
incidenthanteringen. Jag konstaterar även att verksamheterna aktivt informerar de berörda
registrerade som drabbats – både när regelverket så kräver och när det är lämpligt även i övrigt. Det
säger mig att verksamheterna också är måna om service och transparens i sin
personuppgiftshantering.
Verksamheter som har större vana av att rapportera och hantera personuppgiftsincidenter är förstås
mer rutinerade än verksamheter som arbetar mindre aktivt med sin incidenthantering. Detta har jag
beaktat i min regelbundna granskning för 2021. Läs mer i avsnitt 3.2.1.
Skälen till att personuppgiftsincidenter uppstår är främst den mänskliga faktorn, det vill säga brister
i det organisatoriska dataskyddet. Min bild är att det många gånger handlar om okunskap hos
personal, men också tidsbrist eller brist på uppmärksamhet i ett kritiskt läge när man handskas med
personuppgifter. Hit räknas dock inte felaktiga brevutskick (inbegripet e-post), vilket kan brytas ut i
en egen kategori som vanlig orsak till personuppgiftsincident. Här handlar det dock nästan
uteslutande om en mänsklig faktor också.
Incidenter som härrör från fel i verksamhetssystem eller teknisk utrustning har sjunkit drastiskt
under året. Det kan vara ett tecken på att kommunens systemleverantörer rent generellt har stärkt
den tekniska säkerheten allt sedan GDPR:s ikraftträdande i och med de höjda kraven på inbyggt
dataskydd och aktiv uppföljning. Det kan förstås också vara ett tecken på att den tekniska
säkerheten har stärkts internt i verksamheten och i samarbete med systemleverantörer genom att
man arbetat med att åtgärda brister som tidigare incidenter visat. Flera incidenter ger exempel på
just detta.

Figur 3: Diagrammet visar indelning av de rapporterade incidenterna utifrån orsak och typ av incident under åren
2019-2021

De vanligaste typerna av incidenter handlar om obehörig åtkomst eller obehörigt röjande. Båda
dessa kategorier av incidenter är dock stadigt sjunkande. Det beror troligen på att flera
verksamheter arbetat aktivt för att stärka både medvetenheten hos personalen och rutinerna kring
behörighet.
Avsiktliga angrepp som orsak till personuppgiftsincidenter förekommer i princip inte alls enligt de
händelser som rapporterats som personuppgiftsincidenter. Det gör inte heller incidenter som handlar
om ändring, förstöring eller förlust av personuppgifter. Det kan dock inte uteslutas att det ändå
förekommit sådana situationer men som hanterats inom ramen för säkerhetsincidenter, som enligt
säkerhetsskyddslagen ska rapporteras i en annan ordning. Jag har dock inte involverats i någon
sådan incident under året.
Trots att varje incident som kunnat undvikas förstås är det ideala ser jag som dataskyddsombud
mycket positivt på det faktum att huvuddelen av kommunens verksamheter har beredskap att
uppmärksamma och omhänderta incidenter och också gör det. Jag ser också positivt på att detta
synes ge effekter på dataskyddet på så vis att man vidtar sådana åtgärder som fungerar
förebyggande på en generell nivå. Höga incidenttal som förekommer från år till annat utan
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förändring är ett tecken på att man är bra på att rapportera men inte att göra något åt det. Så synes
alltså inte vara fallet i Kungsbackas verksamheter – även om det förekommer skillnader mellan och
inom verksamheterna som är viktig att arbeta vidare med för att stärka likvärdigheten i det
organisatoriskt inbyggda dataskyddet inom kommunen som helhet.

2.3

Kontakter

2.3.1 Personal
Under året har jag tagit emot och besvarat över hundra (127) frågor från medarbetare som rör
personuppgiftshantering i en mängd olika sammanhang. Frågorna har kommit in i ett relativt jämt
flöde under året och från samtliga verksamheter – både från medarbetare i operativ verksamhet och
från medarbetare stöd- och ledningsfunktioner. Det tyder på att dataskydd är ett ämnesområde som
lever i verksamheternas vardag.
Frågorna under 2021 framför allt rört personuppgiftsbiträden och avtalsförhållanden av olika slag
(30), tredjelandsöverföring (15), personuppgifter i bild/film/ljud (13) samt konsekvensbedömning
(10). En annan vanlig fråga som återkommer regelbundet är hur personuppgifter ska hanteras vid
utlämnande av allmän handling (8).
Områdena ovan stämmer överens med min bild av de utmaningar som verksamheterna mött under
det gångna året. En reflektion är att frågorna under första delen av året var av mer enkel karaktär,
medan frågorna som kom in under senare delen av året var mer avancerade och djuplodande. I
många fall kan jag också konstatera att mina svar lett till att man agerat på en mer systematisk nivå
än den situation som frågan uppstod i. Det säger mig att kunskapen under året har fördjupats i
verksamheterna och benägenheten och kapaciteten att omhänderta komplexa situationer i den
praktiska verkligheten har stärkts. Verksamheterna använder allt mer dataskyddsombudsfunktionen
för att ta sig framåt inom snåriga rätts- och teknikområden.
Ur mitt perspektiv som dataskyddsombud är det mycket positivt eftersom det betyder att samtalen
och diskussionerna om dataskydd lever i kommunen och påverkar processer som leder till att
dataskyddet stärks. Det innebär en viktig trygghet för de registrerade att ämnet lever och succesivt
införlivas i verksamheten. Bakgrunden till att det är så är troligen det allt ökande trycket på området
i omvärlden, men också att verksamheternas dataskyddskontakter och andra dataskyddare genom
sitt arbete skapat förutsättningar för en alltmer utbredd kultur som innebär att man inte räds att
angripa svåra frågor om data- och integritetsskydd som inte har enkla och självklara lösningar.
Samtidigt noterar jag att det finns stora skillnader i de frågor som ställs till mig som
dataskyddsombud. I verksamheter som kommit långt med dataskyddet ställs fler målmedvetna och
samordnade frågor, medan fler osäkra och ”famlande” frågeställningar kommer från de
verksamheter som inte arbetat lika aktivt med att förankra sin dataskyddsorganisation och etablera
en grundläggande kunskapsnivå hos personalen. Det styrker min bild att det inom kommunen är
fragmenterat mellan verksamheter när det gäller kunskapsnivån och styrkan i dataskyddet (se vidare
avsnitt 3.2.1 och 5.2).
2.3.2 Registrerade
Frågor
Under året har blott lite mer än en handfull registrerade vänt sig till mig som dataskyddsombud med
frågor (7). Frågorna har främst varit knutna till registrerades rättigheter enligt GDPR vilka kunnat
besvarats med vändande mejl eller samtal. Ett par kontakter har rört felaktig behandling i
kommunens verksamheter. Dessa har då hänförts till aktuell verksamhet som omhändertagit
informationen inom ramen för incidenthanteringen.
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Utnyttjande av rättigheter
Efterfrågan på att använda sina rättigheter på dataskyddsområdet har under de tre senaste åren också
varit knapp inom kommunen. Den mest utnyttjade möjligheten är rätten till tillgång till de egna
personuppgifterna som behandlas av kommunen och rätten att begära att uppgifterna ska raderas.
Nedanstående sammanställning visar det totala antalet begäranden som de personuppgiftsansvariga
verksamheterna i kommunen tog emot under åren 2019-2021. Av dessa kan konstateras att det
under denna tidsperiod endast är ett fåtal registrerade som åberopat sina rättigheter. Under 2020 var
det ett fåtal begäranden som ställdes till flera av de personuppgiftsansvariga verksamheterna i
kommunen – därav det högre antalet hanterade ärenden på denna rättighet detta år.
År/Rättighet

Registerutdrag

2021

6

2020

47

2019

15

Rättelse

Radering

Flytt (dataportabilitet)

Begränsning

11

Invändning
1

1
1

Figur 3. Tabellen visar det totala antalet hanterade begäranden om rättigheter åren 2019-2021.

Den låga efterfrågan till trots visar sammanställningen ändå på att det inom kommunens
verksamheter finns kunskap och beredskap att hantera en begäran, vilket jag som dataskyddsombud
ser positivt på. Vad den låga efterfrågan beror på är emellertid vanskligt att dra slutsatser om. En
tänkbar förklaring skulle kunna vara att man som invånare är relativt trygg med kommunens
hantering och av den anledningen inte känner behov av att utnyttja rättigheterna man har. Det stöds
också av att det finns viss tendens till att begäranden som under åren ställts till kommunen haft ett
ursprung i missnöje av något slag. Att det är så få som åberopat sina rättigheter kan förstås också ha
med okunskap att göra – att gemene man helt enkelt inte känner till att möjligheten finns eller
förstår varför man skulle använda sig av dem. Jag kan dock konstatera att kommunen både
informerar och på ett enkelt sätt möjliggör utnyttjandet av rättigheterna via sin hemsida oavsett
efterfrågan.
Mot bakgrund av att IMY under året ändrat inriktning på sin tillsynsverksamhet så att den i
huvudsak ska utgå från klagomål är det rimligt att tro att enskilda i högre utsträckning framöver
också kommer att använda sig av rätten att invända mot behandling. Begäran om radering och
begränsning är också en kvalificerad gissning på vad som kommer öka i takt med enskildas ökande
medvetenhet och vilja att minska omfattningen av sina personuppgifter som behandlas hos olika
organisationer. Även om en begäran om radering många gånger inte går att tillmötesgå eftersom
många uppgifter i den behandling som görs inom kommens verksamhet i huvudsak är sådana att de
måste sparas för längre tid eller för evigt enligt arkivbestämmelserna.
Sammanfattningsvis kan konstateras att efterfrågan från de registrerade när det gäller dataskydd –
baserat på de få frågor som inkommit till mig som dataskyddsombud och åberopade rättigheter
under året – synes väldigt låg. Jag kan dock inte se att det i sig skulle utgöra ett problem eftersom
det inte är efterfrågan som ska styra nivån på data- och integritetsskyddet då det är en
grundlagsskyddad rättighet som är helt nödvändig i kommunens roll att upprätthålla. Däremot ger
förstås information om vad som är viktigt för de registrerade värdefull kunskap för att kunna
anpassa informationen och servicen i data- och integritetsskyddet. Det gör det till en viktig fråga för
mig som dataskyddsombud att ha med i mitt fortsatta arbete.
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Undersökningar
Under året publicerade Internetstiftelsen 2021 års upplaga av rapporten ”Svenskarna och internet”7.
Där presenteras resultaten av en årlig studie av svenska folkets internetvanor. Bland resultaten finns
intressant information om hur befolkningen ser på integritet på nätet. Av årets rapport framgår att
det finns en utbredd oro kring insamling av personliga data på olika sätt.
Ett kapitel i rapporten behandlar digital integritet. Där står bland annat att:
 1 av 10 känner stor oro för att svenska myndigheter samlar in och använder deras personliga
digitala data
 hälften av internetanvändarna känner stor oro för att utländska myndigheter samlar in data
om dem
 4 av 10 känner stor oro för att storföretag samlar in data om dem
Detta ger viktig information när kommunens verksamhet blir allt mer datadriven och digitaliserad
så att utvecklingen sker med bibehållet förtroende för att digitaliseringen blir hållbar och
integritetsvänlig. Av Internetstiftelsens undersökning framgår att förtroendet för myndigheters
(inbegripet kommuners) personuppgiftshantering är relativt stort, men att till exempel oron är stor
när det gäller utländska myndigheters tillgång och storföretags insamling. Detta är viktigt att ta i
beaktande när kommunen väljer leverantörer så att personuppgifter i samband med detta inte
överförs eller exponeras för länder utanför EU/EES utan ett tillräcklig skydd.
En viktig del handlar också om att vara öppen och tydlig i informationen om hur personuppgifter
hanteras, medan en annan del handlar om att göra grundliga konsekvensbedömningar,
tredjelandsanalyser och se till att digitaliseringen bygger på teknik med inbyggt dataskydd.
2.3.3 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Min kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under året har främst bestått i nyttjande av
dess upplysningstjänst och medverkan vid den årliga konferens som myndigheten anordnar för
dataskyddsombud i Sverige. Inga kontakter har föranletts av ärende gällande Kungsbacka kommuns
verksamheter.

2.4

Samverkan

2.4.1 Intern samverkan
Under året har den interna samverkan jag varit del av främst skett inom ramen för kommunens
nätverk för dataskyddskontakter, vilket ägt rum löpande på månadsbasis. Bland annat har
samverkan inneburit totalt fyra tillfällen för gemensam fortbildning och omvärldsbevakning på
personuppgiftsområdet som planerats i samverkan mellan nätverket och mig som
dataskyddsombud. Med gemensamma krafter har detta skapat förutsättningar för att stärka
likvärdigheten mellan kommunens verksamheter eftersom i princip alla verksamheter har
medverkat.
Under 2021 har nätverket även tagit fram en grundläggande utbildning inom GDPR för internt bruk
oavsett verksamhetsområde, vilket också förväntas stärka förutsättningarna för likvärdighet när det
gäller den grundläggande kunskapsnivån inom kommunen. Nätverket har under året även tagit fram
former för att kunna aggregera och analysera hanterade personuppgiftsincidenter för vidare
förebyggande arbete. Verksamheter som ännu inte har hanterat så många incidenter har på detta sätt

7

Den som är intresserad av att läsa mer hittar Internetstiftelsens rapport i digitalt format på webbplatsen
svenskarnaochinternet.se. Där finns även tidigare års rapporter publicerade.
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ändå kunnat få ett erfarenhetsbaserat underlag för att motverka incidenter av liknande art i sin
verksamhet.
Slutligen har nätverket under året också gett många möjligheter till erfarenhetsutbyte då flera
dataskyddskontakter delat med sig av framgångsrika arbetssätt och rutiner i sina respektive
verksamheter.
2.4.2 Extern samverkan
DSO-nätverket i Halland
Kommunerna i Halland har gått samman för att genom DSO-funktionen bistå varandra och
kalibrera tolkning och tillämpning i dataskyddsfrågor. Dataskyddsombuden för Hallandskommunerna har därmed haft regelbundna möten under hela året för att följa och diskutera aktuella
dataskyddsfrågor i omvärlden med bäring på kommunernas verksamhet. Under året som gått har
dataskyddsombuden även ordnat med två halvdagars gemensam fortbildning för samordnande och
stödjande funktioner inom dataskyddområdet i kommunerna.
Under året var Hallandskommunernas dataskyddsombud även värdar för en nätverksträff för
dataskyddsombud inom kommuner och regioner i Västsverige. Temat för nätverksträffen var DSOrollen där bland annat författare till böcker om dataskyddsombudsrollen medverkade.

3. Granskning
3.1 Riktad granskning
Granskning av styrdokumenten på personuppgiftsområdet
Under året har jag gjort en (1) riktad granskning. Den har rört kommunens styrdokument på
personuppgiftsområdet och gjordes under våren. Bakgrunden var en internrevision år 2019 som
bland annat rekommenderade dataskyddsombudet att systematisera granskningen av innehållet i och
efterlevnaden av dessa dokument.
Granskningen visade bland annat behov av att komplettera styrdokumenten med bindande regler för
kommunens nämnder när de utgör personuppgiftbiträde för annan nämnd, samt riktlinjer för
arrangemang vid gemensamt personuppgiftsansvar. Uppföljning gjordes samband med den
regelbundna granskningen under hösten, som i stora drag visade att de avvikelser som framkom av
granskningen omhändertagits. Se vidare avsnitt 3.2.2. Det är också inom ramen för denna
granskningsform som styrdokumenten på personuppgiftsområdet fortsatt kommer följas upp.

3.2 Regelbunden granskning
Under året har jag etablerat en ny typ av granskning; regelbunden granskning. Denna
granskningsform syftar till att med ett brett perspektiv, hög transparens och årlig regelbundenhet
belysa och synliggöra efterlevnaden inom kritiska områden för ett gott dataskydd. För åren 2021 –
2022 ingår följande områden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Organisering av dataskyddsarbetet
Koll på personuppgiftsbehandlingen
Säker behandling
Registrerades rättigheter
Utkontraktering och gemensamt personuppgiftsansvar
Systematiskt kvalitetssäkringsarbete
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Varje område bryts ned i ett antal aspekter som är kritiska för att upprätthålla en grundläggande
nivå på dataskyddet inom de olika områdena. För åren 2021–2022 är det totalt 15 aspekter, vilka är
kopplade till de krav som GDPR anger. Områdena och aspekterna görs kända för verksamheterna i
förväg. Syftet är att det ska stimulera verksamheterna ha kontroll över vad granskningen går
igenom.
Metoden för granskningen är behovsbaserad. Det betyder att granskningen under 2021 har tagit
fasta på dokumentation och beskrivningar i verksamheten som visar hur GDPR införlivats kopplat
till de 15 kritiska aspekterna. Där det framkommit indikatorer på att GDPR införlivats har
granskningen stannat, medan den fördjupats i de delar där indikatorer visat att det inte skett. Varje
verksamhet har efter granskningen fått en rapport som visar de avvikelser som framkommit, samt
förslag till åtgärder. Nästa års granskning kommer i högre utsträckning använda mer
verksamhetsnära utredningsmetoder i form av besök och samtal med personal på plats.
Granskningen har omfattat 11 av de 14 personuppgiftsansvariga verksamheterna i kommunen som
jag är utsedd som dataskyddsombud för. För valnämnden, kommunrevisorerna och Tjolöholms
stiftelse har jag i stället för regelbunden granskning haft en avstämning som fokuserat på respektive
verksamhets behandlingsregister, information till registrerade och rutiner för
personuppgiftsincidenter. Samtliga tre har i stället för en granskningsrapport fått en skriftlig respons
på sitt dataskyddsarbete med råd och rekommendationer.
3.2.1 Resultat av granskningen
Det mest framträdande resultatet är att det dataskyddsarbete som bedrivs inom kommunen till stor
del möter de grundläggande kraven inom de områden som granskats. Det ger goda förutsättningar
för att ta hand om de områden och aspekter där granskningen visade riskavvikelser.
Granskningen visade samtidigt att det finns enskilda verksamheter som har större utmaningar än
andra, med avvikelser inom uppemot 6-8 av granskningens 15 granskade aspekter. Dessa
verksamheter är dock i minoritet av de 11 som ingått. I snitt har varje verksamhet 4 avvikelser att ta
hand om och en handfull verksamheter har endast enstaka.
Nedan framgår en sammanställning över omfattningen av de riskavvikelser som visades vid
granskningen. Se bilaga 1 för de granskade aspekterna i sin helhet.
Granskad aspekt
Organisering av arbetet
1
Ansvarsfördelningen är känd och dokumenterad
2
GDPR-samordnare finns
3
Samverkande funktioner finns
Koll på personuppgiftsbehandlingen
4
Komplett behandlingsregister finns
5
Konsekvensbedömning vid riskbehandling görs
Säker behandling
6
Instruktioner för personal finns
7
Diskussionsforum för personal finns
8
Rutin för incidenthantering finns
Registrerades rättigheter
9
Information om behandlingen ges
10
Information om rättigheter ges
11
Rutiner för rättigheter finns
Utkontraktering och gemensamt personuppgiftsansvar
12
Dataskydd beaktas vid inköp
13
Biträdesavtal o dyl. finns
Systematiskt kvalitetssäkringsarbete
14
Egenkontroll för ledningens genomgång görs
15
Dataskyddsombud finns

Avvikelse
18%


73%
100%
18%
27%
9%
55%


9%
9%
65%
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Figur 4. Tabellen visar andelen verksamheter som vid tiden för den regelbundna granskningen 2021 uppvisade
avvikelse i dataskyddet, utifrån de aspekter som ingått i granskningen.

Granskningen visade att det finns tre utvecklingsområden som står ut på en generell nivå i
kommunen. Framför allt handlar det om att konsekvensbedömningar inte görs i tillräcklig
utsträckning för sådan personuppgiftsbehandling som är särskilt riskfylld. Här har i samtliga (100
procent) verksamheter ett arbete att göra – antingen för att etablera rutiner och metodik och/eller för
att öka takten i konsekvensbedömningsarbetet.
Granskningen visade också att behandlingsregistren inte är tillräckligt underhållna och
överensstämmande med verkligheten. Fler än hälften av verksamheterna (drygt 73 procent) behöver
ta tag i detta eftersom detta är grunden för ordning och reda i personuppgiftsbehandlingen. Det är
också här som ändamålen och medlen för behandlingen bestäms.
Fler än hälften av verksamheterna (drygt 65 procent) behöver också etablera ett systematiskt
egenkontrollarbete som inbegriper den personuppgiftsansvariges genomgång – det vill säga att
den yttersta ledningen regelbundet efterfrågar resultat och vidtar åtgärder för att omhänderta risker
och brister i dataskyddet. Ett lämpligt sätt att göra detta är att samordna det med uppföljning av
informationssäkerhet och övrig riskuppföljning.
Därutöver visade granskningen att det finns behov av att vidta åtgärder att uppfylla
informationsplikten till de registrerade (drygt 55 procent) och för att stärka det organisatoriska
dataskyddet i form av att rusta personalen med kunskap och handlingsberedskap så att de både kan
uppmärksamma och undvika incidenter samt beakta dataskydd vid vidareutveckling av arbetssätt
och strategier (drygt 27 procent). Det senare samordnas lämpligen med kunskapshöjande insatser
inom informationssäkerhet.
Avvikelseområden där det funnits uppenbara kommunövergripande samband har hänförts till den
nämnd som har uppdraget att ombesörja den aktuella frågan, i stället för att belasta respektive
nämnd med avvikelse som den inte utan vidare kan omhänderta på egen hand. Det ena av de två
övergripande områdena som varit aktuella för detta i denna granskning är avvikelser hänförliga till
kommunens upphandlingsmetodik där omsorgsplikten vid valet av personuppgiftsbiträde inte är
tillräckligt tydligt. Det andra rör utformningen av standardsignaturer för e-post inom
kommunen där informationsplikten inte uppfyllts.
Systematisk uppföljning viktigast
En övergripande iakttagelse är att det går att se samband mellan nivån på dataskyddet i de
verksamheter som arbetat mer aktivt, målmedvetet och regelbundet med att följa upp sitt dataskydd
och de verksamheter som inte gjort det. Verksamheter som matchat behovet med en genomtänkt
strategi för dataskydd har i högre utsträckning lyckats etablera rutiner och arbetssätt som linjerar
med GDPR än de som arbetat mer ”på uppstuds”. En framgångsfaktor synes vara driftiga
dataskyddskontakter och en ledning som följer upp arbetet och skapar förutsättningar för och
uppmuntrar de medarbetare som har uppdrag knutet till dataskyddsarbetet.
Därför blir just punkten om egenkontroll och ledningens uppföljning av central betydelse i det
fortsatta dataskyddsarbetet för drygt hälften av kommunens verksamheter. Inte bara för att införliva
principen om den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet utan också för att denna aspekt med
all sannolikhet kommer skapa störst effekter på data- och integritetsskyddet i sin helhet. Det är
också denna aspekt som innebär att ytterligare avvikelser kommer kunna synliggöras och
omhändertas kontinuerligt, vilket i sig utgör en stor trygghet för de registrerade som då kan lita på
att verksamheten hela tiden vidareutvecklar sig och ser efter att personuppgiftshanteringen är
omsorgsfullt utformad.
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Ett strategiskt värde med arbetssätt som leder till ökad överblick och inblick på området innebär
också att man skaffar sig större beredskap för att på ett hållbart sätt omhänderta teknikens
möjligheter när verksamheten behöver bli datadriven och digitaliserad.
Tiden är kritisk för att upprätthålla dataskyddet
Ett intressant mönster i de avvikelser som framkommit av granskningen är att de huvudsakligen
består i avsaknad i någon form – avsaknad av rutiner, avsaknad av information, avsaknad av
strategi, avsaknad av egenkontroll och uppföljning. I många fall har förklaringen till det varit
tidsbrist. I väldigt liten utsträckning har granskningen visat avvikelser i form av felaktigheter såsom
felaktiga rutiner eller strategier. Det säger mig att den tid som investeras i dataskydd också ger
resultat på dataskyddet. Det säger mig också att det därmed handlar om att matcha upprätthållandet
av ett grundläggande dataskydd med resurser i form av i första hand tid för arbetet. Tid för ordning
och reda och underhåll av behandlingen, tid för att genomföra konsekvensbedömning, tid för
uppföljning och strategiska överväganden och tid för omvärldsbevakning, fortbildning och
utveckling. Den som för den personuppgiftsansvariges räkning är dataskyddskontakt och satt att
samordna dataskyddet måste ges tidsmässiga möjligheter att utföra sitt samordningsuppdrag och
ledningen måste avsätta tid för att följa upp och ta ställning i strategiska frågor. Tid behöver också
finnas för fortbildning i både lednings- och medarbetargrupper.
Mot bakgrund av mina granskningar och de kontakter med verksamheterna jag haft i övrigt under
det gångna året uppfattar jag inget annat än att det, trots komplexiteten i dataskyddsfrågorna i det
tidevarv som är nu, finns goda förutsättningar för att stärka och upprätthålla data- och
integritetsskyddet inom kommunen. Jag uppfattar dock att det är avhängigt ledning, styrning och en
aktiv resursfördelning. Jag uppfattar heller inget annat än att det inom kommunen finns mycket
välfungerande ledarskap som om det i högre utsträckning användes på dataskyddsområdet skulle
kunna accelerera skyddet och värdet av det i hela kommunen.
Givetvis finns många möjligheter att använda tiden på ett sätt så att den räcker till mer, vilket
förstås bör ingå i diskussionerna omkring resursoptimeringen på alla nivåer även när det gäller
dataskyddsarbetet. Att öka förutsättningarna för samordning och centralisering där det är möjligt är
en potential som jag ser som särskilt aktuell i Kungsbacka där likvärdigheten är en viktig fråga att
arbeta vidare med. Möjligen kan resurser på detta sätt både frigöras och i högre utsträckning riktas
mot de behov som finns. Det finns inom kommunen flera exempel på verksamheter som gått
samman på olika sätt och på så vis räckt till mer. Nätverket som upprätthålls av kommunens
dataskyddskontakter har god kapacitet att samarbeta. Det har inte minst visats i arbete med både
konsekvensbedömning, utbildningsmaterial och hantering av gränsöverskridande incidenter under
året. Möjligen kan dock kraften i nätverket användas mer aktivt och effektivt och samtidigt
åstadkomma en högre likvärdighet inom kommunen som helhet. Möjligen kan nätverket också
samordnas med andra kompetenser för ökad effekt och för att ta till vara dataskyddsarbetet.
3.2.2 Övrigt i den regelbundna granskningen
Utöver de områden som ingått i granskningen har jag också följt upp kommunens övergripande
styrdokument på personuppgiftsområdet. I denna del konstaterar jag att kommunstyrelsen har agerat
utifrån min tidigare granskning av kommunens styrdokument på personuppgiftsområdet8.
Uppföljningen visar att kommunstyrelsen har ombesörjt att kommunens integritetspolicy och
riktlinjer reviderats för att på ett tydligare sätt motsvara GDPR samt att de kompletterats med
bindande regler för inbördes biträdesförhållanden inom kommunen9, något som vårens riktade
granskning visade saknades. Jag konstaterar även att kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram
dokumentmallar för att stödja övriga verksamheter i arbetet med att strukturera biträdesförhållanden
och gemensamt personuppgiftsansvar, samt påbörjat implementeringen.
8
9

Dnr KS 2021-00412, 2021-03-31
Dnr KS 2021-00691, 2021-11-09
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Särskilt positivt är att kommunstyrelsen i samband med revideringen av riktlinjerna tydliggjort
dataskyddskontakternas tilltänkta inriktning och funktion samt skapat förutsättningar för
samordning i sådana personuppgiftsbehandlingar som är liknande inom kommunen oavsett
personuppgiftsansvar. Det bidrar till en riktning och klarhet i det praktiska arbetet inom kommunen
som i sin tur ger goda förutsättningar för samverkan som är gynnsam för likvärdigheten i
kommunens dataskydd. Ytterst innebär det förstås en trygghet för de registrerade.

3.3 Fördjupad granskning
Under 2021 har jag inte gjort någon fördjupad granskning. Den är planerad till våren 2022.
Läs mer i avsnitt 5.1 om det planerade temat för denna granskning.

4. Omvärld
4.1 Följderna av Schrems II-domen
Den 16 juli 2020 kom ett avgörande mål i EU-domstolen, det så kallade Schrems II-målet. Detta
mål har allt sedan dess kommit att få stor påverkan på personuppgiftsområdet hos både
myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer eftersom användningen av IT-tjänster
som har samband med ett land utanför EU/EES är mycket vanliga. Detta har även präglat det
gångna dataskyddsåret för Kungsbackas verksamheter och kommer sannolikt fortsätta att påverka
arbetet framöver – både vad gäller befintlig infrastruktur och kommande satsningar på
digitaliseringsområdet.
Vad säger domen?
I EU-domstolens avgörande framkom att den amerikanska rättsordningen med dess
underrättelselagar innebär att det sker en bulkinsamling av data via amerikanska leverantörer av
kommunikationstjänster. När organisationer inom EU/EES använder sådana tjänster innebär det
därför att personuppgifter som förekommer i sådana system riskerar att vidareutnyttjas på ett sätt
som inte är förenligt med de grundläggande rättigheter som GDPR är till för att skydda. Den
amerikanska rättsordningen går alltså på tvärs mot den inom EU/EES. Därför avvecklades det så
kallade Privacy Shield som var ett slags avtal mellan USA och EU som syftade att skapa samma
skydd som GDPR ger när uppgifter delades med leverantörer i USA som var anslutna till detta.
Resultatet av domen innebar dock inte ett generellt förbud mot överföring till tredjeland (det vill
säga ett land utanför EU/EES-samarbetet, som exempelvis USA), men domen klargjorde att det
beroende på land kan krävas extra åtgärder för att hindra risken för vidareutnyttjande, exempelvis
genom stark kryptering eller omkodning av uppgifter(pseudonymisering)10. I många fall har detta
rent tekniskt visat sig vara mycket svårt att åstadkomma med bibehållen funktionalitet vilket gett
upphov till dilemman för många personuppgiftsansvariga organisationer som lagt stora resurser på
att implementera funktionella IT-stöd från företag som lyder under bland annat amerikansk
jurisdiktion.
Domen har bidragit till att aktualisera betydelsen av att personuppgiftsansvariga i särskild ordning
måste säkerställa att de uppgifter som de samlar in och behandlar via olika IT-system hanteras med
respekt för de registrerades integritet i de fall uppgifterna, via en tjänsteleverantör, överförs till ett
land utanför EU/EES-samarbetet, till exempel USA. Som personuppgiftsansvarig måste man helt
enkelt ha koll på vilken av ens personuppgiftsbehandling som innebär att uppgifterna överförs eller
10

EDPB Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection
of personal data. Version 2.0 Adopted on 18 June 2021
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riskerar att överföras till tredjeland genom att till exempel använda en viss tjänsteleverantör. För
varje sådan överföringssituation gäller att analysera förutsättningarna för överföringen i förhållande
till risken att uppgifterna exponeras och vidareutnyttjas av myndigheter i länder utanför EU/EES.
Detta behöver dokumenteras, och i de fall man kommer fram till att skyddet kan upprätthållas
behöver man regelbundet följa upp så att skyddet fungerar i praktiken. Det följer också en särskild
informationsplikt till de registrerade i dessa fall.
Om man inte kan uppnå ett tillräckligt skydd strider hanteringen som utgångspunkt mot GDPR.
Sammantaget följer alltså ett mycket omfattande och komplext arbete för den som är
personuppgiftsansvarig och använder till exempel amerikanska molntjänstleverentörer.
4.1.1 Initiativ på nationell nivå och EU-nivå
Flera initiativ på nationell nivå har allt sedan Schrems II-domen varit pågående under 2021.
Exempelvis har man försökt omhänderta följderna av domen genom den statliga utredningen Säker
och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (IT-driftsutredningen)11
som mot slutet av året kom med sitt slutbetänkande med förslag om bland annat samordnad IT-drift
för förvaltningsmyndigheter. Det är tänkbart att detta på sikt kan utvecklas till att även omfatta
kommuner. Ett samarbete mellan myndigheter, regioner och kommuner har också skett under året
för att undersöka alternativa lösningar för kontors- och samarbetsverktyg. Detta samarbete
redovisades i november månad och visade att alternativ lösningar finns.
Den 4 juli 2021 fattade EU-kommissionen beslut om nya versioner av så kallade
standardavtalsklausuler (SCC) vid tredjelandsöverföring. Det är en kontraktuell metod för
tredjelandsöverföring enligt GDPR under förutsättning att man alltså kompletterar med tillräckliga
hinder för vidareutnyttjande såsom hållfast kryptering eller pseudonymisering.
En nyhet i de nya SCC:erna är att det ställs höga krav även på den part som tar emot uppgifterna i
det tredjelandet. De registrerade ges också stärkta rättigheter att få sin sak prövad på bekostnad av
parterna i överföringen. I många fall blir SCC:erna dock inte tillämpbara vilket gjort att EUkommissionen aviserat att man under 2022 avser att komma med ytterligare en uppsättning SCC:er
som ska omhänderta dessa situationer.
I slutet av november månad kom även Europeiska Dataskyddsstyrelsen, EDPB, med sina riktlinjer
för vad som ska anses utgöra en tredjelandsöverföring och inte. Dessa är i skrivande stund på
konsultation och förväntas fastställas under 2022.
Under 2022 kan vi också förvänta oss en gemensam tillsynsaktivitet mellan tillsynsmyndigheterna
koordinerad av EDPB12. Fokus kommer vara på hur offentliga verksamheter använder molntjänster.

4.2 Fokus på registrerade
Under året har IMY ändrat inriktningen i sin tillsynsplanering på så vis att myndigheten ska utreda
alla klagomål som kommer in. Detta är ett led i att rikta fokus på dem som dataskyddet är till för.
Den nya inriktningen gör att man kan förvänta sig fler och mer fallbaserade tillsynsärenden än
tidigare. Att beakta de registrerades perspektiv i personuppgiftsbehandlingen är ett välbehövligt
fokus som förhoppningsvis också kommer leda till att registrerade i allt högre utsträckning
intresserar sig för hur deras personuppgifter hanteras och använder sina rättigheter.
Ett annat område som gränsar till ovan är det nya visselblåsardirektivet som träder i full kraft under
kommande år. Det syftar till att stärka skyddet för personer som uppmärksammar brister och
eftersom dataskydd är ett av de områden som man kommer kunna ”vissla” om kommer det att ge
11
12

SOU 2021:1, 2021-12-15
EDPB launches first coordinated action | European Data Protection Board (europa.eu)
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ökade möjligheter att fånga upp risker och avvikelser på dataskyddsområdet. Den nya lagen
innehåller dessutom särskilda bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas i samband med
visselblåsning vilket ger stöd för utformningen av ett gott data- och integritetsskydd i samband med
både rapporteringen och den vidare hanteringen.
Sannolikt kommer båda dessa aspekter påverka inriktningen på min granskning framgent.

4.3 Fokus på innovation och teknikutveckling
Under året har IMY har fått ett uppdrag av regeringen att genomföra metod- och
kunskapsutvecklande insatser för att stärka förmågan att hantera integritets- och dataskyddsfrågor
och ansvarsfullt bedriva datadriven innovation och teknikutveckling. Uppdraget ska vara genomfört
redan under 2023.
I uppdraget ingår att genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen inom
innovationssystemet om integritets- och dataskyddsfrågor. Det ingår också att utveckla vägledning
och stöd på området. Med tanke på kommunens digitalisering och behov att utnyttja ny teknik är
detta ett välkommet inslag som kommer bli viktigt för kommunens verksamheter att följa och ta del
av.

4.4 Lärdomar från tillsyn
För att undvika vanliga risker och brister i dataskyddet är det lärorikt att ta del av IMY:s och dess
systermyndigheters beslut efter tillsyn.
Av 2021 års tillsynsbeslut syns sammanfattningsvis trenden att personuppgiftsansvariga bör vara
särskilt uppmärksamma på att dess behandling genomsyras av de grundläggande principerna för
personuppgiftsbehandling (inbegripet ansvarsskyldigheten)13, säkerheten vid behandlingen och de
registrerades rättigheter – exempelvis rätten till information om hur behandlingen går till och
varför den görs14.
Av besluten återkommer exempelvis vikten av att göra ordentliga och dokumenterade
konsekvensbedömningar eftersom det kan visa att viss behandling behöver ytterligare skydd eller
helt enkelt inte är lämplig att göra alls. Att göra konsekvensbedömningar lyfts också fram som ett
viktigt led i att visa på den grundläggande principen om den personuppgiftsansvariges
ansvarsskyldighet, som annars kommer till uttryck i ett systematiskt egenkontrollarbete med
löpande förbättringar.
Av besluten framgår också betydelsen av att beakta skyldigheten att lämna tillräcklig information
om behandlingen, något som återkommande tycks förbises av personuppgiftsansvariga enligt
tillsynsbesluten. Genom att informera på ett begripligt, utförligt, konkret och transparent sätt
möjliggör man för de registrerade att förstå hur personuppgifterna hanteras och gör det möjligt för
dem att tillvarata sina rättigheter.
Sammanfattningsvis kan sägas att temat på tillsynsbesluten generellt har bäring även på vad som
visat sig vara aktuella utvecklingsområden för Kungsbacka. Det finns därför all anledning att
använda tillsynsbesluten för det interna lärandet och utvecklingsarbetet för att undvika liknande i
Kungsbackas verksamheter.

13

Principerna Laglighet och transparens, Riktighet, Uppgiftsminimering, Lagringsminimering, Ändamålsbegränsning,
Konfidentialitet och Ansvarsskyldighet
14 Exempelvis DI-2021-5220 (Vårdguiden 1177), DI-2020-10541 (Spotify AB), DI-2020-10561 (Rebtel Networks AB), DI-20202719 (Polisen), DPC Inquiry Reference: IN-18-12-2 (Whats up), holländska dataskyddsmyndighetens beslut av den 9 april 2021
(TikTok), norska dataskyddsmyndighetens beslut 20/02136-18 (Grindr) samt 20/01727-1 (19/03277) (Ferde AS)
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5. Kommande år
5.1 Risk- och väsentlighetsanalys för fördjupad granskning
Mot bakgrund av strömningarna i omvärlden, årets granskning och mina iakttagelser i övrigt när jag
följt kommunens verksamheter under året utmärker sig tre riskområden som särskilt väsentliga för
mig att följa under 2022. Dessa områden är:
1) tredjelandsöverföring
2) systematiskt kvalitetssäkringsarbete
3) konsekvensbedömning
Även verksamheternas arbete med öppenhet och transparens i personuppgiftsbehandlingen blir
aktuellt att följa eftersom en klar och tydlig information till dem vars personuppgifter behandlas är
så grundläggande.
5.1.1 Tredjelandsöverföring
I samband med Schrems II-domen har integritetsriskerna med att använda digitala verktyg och
tjänster som innebär överföring till tredje land med massövervakningslagstiftning blivit tydliga.
IMY har varit tydlig med att man, även om man inte kan strukturera om en verksamhet från en dag
till en annan, i vart fall inte kan avvakta och se vad som händer på området. Man måste ta i frågan
genom att kartlägga, utvärdera och göra vad man kan för att säkra upp hanteringen.
Dataskyddsombuden i Halland rekommenderade därför sina kommuner redan i september 2020 att
börja inventera och analysera omfattningen av tredjelandsöverföring och vidta de skyddsåtgärder
man kan.
Då jag kan konstatera att det under året pågått och fortsatt pågår ett aktivt arbete med detta på olika
plan i kommunen finns dock inte anledning för mig att prioritera detta område i min fördjupade
granskning. Frågan har bland annat aviserats som område inom kommunens internkontrollprocess
under 2022.
5.1.2 Systematiskt kvalitetssäkringsarbete inbegripet ledningens genomgång
Mot bakgrund av det stöd i form av egenkontrollverktyg som sedan tidigare finns framtaget inom
dataskyddsombudsfunktionen finner jag inte heller detta som ett ämne som skulle vara särskilt
gynnsamt att följa upp genom vårens fördjupade granskning. Detta omhändertas i stället i samband
med den regelbundna granskningen under hösten 2022 och i övrigt inom ramen för råd och stöd.
5.1.3 Öppenhet och transparens
Med utgångspunkt i principen om öppenhet och transparens samt de effekter som en tydlig
information generellt sett ger på det faktiska dataskyddet, är detta område värdefullt att följa
närmre.
Mot bakgrund av det arbete som jag vet pågår inom kommunens kommunikationsområde och de
verksamheter som omfattar de målgrupper som särskilt skulle gynnas av en konkret och tydlig
information, bedömer jag dock att det vore mer lämpligt med råd och stöd i särskild ordning under
2022 än granskning.
5.1.4 Konsekvensbedömning
Mot bakgrund av att samtliga verksamheter i någon utsträckning behöver utveckla och effektivisera
sitt arbete med konsekvensbedömning framstår stöd utifrån en fördjupad granskningsinsats under
våren som gynnsamt. Det kan också få positiva bieffekter som stärker de registrerades röst i
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behandlingen eftersom det ingår som ett självklart inslag i konsekvensbedömningsarbetet. Det kan
även få positiva effekter på transparensen eftersom en konsekvensbedömning i regel bidrar till att
begripliggöra komplexa behandlingsflöden. IMY rekommenderar exempelvis att
personuppgiftsansvariga publicerar hela eller relevanta delar av sina konsekvensbedömningar som
ett led i att uppfylla öppenhetsprincipen.
Ytterligare en anledning för mig att prioritera detta område är förstås för att det rör de mest
riskfyllda behandlingarna, vilket innebär stora trygghetsvärden för de registrerade.
Ett syfte för den fördjupade granskningen skulle därmed vara att undersöka framgångsfaktorer i
verksamheternas arbete med konsekvensbedömning. Utifrån detta kan handfast stöd ges så att
arbetet åstadkommer ett tillräckligt dataskydd och även i övrigt skapar värde och transparens i
behandlingen för registrerade.
Omfattningen av konsekvensbedömningar som hittills gjorts, och görs fortlöpande, bör vara
tillräckligt som underlag för granskningen. Det betyder att respektive verksamhet därmed inte
kommer behöva lämna in ett särskilt underlag därutöver, utan endast fokusera på sitt ordinarie
arbete med konsekvensbedömning.
Varje verksamhet kommer därmed inte få en ”egen” granskningsrapport utan resultatet
sammanställs på en övergripande nivå för kommunens verksamheter i form av framgångsfaktorer
och fallgropar kompletterat med seminarier och dylika stödinsatser. Resultatet förväntas ge varje
verksamhet hjälp att göra konsekvensbedömningsprocessen mer effektiv, värdeinriktad och
åstadkomma ett underlag som i förekommande fall är tillräckligt gediget för en så kort och
kvalificerad process för förhandssamråd med IMY som möjligt. Av de samråd som hittills
inkommit till IMY (ej ännu från Kungsbacka) framgår nämligen att underlagen alltför ofta är alltför
ytliga. Detta är något som orsakar längre ledtider och merarbete.

5.2 Övrig inriktning i dataskyddsombudets arbete
Att det inom kommunen finns en fragmentering och ojämnhet i nivån på dataskyddet har dels visat
sig i de frågor som ställts till mig som dataskyddsombud, dels i incidenter som uppstått mot bättre
vetande. Det har också visat sig när igångsatta utvecklingsinsatser och -projekt som nödgats att
backa eller avbrytas till följd av att dataskyddet inte beaktats tillräckligt tidigt i planeringen.
Skillnaden på ambitionsnivån, och därmed kapaciteten, mellan de personuppgiftsansvariga
verksamheterna i kommunen är också något som blivit synligt i min årliga granskning. Jag
konstaterar att det finns verksamheter som aktivt anpassat resurser för att möta behovet av ett stärkt
dataskydd men att det också finns verksamheter som arbetat mer oplanerat och där dataskyddet som
en följd av detta är mer eftersatt. Vidare har vissa verksamheter aktivt tagit ansvar för att personalen
regelbundet ska få tillfälle att diskutera och utbilda sig i dataskydd, medan andra mer har låtit
personalen söka information på egen hand. Det finns också personuppgiftsansvariga nämnder och
ledningar som rutinmässigt efterfrågat information om dataskydd för sin strategiska planering och
de som inte gjort det.
Min bild är att denna skillnad mellan verksamheter utgör en reell risk vad gäller likvärdigheten
inom kommunen som helhet. Det kommer till uttryck genom att vissa verksamheter ligger långt
framme i integritetsskyddet medan andra möter utmaningar i att åstadkomma det mest
grundläggande. Samtidigt konstaterar jag att de starka verksamheterna utgör en resurs för övriga när
så behövs och att man också frikostigt delar med sig och hjälper varandra. Nivån på
samarbetsförmågan över verksamhetsgränserna är med andra ord en mycket gynnsam faktor för det
kommunens totala dataskydd. En reflektion är dock att en ökad samordning, ledning och styrning
inom området på övergripande nivå skulle vara hjälpsamt och troligen även mer resurseffektivt för
att uppnå en jämnare nivå på dataskyddet inom kommunen som helhet.
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Mot bakgrund av detta kommer jag under det kommande året därför aktivt fokusera på att anpassa
mitt arbete för att stödja likvärdigheten inom kommunen som helhet. Ett led i det är blir att
utvärdera och etablera effektiva informationskanaler för information, råd och stöd på de områden
där behoven är som störst. Det ligger också nära till hands att för utbildningsinsatserna under
kommande år fokusera på den högsta ansvarsnivån i dataskyddet, snarare än för de funktioner som
utsetts att samordna verksamheternas dataskyddsarbete som fokus tidigare varit. Utbildning för
politiker och för ledningsgrupper och chefer blir därmed ett prioriterat område för mig när det
kommer till att bidra till dataskyddskapaciteten i kommunen.
Ytterligare ett led i det arbetet är att ägna mer råd och stöd för de verksamheter som behöver det
i högre utsträckning än andra.
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Bilaga 1: Granskningspunkter för regelbunden
granskning 2021-2022
Nr

Granskningspunkter

Förordningseller
policysstöd15

Exempel på indikationer
utöver muntlig
informationsinhämtning

Art. 4.7 samt
art. 24.1

Information på intranät;
Delegeringsförteckning

Organisering
1

Ansvarsfördelningen för
dataskyddsarbetet i verksamheten
är dokumenterad och känd.

2

Det finns en utsedd dataskyddskontakt KS Riktlinjer för
som arbetar löpande med samordningen hantering av
av dataskyddet i verksamheten.
personuppgifter
(2018-05-29
§147), punkt 2.16

Kommunens nätverk för
dataskyddskontakter

2

Det finns samverkande funktioner med Art. 25.1-2
bred kompetens som tillsammans driver
och förankrar dataskyddsarbetet.

Information på intranät

Koll på personuppgiftsbehandlingen
4

Registret över verksamhetens
Art. 30.1 a–g samt Verksamhetens fastställda
personuppgiftsbehandlingar är komplett art. 32
register över personuppgiftsoch behandlingarna har försetts med
behandlingen
lämpliga skyddsåtgärder.

5

Konsekvensbedömning görs för
riskbehandlingar.

Art. 35.1-11 samt
art. 36.1

Rutiner och dokumentmall;
Gjorda konsekvensbedömningar inkl.
uppföljning av dessa

Säker behandling
6

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

Art. 25.1-2

Publicerad information (ex.
tillämpningsanvisningar,
vägledningar och rutiner)
och utbildningsmaterial på
intranät och i samarbetsytor;
dokumentation från
genomförd fortbildning.

7

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

Art. 25.1-2

Protokoll från APT eller
liknande

15
16

För den verksamhet som omfattas av brottsdatalagen tillämpas istället motsvarande lagrum i brottsdatalagen (2018:1177)
Ny riktlinje antagen den 2021-11-dd, dnr xxxx
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8

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

Art. 33-34

Rutiner för
incidentrapportering;
Information till personal

Registrerades rättigheter
9

De registrerade informeras om hur
deras personuppgifter behandlas i
verksamheten.

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

Information på hemsida,
e-tjänster, blanketter,
e-postsignatur/
telefonsvarare

10

De registrerade informeras om
rättigheterna de har.

Art. 13.2 b-d samt
art. 14.2 c-e

Information på hemsida,
e-tjänster, blanketter,
e-postsignatur/
telefonsvarare

11

Det finns rutiner för att ta emot, hantera Art. 15-21
och besluta om de rättigheter som de
registrerade kan åberopa.

Rutinbeskrivning, Etjänster, dokumentmallar,
expedierade ärenden

(Rätt till radering, återkallade av
samtycke, rättelse, flytt av
personuppgifter, invända mot
behandling eller begära begränsning
samt klaga på behandling.)
Utkontraktering och gemensamt personuppgiftsansvar
12

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

Art. 28

13

Det finns aktuella avtal med de
Art. 28 samt
personuppgiftsbiträden som
art. 26
verksamheten anlitat eller är
gemensamt ansvariga tillsammans med.

Rutinbeskrivning för
framtagande av
kravunderlag vid
upphandling av leverantör
Förteckning över
biträdesavtal/rättsakt samt
datadelningsavtal vid
gemensamt ansvar

Systematiskt kvalitetssäkringsarbete
14

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

Art. 5.2 samt
art. 24.1-2

Rutiner, årshjul eller
kvalitetsledningsprogram
för dataskydd;
Internkontrollrapporter och
andra sammanställningar av
efterlevnadskontroller och
åtgärder

15

Verksamheten har utnämnt och anmält
dataskyddsombud till IMY.

Art. 37

Anmälan om
dataskyddsombud och/eller
bekräftelse från IMY

23

Till
Kommunstyrelsen samt övriga berörda personuppgiftsansvariga verksamheter inom Kungsbacka kommun:
nämnden för Förskola & Grundskola, Service,
Gymnasium & Arbetsmarknad, Individ & Familjeomsorg,
Vård & Omsorg, Kultur & Fritid, Miljö & Hälsoskydd, Teknik,
byggnadsnämnden, valnämnden, kommunrevisionen,
Eksta/Tempohus samt stiftelsen Tjolöholm slott

Datum
2022-03-08
Dnr
KS 2022-00249

Fördjupad granskning våren 2022
Nu startar 2022 års fördjupade granskning av dataskyddet i Kungsbacka kommun.
Fokus är på konsekvensbedömning enligt artikel 35 i GDPR1.
Bakgrunden till temat är dels behovet inom kommunens verksamheter att utveckla
och effektivisera arbetet med konsekvensbedömning, dels värdet som det har för
dataskyddet och de registrerade2.
Syftet med granskningen är att undersöka framgångsfaktorer i konsekvensbedömningsarbetet. Resultatet förväntas ge varje verksamhet hjälp att göra processen
mer effektiv, träffsäker och värdeskapande.

Så här kommer granskningen gå till
Granskningen kommer att pågå under mars-april månad och utgå från hittills gjorda
konsekvensbedömningar som lämnats för samråd. Det betyder att ingen särskild
informationsinhämtning från verksamheterna kommer att ske. Granskningen kommer
inte heller göras eller rapporteras på verksamhetsnivå.

Rapportering av granskningens resultat
Efter granskningen sammanställs en kommunövergripande rapport kompletterat med
stödmaterial och seminarier.
Karin Malmsten,
Dataskyddsombud

1

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och
ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före
behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter (se artikel 35.1 i
GDPR).
2 Se årsrapport 2021 dnr KS 2022/0070, 2022-01-31.
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Bilaga 1: Om granskningen
En del av dataskyddsombudets uppdrag
Av artikel 39 i dataskyddsförordningen (GDPR) framgår att dataskyddsombudet ska
övervaka efterlevnaden av GDPR, de svenska kompletterande
dataskyddsbestämmelserna samt den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av
personuppgifter. En del av detta arbete görs genom att granska respektive nämnds,
bolags och räddningstjänstens följsamhet mot GDPR.
Den planerade granskningen för perioden 2021-2022 omfattar regelbunden granskning
och fördjupad granskning. Den regelbundna granskningen omfattar samtliga
personuppgiftsansvariga verksamheter i kommunkoncernen som utsett mig till sitt
dataskyddsombud och är inriktad på verksamheternas dataskyddsarbete i stort3. Den
fördjupade granskningen görs inom ett avgränsat område som inte per automatik
kommer omfatta samtliga verksamheter. Den regelbundna granskningen görs på
hösten och den fördjupade granskningen görs på våren.
Läs mer om inriktningen för de olika granskningsformerna och om områdena som
ingår i den regelbundna granskningen i Dataskyddsombudets inriktning och årshjul
2021-2022 (2021-05-21, dnr 2021-00413).

Syfte med granskning
Det övergripande syftet för all granskning är att stimulera till reflektion och lärande
omkring den egna verksamhetens dataskyddskapacitet. Med utgångpunkt i
granskningen ges råd och rekommendationer som dels kan bidra till att bibehålla och
stärka dataskyddet i verksamheten, dels korrigera eventuella avvikelser. Ett aktivt
dataskyddsarbete innebär en stor trygghet för dem vars personuppgifter som
verksamheten hanterar.

3

Mindre omfattande verksamheter är undantagna i 2021-2022 års regelbundna granskning till fördel för andra insatser inom ramen
för råd och stöd.
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Till:
Samtliga berörda personuppgiftsansvariga
verksamheter inom Kungsbacka kommun

Datum

2022-02-14

Dnr KS 2022-00143

Råd:
Dataskyddsombudets råd
om sociala medier
I det här PM:et sammanfattar jag mina rekommendationer om kommunens
användning av sociala medier, med tanke på behandlingen av personuppgifter.
Jag sammanfattar även de centrala integritetsriskerna som är viktiga att beakta i
sammanhanget. Syftet är att underlätta för kommunens verksamheter att
bedöma när det är möjligt, lämpligt och inte att behandla personuppgifter i
samband med sociala medier.
Se även mina råd vid behandling av personuppgifter i samband med foto, film
och ljudupptagning1.

Bakgrund
Många kommunala verksamheter använder sig idag av sociala medier och ser det som en viktig del
av sin verksamhet och kommunikationsstrategi. Möjligheten att vara nära sin målgrupp och snabbt
nå ut till många är fördelar man ser med denna kommunikationskanal. Att använda sociala medier
innebär samtidigt att man i princip alltid behandlar personuppgifter. Det betyder att användningen
omfattas av kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).
Personuppgiftsbehandlingen i sociala medier måste helt enkelt följa de grundläggande principerna
om laglighet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet,
lagringsminimering, integritet och konfidentialitet. Som personuppgiftsansvarig måste man också
kunna visa hur man tagit ansvar för behandlingen utifrån dessa principer och kraven följer av dem.

Rekommendation
Mot bakgrund av de omfattande integritetsrisker2 som finns vid personuppgiftsbehandling i
samband med sociala medier råder jag varje personuppgiftsansvarig i Kungsbacka kommun att
konsekvensbedöma all sin behandling i dessa sammanhang.
Fram till dess att konsekvensbedömning gjorts råder jag att avbryta eller starkt begränsa
användningen av sociala medier. Det kan vara genom att inte behandla känsliga eller extra
skyddsvärda personuppgifter. Uppgifter om sårbara personer såsom exempelvis barn, personer med
skyddad identitet, äldre, asylsökande eller andra i utsatt situation ska inte heller behandlas i sociala
1

Råd vid behandling av personuppgifter i form av foto och film, 2021-11-25 (KS 2021-01146)
Åtminstone risken för överföring av uppgifter till tredjeland, risken för profilering, svårigheterna att ha kontroll över
behandlingen och de registrerades ställning i förhållande till kommunen
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medier innan lagligheten prövats ordentligt. I avvaktan på konsekvensbedömning är en god idé att
stänga ner möjligheten att kommentera och dela inlägg, samt hålla publiceringen av inlägg till ett
minimum. Det är också bra att informera de registrerade om att personuppgifter överförs till tredje
land när de interagerar med kommunens konton och vilka risker det innebär. På så vis får de
registrerade bättre förutsättningar att göra ett informerat val. Inbäddade länkar till sociala medier på
till exempel kommunens hemsida bör i avvaktan på konsekvensbedömning också tas bort.
Följderna av att inte konsekvensbedöma och säkerställa sin personuppgiftsbehandling i samband
med sociala medier är förstås att de registrerade – anställda och användare av de sociala medierna
såsom olika invånargrupper – utsätts för integritetsrisker som i förlängningen kan orsaka dem skada
och besvär på grund av deras interaktion med kommunens konton. Det kan också orsaka
konsekvenser i form av minskat förtroende för kommunens förmåga att värna om enskildas
integritet. Integritetsskyddsmyndigheten IMY kan också komma att avbryta eller förbjuda
behandlingen samt utfärda sanktioner av den högre skalan.
Konsekvensbedömningen ska pröva lagligheten och säkerheten i behandlingen
I en konsekvensbedömning är utredningen över lagligheten och ändamålens berättigande grunden.
Utgångspunkten är att se om det alls är befogat för kommunen att behandla personuppgifter i
samband med sociala medier. Om detta kan verifieras gäller i nästa steg att utreda möjligheterna att
utforma behandlingen så att uppgifterna skyddas tillräckligt.
Om konsekvensbedömningen visar att riskerna kan sänkas i tillräcklig grad gäller att deklarera
behandlingen i verksamhetens behandlingsregister och ta fram tydliga instruktioner för personal
samt upplysande information till de registrerade. Om riskerna inte visar sig kunna sänkas är
behandlingen olaglig och innebär att de registrerades integritet äventyras. Rekommendationen blir
då att begära förhandssamråd med IMY och beroende på IMY:s bedömning avstå behandlingen och
söka alternativa vägar.
Vem ska göra konsekvensbedömning?
Eftersom varje personuppgiftsansvarig ska avgöra ändamål och medel för behandlingen, bör
konsekvensbedömningen också göras av varje ansvarig part. Det finns dock inget som hindrar att
flera personuppgiftsansvariga går samman och hjälps åt att utreda behandling som är snarlik mellan
de olika verksamheterna. I en kommun är det lämpligt att översiktligt konsekvensbedöma
kommunens närvaro i sociala medier ur ett kommunövergripande perspektiv. Då verksamheterna
inom en kommun skiljer sig såpass mycket åt är det dock viktigt att beakta förutsättningarna i varje
verksamhet. I vissa verksamheter är det snart utrett att en viss behandling kan vara direkt olämplig
givet verksamhetens kärnuppdrag, medan det i en annan verksamhet kan vara mer berättigat. Rent
praktiskt gäller det att avgränsa den behandling man konsekvensbedömer och klarlägga både de
risker och värden som finns med behandlingen.
I detta PM lyfter jag fram en rad integritetsrisker när det kommer till just sociala medier. Vid
konsekvensbedömning bör alla riskaspekter och värden av behandlingen lyftas fram för att kunna
avgöra dess berättigande. Trots de omfattande integritetsriskerna kan det visa sig finnas väsentliga
värden som gör att kommunen för vissa ändamål behöver använda sociala medier och därmed
behandla personuppgifter.
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Risker att tänka på med sociala medier
I följande stycken beskrivs risker som är viktiga att beakta när man konsekvensbedömer behandling
av personuppgifter i samband med just sociala medier.

Sociala medier och personuppgifter
Vid användning av sociala medier samlas personuppgifter in och behandlas på flera olika sätt. Som
personuppgiftsansvarig är det viktigt att ha kontroll över alla typer av personuppgifter som
behandlas, både de som syns i klartext och är mer eller mindre känsliga3 och de som är dolda i
bakgrunden. Exempelvis behandlas personuppgifter typiskt sett (men inte uttömmande) i följande
situationer:
 När man skapar ett konto (administratörs personuppgifter så som namn och
kontaktuppgifter)
 När man publicerar eller kommunicerar via chatt (namn, foto, film, text eller ljudfiler)
 När man kommenterar, delar och ”gillar” (via gilla-knapp)
 När man klickar på olika länkar på/från en webbplats (metadata om preferenser och
beteendemönster)
 När man besöker en sida (geolokaliseringsdata samt identifierare som IP-adress)
Barn och andra särskilt utsatta personer
Många användare av sociala medier är barn och behandling av barns uppgifter inom ramen för
kommunens sociala medier ställer höga krav på analys över behandlingens berättigande och
säkerhetsåtgärder.4 Detta eftersom barn är särskilt utsatta ifråga om sociala medier eftersom de
själva inte alltid är medvetna om riskerna och konsekvenserna med sociala medier. Barn löper
också större risk för att material kopplat till dem exponeras för olämpliga, ibland kriminella aktörer,
samt för kränkningar. I sammanhanget är även begreppet ”sharenting” viktigt att beakta – som
handlar om fenomenet när föräldrar och andra vuxna såsom lärare eller kontaktpersoner av olika
anledningar vill publicera bilder på barn i sociala medier5. I de fall bilder eller uppgifter om barn
publiceras i sociala medier är en grundläggande utgångspunkt att beakta barnperspektivet.
Förutom barn räknas även andra kategorier av personer i kommunens potentiella målgrupper för
sociala medier som sårbara. Deras personuppgifter kräver också extra skydd. Det kan vara äldre,
brukare, anställda, patienter, asylsökande och personer med skyddad identitet. För vissa av dessa
kan det vara svårt att förstå innebörden av att få sina personuppgifter publicerade på ett socialt
media och för andra kan en sådan publicering leda till allvarliga konsekvenser. Detta är särskilt
viktigt att beakta i och med de sociala mediernas avancerade algoritmer som kan finna samband
mellan ett besök på kommunens sida och andra situationer.
Förutsättningar för laglig behandling inom kommunen
För att alls få behandla personuppgifter måste det finnas en laglig grund och ett berättigat ändamål.
De lagliga grunder som kommunens verksamheter kan basera sin behandling på är begränsade. De
grunder som är aktuella är om behandlingen är ett led i att uppfylla ett allmänt intresse, om det
utgör ett led i en myndighetsutövning, om kommunen är rättsligt förpliktigad till det eller som det
behövs för att uppfylla ett avtal. De tre första fordrar att det finns stöd i en nationell rättskälla
medan det sistnämnda förutsätter att det finns en aktuell avtalssituation. En annan laglig grund som
i undantagsfall kan komma ifråga är om behandlingen är nödvändig för att rädda någons liv och
hälsa, det vill säga för att skydda ett intresse som är av grundläggande betydelse. Undantag gäller
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Känsliga personuppgifter är etnicitet, sexuell läggning, politisk övertygelse, hälsa, facklig tillhörighet och biometrisk
information och får bara behandlas under vissa omständigheter
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Dataskyddsförordningen 2016/679, skäl 38
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Juridiken bakom sharenting. Statens medieråd och Institutet för juridik och Internet (2021). Länk: Juridiken bakom
sharenting - Statens medieråd (statensmedierad.se)
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även för den lagliga grunden samtycke eftersom det sällan är möjligt för en kommun att grunda sin
behandling i detta. Orsaken är det beroendeförhållande som i regel råder mellan kommunen och
dem vars personuppgifter kommunen behandlar, exempelvis anställda, brukare/patienter eller
invånare, elever. Samtycke kan dock användas som en intgritetsstärkande åtgärd för att säkerställa
att de registrerade är informerade om förutsättningarna för behandlingen och i förväg ges möjlighet
att avstå.
När det gäller kommunala bolag kan de även tillämpa den lagliga grunden intresseavvägning i de
verksamhetsuppgifter som inte har direkt samband med det uppdrag som bolaget fullgör istället för
kommunen. I dessa fall gäller att man kan sätta ord på vad det är som gör att bolagets intresse att
behandla uppgifterna är större än de enskildas integritet. Som bolag finns även ett större utrymme
för användningen av samtycke som laglig grund om villkoren för detta i övrigt är uppfyllda.

Sociala medier, vidareutnyttjande och tredjelandsöverföring
När en utsedd medarbetare skapar ett användarkonto på ett socialt media godkänns det sociala
medieföretagets allmänna villkor för den personuppgiftsansvarigas räkning. Det innebär bland annat
att de personuppgifter som sedan publiceras kan komma att lämnas ut till både företag och stater,
som i sin tur använder personuppgifterna för egna syften. I vissa länder finns lagar som gör att
landets myndigheter i underrättelsesyfte har rätt att utan vidare begära att få del av uppgifterna och
att företagen då är skyldiga att lämna ut dem. Uppgifterna kan exempelvis användas för politiska
syften, antagonistiska angrepp och diskriminering. Detta betyder att man som
personuppgiftsansvarig behöver ha tydliga regler för om, hur och vem som får skapa användarkonto
i kommunens namn så att det inte startas upp och okontrollerat bidrar till ett personuppgiftsflöde
som kan vidareutnyttjas för andra ändamål än kommunen avsett.
Användning av sociala medier innebär i regel att personuppgifter överförs eller riskeras att
överföras till i vart fall USA eller Kina eftersom många av de sociala medie-företagen har sin bas
där. GDPR innebär att alla EU/EES-länder ska ha ett likvärdigt skydd för personuppgifter och den
personliga integriteten. För länder utanför EU/EES-området, så kallat tredjeland såsom USA och
Kina, finns däremot inte några generella regler som ger sådana motsvarande garantier. Konkret
betyder detta att den som är personuppgiftsansvarig då måste göra en bedömning av det aktuella
landets möjligheter att skydda personuppgifterna och vilka integritetsrisker överföring kan
innebära6. I mitt PM om Rättsläget för amerikanska molntjänster och tredjelandsöverföring finns
mer information kring just denna integritetsrisk.7
Som en följd av EU-domstolens avgörande i det så kallade Schrems II-målet8 förtydligades detta
krav på den som är personuppgiftsansvarig. Domen förtydligade även att överföringar till USA och
andra länder med motsvarande massövervakningslagstiftning är särskilt problematiska eftersom
dessa lagar tillåter att uppgifter samlas in och används på ett sätt som är motstridigt GDPR och
därmed äventyrar enskildas integritet. De flesta sociala medieföretag presenterar halvårsvisa
rapporter om utlämnande av personuppgifter till andra stater. Detta möjliggör viss insyn av
omfattningen och vilken typ av data de sociala medieplattformarna lämnar ifrån sig. Samtidigt är
företagen på grund av sekretess många gånger hindrade att tala om att de lämnat ut uppgifter.
Mot bakgrund av Schrems II-domen har flera dataskyddsmyndigheter agerat. När det gäller sociala
medier gick bland annat en av de tyska dataskyddsmyndigheterna, Federal Data Protection
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Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB) Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to
ensure compliance with the EU level of protection of personal data samt European Cloud Code of Conduct (EU Cloud
CoC) (Decision 5/2021 of May 25, 2021 (Belgian Supervisory Authority Decision))
7
Rättsläget för amerikanska molntjänster och tredjelandsöverföring, 2022-02-14 (dnr 2022-143)
8
Europadomstolen, mål nr C-311/18, meddelad 16 juli 2020.7
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Commissioner, den 16 juni 2021 ut med en rekommendation att offentliga verksamheter helt ska
avsluta sina konton på Facebook.9
Kontroll över uppgifterna
Personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifter i sociala mediekanaler behöver ha i åtanke
att det medför en stor spridning av personuppgifter som det i praktiken blir mycket svårt att ha
kontroll över. Det gäller både för den som publicerar uppgifterna och den som förekommer i dem.
Det kan påverka möjligheten att tillgodose de registrerades rättigheter såsom rätt till tillgång,
rättelse och radering. Det kan också vara svårt att påverka hur uppgifterna används givet nya
funktioner och algoritmer som lanseras i det sociala mediet.
Den norska dataskyddsmyndigheten har under 2021 exempelvis publicerat en
konsekvensbedömning där de anger just svårigheten att ha kontroll över personuppgifterna som en
av orsakerna till att de valt att inte ha en Facebook-sida.10 Konsekvensbedömningen har gjorts av
myndigheten i dess roll som personuppgiftsansvarig (alltså inte i rollen tillsynsmyndighet) men har
publicerats då den kan ha ett allmänintresse för andra offentliga aktörer såsom en kommun. I
konsekvensbedömningen noterar myndigheten att stora delar av det offentliga samtalet idag pågår
på sociala medieplattformar som ägs av företag. Myndigheten anger att möjligheten att finnas där
allmänheten finns gör det kommunikativt attraktivt för verksamheter att använda plattformarna.
Särskilt då plattformar som Facebook både är användarvänliga och kostnadsfria. De omfattande
upplysningar om människor som samlas in och sparas i samband med användandet är dock en
annan typ av kostnad som bör vägas in. Den som skapar en ett konto kommer genom sin närvaro
där bidra till en ökad generering av uppgifter som används av företaget för att förstå användarna och
dess vanor och preferenser för att kunna skapa användaranpassad reklam och annat innehåll.
Indirekt betalar man alltså för sitt sociala medieutnyttjande med sina besökares data och
personuppgifter.

Sociala medier och personuppgiftsansvaret
Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för personuppgiftsbehandlingen
och som har ansvaret för att utforma den så att den håller sig inom GDPR:s ramar. I kommunen är
den personuppgiftsansvarige respektive nämnd eller styrelse i kommunalt bolag/stiftelse.
Även företaget som tillhandahåller den sociala medieplattformen är personuppgiftsansvarig för den
behandling de bestämmer ändamål och medel för. I många situationer finns därför ett gemensamt
personuppgiftsansvar. I en dom från den 5 juni 2018 har till exempel EU-domstolen kommit fram
till att det föreligger ett gemensamt personuppgiftsansvar när man använder Facebooks
analysverktyg11. Senare har detta även ansetts gälla när man använder plugins på sin hemsida (att
man kan klicka på en Facebook-symbol för att gilla eller komma till en Facebook-sida)12.
När man använder sociala medier är det alltså viktigt att utreda förhållandet samt dokumentera det i
ett överenskommet arrangemang mellan den personuppgiftsansvarige och det sociala
medieföretaget. Att ett gemensamt ansvar föreligger innebär även ett gemensamt ansvar att
informera och hantera registrerades rättigheter. Det är viktigt att säkerställa att man kan få detta att
fungera i praktiken, annars bör man inte engagera sig som ansvarig part i behandlingen.
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Hur långt personuppgiftsansvaret sträcker sig beror på hur det sociala mediet är utformat. När det
gäller publicering av uppgifter på sociala medier skiljer sig ansvaret åt beroende på vilket media
man använder:
 För Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin med flera är som utgångspunkt respektive
nämnd, styrelse i kommunalt bolag/styrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgifter
som behandlas på respektive verksamheters sociala mediekonto. Ansvaret omfattar både
personuppgifter som verksamheterna själva publicerar och personuppgifter som publiceras
av andra på sidan, exempelvis av privatpersoner som kommenterar, gillar eller delar inlägg.
 Om kommunens medarbetare interagerar med privatpersoners konton genom ett konto som
har registrerats i kommunens namn eller som ett led i verksamhet som kommunen idkar, på
en sida som inte har startats av kommunen, så ansvarar kommunen som utgångspunkt inte
för personuppgifter som publiceras av andra på den sidan.
 För Twitter är respektive nämnd, styrelse i kommunalt bolag/stiftelse som utgångspunkt
personuppgiftsansvarig för personuppgifter som respektive verksamhet själva publicerar och
inte för personuppgifter som publiceras av andra. Detta beror på att verksamheten inte kan
påverka publiceringen av andras Twitter-inlägg.13
Under rubriken Sociala medier och personuppgifter ovan listas ett antal olika
behandlingssituationer i sociala medier. Personuppgiftsansvaret omfattar även dessa.
Det ansvar man har som personuppgiftsansvarig är långtgående och därför är det viktigt att alla
anställda känner till vilka regler som gäller för sociala medier. Om en anställd startar ett socialt
mediekonto i kommunens namn, eller publicerar en personuppgift som härrör från arbetsgivaren på
till exempel sin egen Facebooksida, så blir kommunen personuppgiftsansvarig även för den
publiceringen. En sådan publicering kan även utgöra personuppgiftsincident14.
Det finns vissa situationer där även en anställd som privatperson blir personuppgiftsansvarig för det
hen publicerar på sitt eget sociala mediekonto för en bredare krets15.
De högsta riskerna som den norska dataskyddsmyndighetens analys visade gällande Facebook är att
man som personuppgiftsansvarig är underkastad Facebooks bestämmande över behandlingen och
inte själv kan ställa krav på säkerheten. Myndigheten identifierade även svårigheten att kontrollera
text i inlägg och kommentarer och att användare kan spara information de hämtat om andra. De
noterade även svårigheten att radera information, och även om man gör det så kan användare redan
ha delat vidare eller sparat informationen. Flera av dessa risker kvarstår efter riskminimering eller
försök till sådan. Liknande problem kan även finnas med andra sociala medier.

Sociala medier och öppenhetsprincipen
När det kommer till Facebook kan det vara svårt för registrerade över tid att ha kontroll över hur
man interagerat med kommunen och hur personuppgifter har kunnat användas. Eftersom många
använder Facebook kan behandlingen uppfattas som förutsägbar men många aspekter kanske inte är
det. En användare förstår kanske inte den virala kraften i delningar, taggningar och nyhetsflöden.
De kanske tror de kan vara konfidentiella med kommunen när de till exempel använder
meddelandefunktionen. Kanske tror man att kommunens närvaro är en garanti för behandling, att
den är säker. Användare förstår kanske inte heller att all interaktion, även den med kommunen,
kommer att samlas in och användas av Facebook för andra ändamål. De förstår kanske inte vidden
13
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av global lagring och hur användningen av tredjeparter kan se ut. En slutsats av det är att
behandlingen präglas av osäkerhet och brist på öppenhet, som ju är grundläggande för en god
personuppgiftsbehandling.
Betydelsen av öppenhet och begriplighet i personuppgiftsbehandlingen berörs i ett nyligen utfärdat
sanktionsbeslut från den irländska dataskyddsmyndigheten rörande WhatsApp, som är en del av
Facebook-koncernen, som visade på flera brott mot öppenhetsprincipen och rätten till information16.
Beslutet gjorde gällande att det är alldeles för svårt att som registrerad få en överblick över hur
WhatsApp samlar in och använder ens personuppgifter. Det visade sig även att uppgifter samlades
in utan ickeanvändares vetskap genom användares kontakter i telefonen för att tillgodose eventuellt
framtida bruk.

Sociala medier och profilering
Med profilering menas varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att
uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet
för att analysera eller förutsäga personens prestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga
preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. Behandling som
inbegriper profilering kräver särskild hantering och är i många fall inte tillåten.
När det gäller annonstjänster som Facebook tillhandahåller, samt integrering av Facebook widgets,
plugins och liknande på den egna hemsidan, finns som ovan nämnts flera rättsfall som visar på att
det finns stora problem med just profileringen som detta kan innebära. Även Europeiska
dataskyddsstyrelsens riktlinje om annonsering mot sociala medie-användare17 visar vilka stora
integritetsproblem det kan innebära att utnyttja de sociala mediernas annonstjänster givet den
omfattande profilering som då kan ske.

Sociala medier och journalistiska ändamål
Enligt 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen (2018:218) undantas behandling av personuppgifter
från vissa av bestämmelserna i GDPR när behandlingen sker för journalistiska ändamål.
Exempelvis reglerna om personuppgiftsansvar, registrerades rättigheter och reglerna för
tredjelandsöverföring. Undantaget följer av artikel 85.2, skäl 153 GDPR som ger stöd för att göra
vissa undantag från GDPR för behandling som sker för sådana ändamål om det är nödvändigt med
hänsyn till yttrande- och informationsfriheten. Rättigheter och friheter är dock i regel något som
främst är avsett för enskilda och inte det allmänna. Som offentlig aktör måste man därför vara
försiktig med att använda sig av detta undantag eftersom syftet med yttrandefriheten är att
tillförsäkra den enskilde skydd mot ingripande från det allmänna. En kommun kan, såsom
representant för det allmänna, i regel inte åberopa ett grundlagsskydd för att undgå förpliktelser
enligt lag som är menade att skydda den enskildes personliga integritet.
I IMY:s (tidigare Datainspektionens) beslut från 2012-02-10 med dnr 1755-2011 finns hänvisningar
till högsta domstolen (NJA 1995 s. 677), JO (dnr 5127-2009 och dnr 21-2010) och JK (dnr 302103-42) som alla talar emot att det allmänna skulle kunna använda sig av ett journalistiskt ändamål
istället för att använda integritetslagstiftningen. Samtidigt har EU-domstolen uttalat sig på området
där domstolen bedömde att sådan verksamhet som avser spridning av offentliga uppgifter är
journalistisk verksamhet, om den syftar till att sprida information, åsikter eller idéer till
allmänheten18. Det spelar inte roll genom vilket medium och verksamheten är inte förbehållen
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Decision in the matter of WhatsApp Ireland Limited made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018.
Länk: dpc_final_decision_redacted_for_issue_to_edpb_01-09-21_en.pdf (europa.eu)
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Guidelines (8/2020) on the targeting of social media users, 2021-04-21. Länk:
edpb_guidelines_082020_on_the_targeting_of_social_media_users_en.pdf (europa.eu)
18
Se mål C-73/07 Satakunnan. Länk: CURIA - Documents (europa.eu)
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medieföretag. Utöver att verksamheten måste uppfylla syftet ovan måste dock rätten till privatliv
kunna förenas med behandlingen och behandlingen får inte gå utöver vad som är nödvändigt.
Mot denna bakgrund bör all behandling med stöd av undantaget för journalistiskt ändamål utredas
och avgränsas noggrant så att eventuell behandling med stöd av den här typen av ändamål inom
kommunens verksamhet inte breddas till att omfatta mer än vad som är nödvändigt.
Råd och stöd
För vidare råd och stöd i arbetet med att konsekvensbedöma riskerna vid användning av sociala
medier går det bra att höra av sig.
Karin Malmsten
Dataskyddsombud för de personuppgiftsansvariga verksamheterna; nämnden för Förskola &
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Service, Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg,
Kultur & Fritid, Miljö & Hälsoskydd, Teknik, byggnadsnämnden, valnämnden, kommunrevisionen,
kommunstyrelsen, Eksta/Tempohus samt Tjolöholm slott
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Rättsstöd
Det här PM:et grundar sig på General Data Protection Regulation, GDPR/Allmänna
dataskyddsförordningen EU 2016/679, särskilt följande artiklar;
Artikel 4 Definitioner
Artikel 5 Principer för behandling av personuppgifter
Artikel 6 Laglig behandling av personuppgifter
Artikel 12 Klar och tydlig information […]
Artikel 13-14 Information som ska ges till registrerade
Artikel 24 Den personuppgiftsansvariges ansvar
Artikel 26 Gemensamt personuppgiftsansvar
Artikel 30 Register över behandling
Artikel 32 Säkerhet i samband med behandling
Artikel 35 Konsekvensbedömning om dataskydd
Artikel 44(-49) Allmänna principer för överföring av uppgifter till tredjeland
Artikel 58 Befogenheter för tillsynsmyndigheter
Artikel 85 Behandling och yttrande- och informationsfriheten
samt
1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen (2018:218)
Referenser till övrig rättsvägledning anges i löpande fotnoter.
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Till:
Samtliga berörda personuppgiftsansvariga
verksamheter inom Kungsbacka kommun

Datum

2022-02-14

Dnr KS 2022-00143

Stöd:
Rättsläget för amerikanska
molntjänster och
tredjelandsöverföring
I det här PM:et sammanfattar jag det allmänna rättsläget gällande
tredjelandsöverföring generellt och amerikanska molntjänster i synnerhet. PM:et
kompletterar de rekommendationer som dataskyddsombuden i Hallands
kommuner utfärdade i september 2020 med anledning av Schrems II-domen och
de förändrade förutsättningarna för överföring av personuppgifter till USA1.
Syftet är att underlätta för de personuppgiftsansvariga nämnderna, bolagen och
stiftelsen inom kommunen i arbetet med att kartlägga och utreda
personuppgiftsbehandling som har koppling till USA eller annat tredje land.
GDPR är ett skydd för människors grundläggande fri- och rättigheter
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att alla länder inom EU/EES ska ha ett likvärdigt skydd
för människors personuppgifter och den personliga integriteten så att dess grundläggande fri- och
rättigheter inte äventyras. För länder utanför EU/EES-området finns inte några generella regler som
ger motsvarande skydd. En överföring av personuppgifter till ett sådant tredje land är därför bara
tillåten om det skydd som GDPR annars ger kan garanteras hela vägen. Motsvarande gäller även för
behandling som per see inte innebär en överföring till tredjeland, men som innebär en uppenbar risk
för detta2.
Att överföra eller exponera personuppgifter för ett tredje land som inte följer GDPR innebär som
utgångspunkt alltså en betydande integritetsrisk och är därmed inte tillåtet. I detta sammanhang ska
även nämnas att när det gäller personuppgifter som är känsliga och som också omfattas av
sekretess, så innebär GDPR i regel även hinder för utlämnande till en aktör i ett tredjeland dit de
svenska sekretessreglerna inte räcker (se artikel 9.3).
USA och GDPR
Genom de amerikanska lagarna Cloud Act, Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) section
702, Executive Order 12333 och Presidential Policy Directive 28 har amerikanska staten rätt att när
som helst få tillgång till personuppgifter som behandlas i USA samt av företag som har
1

Information från dataskyddsombuden till personuppgiftsansvariga styrelser och nämnder i Hallands kommuner, 202009-21
2
EDPB Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international
transfers as per Chapter V of the GDPR Länk: Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3
and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR | European Data Protection Board
(europa.eu)
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amerikanska ägare oavsett var i världen som behandlingen sker. Fram till juli 2020 fanns den så
kallade Privacy Shield. Det var ett avtalsliknande ramverk för hur överföring av personuppgifter
kunde gå till på ett säkert sätt mellan EU och USA. Detta föll dock i och med EU-domen Schrems II
som kom då. Orsaken var att det inte räckte till för att lämna det skydd som GDPR garanterar
eftersom det inte stod emot underrättelselagstiftning. Den osäkerhet som fram till dess rådde kring
amerikanska molntjänster och överföring på grund av avtalsmässiga konstruktioner (se Schrems I
där tidigare Safe Harbor-principerna föll på motsvarande sätt) försvann alltså i och med Schrems II
som med all tydlighet klargjorde rättsläget. EU har därefter även gjort ytterligare förtydliganden,
som alla visar det problematiska rättsläget mellan GDPR och den amerikanska lagstiftningen.
I juni 2020 kom både rekommendationer om kompletterade skyddsåtgärder vid
tredjelandsöverföring från europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)3 och EU Cloud Code of
Conduct4 (jfr artikel 40 och 41 GDPR). Vidare har Europaparlamentet den 20 maj 2021 antagit en
resolution med anledning av Schrems II5 och i juli 2021 publicerat studien Exchanges of Personal
Data after the Schrems II Judgment6. Innehållet i alla dessa publikationer pekar i riktning mot att
även ledande EU-organ är av uppfattningen att amerikanska molntjänster är kategoriskt omöjliga att
avvända givet de tekniska förutsättningarna och de grundläggande legala problemen som råder idag.
Nu finns dessutom den svenska lagen om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning
eller lagring av uppgifter som innebär förbud för leverantörer till myndigheter att röja uppgifter för
obehöriga7. En statsmakt eller företag i tredje land som inte följer GDPR är obehöriga.
Liknande problem i förhållande till GDPR finns även när det gäller Kina, Ryssland och Indien
vilket bland annat en analys gjord på uppdrag av EDPB över de legala förutsättningarna där visar8.
Problematiken har två sidor
Grundproblematiken när det gäller USA är tvåsidig. Det har dels att göra med den legala miljön i
landet, dels hur de amerikanska molntjänsterna är konstruerade rent tekniskt. När gäller de tekniska
problemen så har det att göra med de amerikanska företagens leveransmodeller och att den tekniska
infrastrukturen har sin bas i USA. Därför är det idag bara tekniska åtgärder som fullt kan åtgärda de
problem som Schrems II visar. Avtal som skyddsåtgärd räcker inte. Detta gäller även de nya
standardavtalsklausuler som EU-kommissionen kom med för överföringssituationer den 4 juli
20219. I fallet USA och för länder med liknande lagstiftning måste dessa kompletteras med tekniska
skyddsåtgärder som hindrar åtkomst från obehöriga aktörer. Detta även om de nya
standardavtalsklausulerna ger ett betydligt mer stärkt skydd för registrerade som i och med dessa
avtal kan åberopa vissa klausuler på den personuppgiftsansvariges bekostnad.
European Cloud Code of Conduct (EU Cloud CoC) som publicerades i juni 2021 är inriktad just på
att definiera vad som krävs för att molntjänster ska vara lagligt att använda i EU. Här framgår att de
extra tekniska åtgärder som behövs för att lösa problemen med de amerikanska molntjänsterna för
det första är att kryptera de personuppgifter som behandlas i dessa (detta ska då vara med en robust
3

EDPB Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level
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och motståndskraftig krypteringsteknik som håller över tid). För det andra handlar det om att ändra
formatet på uppgifterna, det vill säga pseudonymisera. För det tredje kan man göra en kombination
av dessa två alternativ.
I och med den amerikanska lagstiftningen är dock amerikanska företag hindrade att själva kryptera
eller anonymisera personuppgifter inför amerikanska staten, vilket innebär att den
personuppgiftsansvariga själv eller med hjälp av en part inom EU/EES måste åstadkomma detta.
Det kan också finnas problem med dessa skyddsåtgärder när det kommer till att upprätthålla själva
funktionaliteten i tjänsterna.
Det finns idag alltså inga enkla åtgärder som en personuppgiftsansvarig egentligen kan vidta för att
skydda sina registrerade från vidareutnyttjande av dess uppgifter när det gäller amerikanska
molntjänster. I EDPB:s rekommendationer (01/2020) finns dock en arbetsgång på 6 steg man som
personuppgiftsansvarig eller överförande part behöver följa för varje behandlingssituation som
inbegriper tredjelandsöverföring. I de riktlinjer som EDPB kom med i november 2021 över vad som
utgör en tredjelandsöverföring (05/2021)10 framgår att även risken för tredjelandsöverföring i
praktiken behöver hanteras på samma sätt genom lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR artikel 32,
även när det per see inte föreligger en faktisk överföringssituation. I båda scenarier gäller att
säkerställa att eventuella leverantörer och underleverantörer kan garantera skydd enligt GDPR.
Omfattande analys- och kontinuitetsarbete krävs
Oavsett om man behöver tillämpa de överföringsregler som finns i GDPR kapitel V som till
exempel standardklausuler och därtill kompletterande skyddsåtgärder eller om man arbetar med
lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 32 innebär det utöver ett gediget analys- och
bedömningsarbete även ett omfattande arbete med att följa upp att skyddsåtgärderna fungerar i
praktiken. Man behöver även ha beredskap att agera om så inte skulle vara fallet.
Om man som personuppgiftsansvarig överför personuppgifter till tredjeland har man även en
förstärkt informationsplikt till de registrerade. Detta innebär att man måste informera tydligt i vilka
sammanhang man överför personuppgifter och vilka skyddsåtgärder man vidtagit (se artikel 13.1 f
och 14.1 f).
IMY råder att man agerar
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har i sin vägledning angett att man som
personuppgiftsansvarig inte kan stå passiv i förhållande till den situation som Schrems II-domen
visat. Man måste börja ta steg för att hantera situationen och ett led i det är att ta ställning till
överföringssituation för överföringssituation i sin personuppgiftsbehandling baserat på de 6 stegen i
EDPB:s riktlinjer11. I vissa fall är det mindre problematiskt eftersom det både finns alternativ och
det relativt enkelt och snabbt går att ersätta en viss tjänst eller komplettera med tekniskt skydd utan
att det påverkar verksamhetens genomförande. I andra fall är det mer problematiskt, exempelvis när
det gäller kontorsverktyg och samarbetsplattformer. Att inte agera är dock inget alternativ utan alla
riskminierande åtgärder som leder till stärkt integritetsskydd räknas. I synnerhet som kommun
utifrån dess offentliga uppdrag och som värnare av invånarnas grundläggande demokratiska fri- och
rättigheter är det viktigt att arbeta aktivt med frågan. Givet de integritetsrisker som finns med tredje
land – inbegripet det omfattande merarbete som krävs – är skälen alltså mycket starka för
kommunen att överväga helt inomeuropeiska, nordiska eller svenska alternativ för den behandling
som i vart fall är verksamhetskritisk. Även i andra sammanhang bör kommunen överväga
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lämpligheten att i sin roll som offentlig aktör behandla personuppgifter i ett sammanhang som
inbegriper koppling till tredje land.
Fortsatt utveckling i frågan
Under 2022 planerar EDPB den första koordinerade tillsynsaktiviteten mellan
dataskyddsmyndigheterna12. Fokus kommer med utgångpunkt i ovan vara offentliga verksamheters
användning av molntjänster. Detta kommer ge sannolikt ge vägledning kring var ribban för
kommunens ansträngningar att sänka integritetsriskerna ligger i förhållande till de utmaningar som
finns att samtidigt upprätthålla sin service och verksamhet.
Fler tillsyner och beslut rörande tredjeland är också att vänta de kommande åren.
Råd och stöd
För vidare råd och stöd i arbetet med att kartlägga, analysera och bedöma risker i behandling med
koppling till tredjeland går det bra att höra av sig.
Karin Malmsten
Dataskyddsombud för de personuppgiftsansvariga verksamheterna; nämnden för Förskola &
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Service, Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg,
Kultur & Fritid, Miljö & Hälsoskydd, Teknik, byggnadsnämnden, valnämnden, kommunrevisionen,
kommunstyrelsen, Eksta/Tempohus samt Tjolöholm slott
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Rättsstöd
Det här PM:et grundar sig på General Data Protection Regulation, GDPR/Allmänna
dataskyddsförordningen EU 2016/679, särskilt följande artiklar;
Artikel 4 Definitioner
Artikel 5 Principer för behandling av personuppgifter
Artikel 6 Laglig behandling av personuppgifter
Artikel 9 Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
Artikel 13-14 Information som ska ges till registrerade
Artikel 24 Den personuppgiftsansvariges ansvar
Artikel 26 Gemensamt personuppgiftsansvariga
Artikel 28 Personuppgiftsbiträden
Artikel 32 Säkerhet i samband med behandling
Artikel 35 Konsekvensbedömning om dataskydd
Artikel 40-41 Uppförandekoder
Artikel 44(-49) Allmänna principer för överföring av uppgifter till tredjeland
Artikel 58 Befogenheter för tillsynsmyndigheter
Referenser till övrig rättsvägledning anges i löpande fotnoter.
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