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Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 21 april 2022 kl. 17:00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Charlotte Wallenstein (M) 

1.  Information april 2022 
 
Information lämnas i följande:  
 
Övergripande dokument:  
Förvaltningschefens 
månadsbrev (efter kallelse), 1 st 
dokument 
 
Muntlig föredragning:  
Statusrapport - Jessica Wibeck, 
fritidsspecialist, 1 st dokument 
 
Information om revisorernas 
grundläggande granskning – 
Ulrika Granfors, 
förvaltningschef 

Information om status på 
uppdrag – Ulrika Granfors, 2 st 
dokument 

Dokument för kännedom: 

OK Löftan ansökan, 2 st 
dokument 

2022-00094  Informationen noteras till protokollet. 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(2) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Begäran om yttrande - Motion 
om klassisk arkitektur i 
Kungsbacka 
Kommunstyrelsens 
diarienummer 
KS 2021-01200 
 
5 st dokument 

2022-00080  Nämnden för Kultur & Fritid föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

3.  Begäran om yttrande - Motion 
om gratis broddar till invånare 
som fyllt 70 år (-) 
 
2 st dokument 

2022-00045  Nämnden för Kultur & Fritid föreslår 
Kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att utdelning av gratis broddar strider 
mot likställighetsprincipen, medför en hög kostnad 
samt att utdelning av 320 par broddar skett 
2021/2022 på mötesplatser för seniorer i samarbete 
med Region Halland som var finansiär. Intentionen 
med motionen är därmed delvis uppnådd i det korta 
perspektivet.   

4.  Initiativ angående ungdomar 
trygghet vid utomhusvistelse 
 
4 st dokument 

2021-00256  Nämnden för Kultur & Fritid godkänner 
förvaltningens svar på initiativet.  
 

5.  Initiativärende från C angående 
riktlinjer för hur nämnden ska 
hantera initiativ från 
kommuninvånare som gäller 
minnesmärken 
 
3 st dokument 

2022-00052  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att inte 
upprätta särskilda riktlinjer för minnesmärken. 
Beslut kommer fattas i varje enskilt ärende. 
Nämnden uppdrar istället åt förvaltningen att arbeta 
fram processbeskrivning och rutinbeskrivning för 
hur en förfrågan om minnesmärke ska hanteras.  

6.  Anmälan av delegationsbeslut 
april 2022 
 
14 st dokument 

2022-00090  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2022-04-21 godkänns. 

 
Kristina Karlsson 
ordförande 

Erik Norinder 
sekreterare 
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Datum 

2022-04-09 
 
  

  

 

Förvaltningschefens månadsbrev. April 2022  
 

Långsiktig planering och större frågor 

 

Möjlighet att ombudgetera medel från 2021 till 2022 

Det ligger som förslag från Kommunstyrelsens arbetsutskott att vi ska få 
ombudgetera de extra coronamedel som Kommunstyrelsen beviljade under våren 
2021 och som inte hann förbrukas under 2021 inna nverksamhetne var tvungen att 
avvecklas i december 2021. De kommer bli ett viktigt tillskott i vårt 
omställningsarbete framåt där vi kommer fokusera än mer på barns och ungas 
psykiska hälsa. Inriktningen för arbetet kommer bli att fortsätta växla upp 
friskvårdsgrupperna, ha personal för att kunna svara upp när vi fortsätter expandera 
arbetssättet Tillsammans för varje barn samt inför de nya metoderna från 
Brottsförebyggande rådet; Stoppmöten samt tillfälligt Uppsökande team. Därtill vill 
vi även fortsätta Dans för hälsa samt utöka fritidslotsverksamheten. 

 

Planeringsdag för förvaltningens chefer och ledningsgrupp i maj 

Förvaltningens ledningsgrupp har jobbat med den bild vi presenterade för 
budgetberedningen, se bild nedan.  I början av maj ska förvaltningens samtliga 
chefer och ledningsgrupp fördjupa det arbetet ytterligare som en förberedelse inför 
nämndens planeringsdag i september då vi ska prata ny inriktning. Vi utgår från att 
de större förändringar vi måste göra inom kommunal verksamhet med anledning av 
”Samhälle i förändring” (det vi tidigare kallade ”välfärdsutmaningen”) rent generellt 
kommer bestå i stora drag alldeles oavsett valutgång. 
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Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 
Vi har ett förslag till presentation av pågående bygg- och anläggningsprojekt så att 
nämnden blir mer insatt i de frågorna. På nämndsmötet kommer presentationen vara 
helt färdig. Ni ska se presentationen som ett förslag så kom gärna med synpunkter på 
vad det egentligen är ni är intresserade av att få reda på. Första gången vi presenterar 
materialet kan vi göra det lite noggrant så att ni får kännedom om alla pågående 
projekt lite djupare. Därefter kanske det räcker med en kortare statusuppdatering med 
jämna mellanrum.  
 
 
Operativa frågor 
Digitalt lärcenter och Mera digital 
Förra veckan invigdes satsningen Digitalt lärcenter på plan 2 på Fyren som är ett 
resultat av det kommungemensamma utvecklingsinitiativet Mera digital. Det var ett 
30-tal programpunkter under invigningsveckan. Kärnan i Digitalt lärcenter är att det 
ska vara en plats dit man kan komma för att inspireras och lära nytt med målet att 
öka sin digitala kunskap och känna sig inkluderad och fungera som invånare i ett 
alltmer digitalt samhälle. Man kan t ex få hjälp med hur digitala verktyg kan 
underlätta vardagen. Hjälpen kommer även finnas på närbiblioteken och som mobil 
verksamhet. Senior har en tydlig koppling hit också. Vi har köpt en mängd digital 
utrustning för utlåning inkl. kom igång hjälp, t ex VR-glasögon och surfplattor.  
 
Beslut i Kommunfullmäktige om skulptur som finansieras av Hasselgrenska fonden 
Förra veckan gladdes vi lite extra åt att kommunfullmäktige tog beslut om 
användande ur Hasselgrenska  fonden utifrån förslaget som vi lämnat med 
konstverket Change of directions av Marie Meisenberger. 
 
 
Välgörenhetsgala för Ukraina 
Kungsbacka Teater förbereder nu för den välgörenhetsgala som tidningen Norra 
Halland tagit initiativ till och genomför om några veckor.Den lokala uppslutningen 
bland artister och publik är stor.  
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Naturturismens dag 
Lördagen den 22 april går Naturturismens dag av stapeln med många 
programpunkter på Naturum Fjärås Bräcka Naturturismens dag 
(naturumfjarasbracka.se) https://www.naturumfjarasbracka.se/sv/naturturismens-dag/ 
 

 
 
 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://www.naturumfjarasbracka.se/sv/naturturismens-dag/
https://www.naturumfjarasbracka.se/sv/naturturismens-dag/


 

---------- Forwarded message --------- 
Från: Jeanette Blom <jeanette@familjenblom.se> 
Date: sön 14 nov. 2021 kl 11:37 
Subject: Extra bidrag 2021 
To: <Kulturochfritid@kungsbacka.se> 
 

OK Löftan håller på att renovera sin klubbstuga Lillesjöstugan. Vi fick förra året pengar från er för 
detta. Utan de pengarna hade vi inte kunnat starta renoveringen och vi är mycket tacksamma för det. 
Vi räknar med att första delen av renoveringen är färdig så att vi kan börja ta stugan i bruk i år. Efter 
det återstår det att sätta in kök.  

Vi önskar ansöka om pengar för att kunna få ny inredning till stugan. De bord och stolar vi har kvar 
sedan tidigare är slitna och inte så ändamålsenliga. Vi skulle vilja ha fällbara bord och stapelbara 
stolar. Det skulle göra utrymmet mycket mer flexibelt. De stolar vi har idag är gamla Kinnarpstolar 
från 80talet de är stapelbara men otympliga och har med åren blivit ganska slitna. Våra gamla bord är 
heller inte fällbara. Det hade också varit toppen om vi kunde få till en myshörna med soffa och 
kanske några saccosäckar, något barnen skulle älska.  
 
Vi behöver också ha några nya bänkar till omklädningsrummet eftersom vi har byggt om det och de 
gamla inte passar på samma sätt längre.  
 
Om det finns begagnad utrustning som passar oss i kommunen är vi inte främmande för det. Jag 
bifogar ett dokument där vi har beskrivit vad vi  behöver och exempel på vad det kan kosta. Det blir 
mycket pengar totalt men vi har försökt att hålla nere priset så gott det går. 

När stugan är färdig vill vi gärna att ni kommer till oss och ser hur fint det har blivit och får en bild av 
vår verksamhet. 

 

mvh 

/Jeanette Blom ordförande OK Löftan 

 

 



Beskrivning inredning OK Löftan behöver till Lillesjöstugan  

 

6 rektangulära bort fällbara med plats för 6 stolar   1500x6 = 9000:- 
2 ovala bord        3000x2=6000:- 
stolar 6x6 + 2x8 = 52 stolar      550x52=28600:- 
Whiteboardtavla       600:- 
Soffa         3500:- 
Soffbord        300:- 
3 Saccosäckar        900x3 = 2700:- 
3st Skohylla        250x3=750:- 
2st Garderober        3500:- 
Bänkar till omklädningsrum.       8000:- 

         Summa: 62950:- 
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Väckta frågor från nämnden för Kultur & Fritid  
 

Startdatum 19-01-01 
 
 

Datum Dnr Avser Status  
    
2021-11-
07 

KFT 2021:00256 Förslag från (C) att genomföra 
dialoger med ungdomar om 
deras syn på trygghet i 
innerstaden och i övriga 
kommundelar. 

 
  

2021-12-
13 

KFT 2021: 
00308 

Förslag från (S): 

Att förvaltningen snarast 
utreder vilka ekonomiska 
tillskott som behövs för att 
fortsätta de projekt som startats 
upp under 2021 och snarast 
redovisar detta till nämnden. 

Att det ekonomiska tillskott 
som skulle behövas för att ha 
dessa projekt igång under 2022 
tas från Kultur och Fritids 
resultatfond. 

Att nämnden så snart som 
möjligt får ett underlag och kan 
ta beslut i frågan så att 
uppstartade projekt kan fortgå 
utan att det blir ett glapp från 
det som redan pågår till det som 
ska pågå under 2022. 

 

2022-02-
10 

KFT 2022:00044 Förslag från (C), (M) och (L):  

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

 

 

2022-02-
16 

KFT 2022:00049 Förslag från (S) att:  

Förvaltningen för Kultur och 
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Fritid tar fram ett förslag på hur 
vi kan fira våra 
Kungsbackaolympier från OS i 
Tokyo med pompa och ståt den 
17 september 2022. 

 

2022-02-
17 

KFT 2022:00052 Förslag från (C) att:  

Nämnden för Kultur & Fritid 
ger i uppdrag åt förvaltningen 
för Kultur & Fritid att ta fram 
riktlinjer för hur nämnden ska 
hantera initiativ från 
kommuninvånare som gäller 
minnesmärken. 
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Väckta frågor från nämnden för Kultur & Fritid  
 

Startdatum 19-01-01 
 
 

Datum Dnr Avser Status  
    
2018-03-28 FH/2018:25 Förslag från (L) att införa 

Fritidsbank i Kungsbacka  
Inget formellt uppdrag från 
nämnden har lämnats till 
förvaltningen, men svar till (L) 
och kontinuerlig information har 
skett 2018. 
Just nu pågår arbete med att hitta 
en befintlig lokal som kan 
användas. Förankring av 
projektet hos andra förvaltningar 
pågår. Ideella sektorn och Senior 
i Kungsbacka också vara aktuella 
för bemanning av Fritidsbanken. 
 
2019-08-22 
Nämnden beslutar att frågan 
bifalls, att verksamhet av typen 
”fritidsbank” införs med 
placering på Elektronen. 
 
2020-08-03 
Arbete har pågått för att hitta en 
lämplig lokal och ett flertal 
alternativ har studerats t ex 
Elektronen, Marios och 
Hembygdsmuseet. Alla lokaler 
kommer dock att avvecklas inom 
kort och alla har inneburit för 
höga kostnader eller stött på 
andra hinder. Just nu arbetar vi 
med alternativet att inrymma den 
i de allmänna ytorna i ishallen.  
 
21-08-09 Arkitekt har ritat 
förslag på att inrymma 
Fritidsbanken i ishallen och 
dialog pågår med alla 
isföreningar om att nyttja 
ishallarna även för detta ändamål.  
 
 

2018-08-08 FH/2018:55 Förslag från (L) om ytterligare 
åtgärder för att möjliggöra att 
kommunens badplatser blir mer 

Inget formellt uppdrag från 
nämnden har lämnats till 
förvaltningen, men lägesrapport 
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handikappanpassade. 
 

om vidtagna åtgärder vid 
kommunens badplatser lämnades 
2018-09-20. 
 
2019-02-28  
När Specialist Fritid har börjat 
sin anställning blir ett av 
uppdragen att göra en tydlig 
genomförandeplan för 
upprustning av kommunala 
badplatser på en mer detaljerad 
nivå än idag. Ny person startar på 
försommaren 2019. 
 
2019-08-22 
Nämnden beslutar att frågan 
bifalls och att förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan för 
kommunens badplatsutveckling 
inkl ställningstagande till 
tillgänglighetsfrågan. 
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2018-12-05 FH/2018:90 Yrkande från (L) om förlängning 

av befintliga motionsslingor i 
Onsala 

Inget formellt uppdrag från 
nämnden har lämnats till 
förvaltningen, men yrkandet 
redovisades under punkten 
”Information” 2018-12-20. 
 
2019-02-28 
Timanställd person har fått i 
uppdrag att identifiera och märka 
upp, både fysiskt och digitalt, 
längre motionsstråk i 
Kungsbacka som går på 
befintliga stigar och vägar.  
Prio 1 är Kungsbackaskogen mot 
Varlaskogen och Sandsjöbacka. 
Därtill kommer som prio 2 en 
längre slinga i Kungsbacka 
identifieras, en ”stadsrunda”.  
Prio 3 är motsvarande arbete 
kring Naturum och som prio 4 i 
Åsa.  
Arbete pågår och slingorna kan 
färdigställas under 2019.  
 
2019-08-22 
Nämnden beslutar att frågan 
bifalls, men att arbete påbörjas 
med slingorna i 
Kungsbacka stad, i 
Sandsjöbacka, vid Fjärås Bräcka 
och Åsa. 
 
2020-08-03 
Arbete har pågått 2019-2020 och 
färdigställda slingor finns vid 
Stättared och Fjärås Bräcka. Näst 
att märkas upp blir Kungsbacka 
stad där kommunen äger all 
berörd mark.  
 
Utredningen har tyvärr resulterat 
i beslut att ingen slinga går att 
skapa legalt pga 
markägoförhållanden mellan 
Kungsbackaskogen och 
Sandsjöbacka samt i Åsa. 
 
Utredningsarbete pågår nu i 
skogsområdet intill Särö centrum.  
 

2018-12-05 FH/2018:91 Förslag från (L) om elbelyst 
motions- och allaktivitetsslinga i 
Åsa 

Inget formellt uppdrag från 
nämnden har lämnats till 
förvaltningen, men yrkandet 
redovisades under punkten 
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”Information” 2018-12-20. 
 
2019-02-28 
Inriktningen är att till att börja 
med skapa slingor på befintliga 
vägar och elupplysta gator för att 
guida våra invånare. Se punkten 
ovan där Åsa identifierats som en 
prioriterad ort.  
 
2019-08-22 
Nämnden beslutar att frågan 
bifalls, att Åsa prioriteras som 
område där nya slingor 
skapas på befintliga stigar, vägar 
och gator men inte genom 
elbelysta slingor. Se 
även ärende KFT/2019:169. 
2020-08-03 
Under 2019-2020 har ett intensivt 
arbete pågått för att hitta 
befintliga stigar i Åsa som 
tillsammans kan utgöra lite 
längre, uppmärkta slingor. Flera 
alternativ har tagits fram och 
fysiska möjligheter finns. Tyvärr 
har markägarförhållanden gjort 
att ingen legal anslutning kunnat 
göras från skogsstigar till 
allmänna vägar eller gång- och 
cykelvägar. Allmänheten får 
därför fortsätta nyttja stigar som 
finns men utan att de märks upp 
fysiskt i naturen.  
 

2019-01-28 
 
 
 

KFT/2019:27 Förslag från (S) att kommunen 
vintertid avsätter ett av 
elljusspåren för längskidning på 
konstsnö samt ser över 
möjligheter att tillhandahålla 
utlåning eller uthyrning av 
skidutrustning i anslutning till 
längdskidåkningen  
  

Väckt och antecknat på nämnden 
2019-01-31. 
 
2019-02-28 
Kortfattad utredning av kostnader 
ska göras som steg 1. Vi studerar 
befintliga anläggningar avseende 
investering av snökanon och 
kostnader för iordningsställande 
och skötsel av spår. Presenteras i 
samband med budgetarbetet där 
nämnden kan prioritera.  
 
2019-08-22 
Nämnden beslutar att frågan 
avslås, med hänsyn till 
budgetläget. 
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2019-02-
28 

KFT/2019:62 Förslag från (L) att Kultur & 
Fritid får i uppdrag att 
genomföra en förstudie som kan 
leda fram till att det skapas en 
ny kulturbyggnad i centrala 
Kungsbacka. Byggnaden får 
gärna vara en märkesbyggnad 
och ha en spektakulär arkitektur 
som kommer att ge Kungsbacka 
Ett nytt och spännande besöks-
mål. Förstudien ska också se på 
möjligheter till att få extern 
finansiering för att driva 
konsthallen. 
 

Väckt och antecknat på 
nämnden 2019-02-28 
 
2019-08-22 
Nämnden beslutar att frågan 
avslås, med hänsyn till 
budgetläget och tidigare 
förstudie. 
 
 

2019-03-
29 

KFT/2019:00083 Förslag från (KD) om utökad 
informationsspridning av 
kultur- och fritidsaktiviteter i 
kommunen, inte bara våra egna 
aktiviteter utan det totala 
utbudet. 
Berörda enhetschefer på Fyren 
har uppdraget att se över fysiska 
anslagstavlor på 
Fyren samt lämplig form för att 
via våra digitala plattformar 
guida invånare till andra 
alternativ än kommunens egna 
verksamheter. 

2019-08-22 
Nämnden beslutar att frågan 
bifalles. 

2019-04-
25 

KFT/2019-
00097 

Magdalena Sundqvist (S) 
väcker ärende om ”Folkhälsa 

för alla – Sommaridrottsskola i 
föreningslivet med möjlighet till 
bra mat för rimlig peng”: 
”Flera föreningar i Kungsbacka 
börjar nu ordna 
sommarlovsaktiviteter för barn 
och ungdomar i kommunen. 
Inte sällan sker det här som 
dagläger där föräldrar kan 
lämna sina barn på morgonen 
och hämta dem under 
eftermiddagen efter att de slutat 
jobba. 
Hade dessa aktiviteter inte 
anordnats hade många av de 
barn som deltar i dessa 
sommarlovsaktiviteter istället 
befunnit sig inom kommunens 
fritidshemsverksamhet på 
dagtid. 

2019-04-30 
Nämnden för Kultur & Turism 
beslutar att avslå Magdalena 
Sundqvists (S) ärende med 
förslag om 
”Sommaridrottsskola i 

föreningslivet med möjlighet 
till bra mat för rimlig peng”. 

2019-12-
19 

KFT/2019-
00264 

Förslag från (S) att KFT får i 
uppdrag att ta fram förslag på 
påverkanstorg som äger rum i 

Väckt och antecknat på 
nämnden 2019-12-19 
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Kungsbacka kommun för vår 
kommuns ungdomar där elever 
från kommunens skolor och 
kommunens politiker får 
möjlighet att ha en dialog med 
varandra om ungas prioriterade 
frågor. 

 
Besvaras i tjänsteskrivelse i 
augusti 2020, ärende 2019-
00264. 
 

2020-05-
28 

KFT/2020-
00150 

Förslag från (S) om kvinnojour 
 
Kungsbackas kvinnojour lever 
idag månad för månad och är i 
stort behov av bidrag för att 
kunna tillhandahålla skydd för 
utsatta kvinnor. De är alltså 
osäkra på om de kommer att 
överleva som förening. 
  
Med detta som bakgrund vill 
Socialdemokraterna att:  
 
• förvaltningen för Fritid & 
Folkhälsa tar initiativ för att 
samverka med Individ och 
Familjeomsorg för att 
tillsammans hitta lösningar, så 
väl ekonomiska som praktiska, 
för att säkerställa Kvinnojouren 
i Kungsbackas existens. 
• förvaltningen för Fritid & 
Folkhälsa ser över de 
ekonomiska möjligheterna, för 
att bidra till att Kvinnojouren i 
Kungsbacka får stabila 
möjligheter med god 
framförhållning att leva vidare 
och kunna fortsätta med skyddat 
boende och samtal för utsatta 
kvinnor och barn. 

2020-05-28 
Väckt och antecknat på 
nämnden 2020-05-28 
 
Besvaras i tjänsteskrivelse i 
augusti 2020, ärende 2020-
00150. 

2020-05-
14 

 Förslag från (M) om kulturpris 
 
Hur ska vi göra kulturpriset mer 
attraktivt? 

Väckt på presidiemöte 2020-05-
14. 
 
2020-08-03 Ett ärende 
”nämndens utmärkelser” 
kommer upp som information i 
september. De handlar om att 
förvaltningen bör ta ett 
helhetsgrepp kring alla 
utmärkelser, inte enbart 
kulturpriset. Utmärkelserna 
behöver få en större tyngd och 
status för att dels attrahera fler 
sökande, dels ge mottagarna 
och förvaltningens 
uppmuntrande arbete större 
uppmärksamhet. 
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21-08-09 Nämnden har under 
året beslutat om att inrätta nya 
priser, nytt sätt att 
marknadsföra och en gala för 
att fästa större uppmärksamhet 
på kulturpriset och andra 
utmärkelser från förvaltningen.  

2020-06-
11 

 Förslag från (M) om 
isättningsplats för kanoter 
 
Filip Berndtsson (M) vill 
uppdra åt förvaltningen att 
utreda möjligheterna till att 
upprätta en isättningsplats för 
kajak och kanot. 
 

2020-06-11  
Väckt och antecknat på 
nämnden 2020-06-11 
 
2020-08-03 
Förvaltningen kommer inleda 
ett samarbete med 
friluftsorganisationer, 
scoutkårer och kajak-och 
kanotuthyrare. Med deras hjälp 
kan vi utreda lämplig plats som 
skulle utöka möjligheten till 
paddling i första hand i Rolfsån. 
Förvaltningen återkommer med 
kostnadsberäknat 
genomförandeförslag om 
lämplig plats hittas.  
 
21-08-09 Ingen kanotplats har 
etablerats och samarbetet med 
föreningarna i frågan har varit 
låg då mycket tid gått åt till 
andra projekt. 
Friluftsfrämjandet paddlar ofta i 
havet och har inte efterfrågat 
kanotplats som den högsta 
prioriteringen från deras sida. 
Idén är dock bra och vi ska 
försöka prioritera tid för att 
åstadkomma en iläggningsplats 
på lämpligt ställe.  Ett privat 
företag har etablerat sig i 
Kungsbackaån med Hamntorget 
som utgångspunkt för 
kajakpaddling från Kungsbacka 
stad.  
 

2020-08-
06 

 Förslag från ( c ) om att, med 
anledning av Friluftsåret 2021,  
Att ge förvaltningen i uppdrag 
att efterfråga vilka föreningar 
som tänkt delta i Friluftsåret 
2021 samt uppmuntra 
föreningarna att delta i detta 
projekt. I uppdraget skulle även 
ingå att Kultur & Fritid är en 

2020-06-11  
Väckt och antecknat på 
presidiet 2020-08-07. 
 
20-08-07 
Förvaltningen kommer 
efterhöra intresset hos de 
friluftsorganisationer som finns 
i kommunen t ex 
friluftsfrämjandet, scoutkårer m 
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samarbetspart i genomförandet 
av projektet i Kungsbacka. 

 

fl och se på vilket sätt vi 
gemensamt skulle kunna arbeta 
med frågan. Vi kommer även 
efterhöra möjligheten att som 
kommun söka ekonomiskt stöd 
från detta nationella projekt.   
 
21-08-09 Friluftslivets år pågår 
med en mängd aktiviteter med 
bas på naturum. Flera 
föreningar har deltagit och stort 
fokus har varit att nå nyanlända 
via t ex SFI-grupperna. 
Landshövdingen i Halland 
deltar i en aktivitet på naturum 
den 10 sept.  
  

2021-05-
20 

KFT 2021:00116 Förslag från (s) om att skapa 
digitala konstrundor och 
historierundor 

21-08-09. Under året har 
förslag på konstvandringar 
skapats genom att 
utskrivningsbara guider lagts 
upp på hemsidan. Vandringen 
är alltså inte en digital variant 
men ett stöd för att ta del av 
delar av den offentliga konst 
som finns i kommunen. Arbetet 
kan utvecklas både avseende 
omfattning och form. Utredning 
pågår om hur omfattande en 
total digitalisering skulle kunna 
vara resursmässigt.  

2021-06-
16 

KFT 2021:00130 Förslag från (L) om att 
kommunen ska tillhandahålla 
badrullstolar på några av våra 
badplatser. 

21-08-09 Förslaget kom tätt 
inpå sommaren och hann 
varken utredas eller realiseras 
inför sommarsäsongen 2021. 
Utredning inför att förverkliga 
förslaget inför 2022 kommer att 
genomföras.  
  

2021-11-
04 

KFT 2021:00257 Förslag från (KD) att skapa 
trygghet och öka trivseln genom 
konst i varje kommundel.  

22-03-17 Nämnden för Kultur 
& Fritid är positiv till det nya 
arbetssättet som möjliggör 
konst i alla kommundelar och 
medskapande av invånarna 
själva. Sammantaget tror vi att 
alla dessa förutsättningar som 
nu finns på plats möjliggör 
intentionen i initiativet på ett 
bra sätt. En avrapportering av 
de styrande principer som 
konstrådet tänker sig arbeta 
efter ska ske till nämnden under 
2022.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om klassisk arkitektur i Kungsbacka 
Kommunstyrelsens diarienummer 
KS 2021-01200 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-08, att remittera en motion från Torbjörn Andersson (SD) om 
klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har i beslut 2022-03-01 överlämnat motionen till byggnadsnämnden samt till nämnden 
för Kultur & Fritidför yttrande. 
 
Motionssvaret har utformats i samråd med förvaltningen för Bygg- och miljöförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och främja en mer klassisk arkitektur. Den 
moderna arkitekturen är alltför splittrad och de anser att det finns både estetiska och historiska 
argument för att bygga vidare på den tidiga 1900-tals stilen – nyrenässans, gotisk och nybarock, som i 
folkmun kallas klassisk arkitektur. 
 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter 
Detta yttrande är i mycket samstämmigt med det yttrande som lämnades 2020-08-03 gällande motion 
om inrättande av ett skönhetsråd i kommunen då frågorna har flera beröringspunkter. 
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Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Hur bedömningen av dessa värden kan tas omhand i planerade projekt görs dels i 
planskedet, dels i handläggningen av bygglov. 
 
Enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900 12 kap 2 § 1 ska Byggnadsnämnden "verka för en 
god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö" och 
enligt §7 "ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till 
personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska 
kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt". I Kungsbacka är det Byggnadsnämnden med 
stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter. 
 
I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens arkitektur i sig men också 
lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta grunden 
för gestaltningen av stadsmiljön och det är viktigt att redan där ta med bedömningar av arkitektur och 
områdenas utformning. En bred demokratisk process där både politiker, experter och allmänhet får 
möjlighet att ha synpunkter är viktig för en aktiv diskussion om till kommande och förändrade miljöer. 
 
Inom ramen för gällande lagstiftning och detaljplaner har dock byggherren stor frihet att 
styra gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog med bygg- och miljöförvaltningen. 
Estetik och skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog. 
 
Inom bygglovenheten har merparten av handläggarna högskoleutbildning. Flera av handläggarna har 
arkitektexamen från teknisk högskola alternativt bebyggelseantikvarisk examen från Göteborgs 
universitet. Handläggarna har flerårig erfarenhet av kommunal verksamhet och/eller som 
projekterande arkitekter. De har därmed kompetens att föra en dialog kring estetiska värden. En 
estetisk bedömning i enlighet med plan- och bygglagen görs därmed i varje enskilt ärende. 
Bygglovsärenden med särskilt betydande kulturhistoriska och estetiska värden tas alltid upp för 
diskussion på enhetens handläggarmöten och kommunens kommunantikvarie involveras alltid för att 
säkerställa en hög och jämn kvalitet på bedömningarna. 
 
Kungsbacka kommun delar varje år ut pris för god arkitektur, Kungsbacka arkitekturpris. Detta är ett 
bra sätt att visa på kommunens höga ambitionsnivå för att ny bebyggelse ska hålla hög kvalitet och att 
ny, modern arkitektur vävs in i befintlig bebyggelsemiljö på ett anpassat och väl genomtänkt sätt, både 
ur estetisk och kulturhistorisk synpunkt. 
 
Nämnden för Kultur & Fritid är remissinstans för samtliga detaljplaner och bygglovsärenden och 
tillför således kompetens och fokus på gestaltningsfrågor och kulturmiljö. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att fullgod kompetens kring gestaltningsfrågorna finns inom 
enheten för bygglov tillsammans med förvaltningen för Kultur & Fritid samt att rutinerna för hur 
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kompetensen tas till vara är väl utvecklad såväl inom enheterna som i samarbetet med kommunens 
politiska organ.  
 
Som en följd av Kungsbackas politiska organisation inom plan- och byggnadsväsendet är också 
lekmannainflytandet i gestaltningsfrågorna ovanligt väl tillgodosett. 
 
Kungsbacka har ett Arkitekturprogram vars mål är att upprätthålla och utveckla bebyggelsemiljöer 
med stark karaktär och identitet. I stor utsträckning behandlar arkitekturprogrammet estetiska värden 
och fungerar som ett komplement till Plan- och bygglagen.  
 
Karaktär Kungsbacka tar sin utgångspunkt i stadens naturförutsättningar, historiska framväxt  
och stadskaraktärer samt beskriver värden och kvaliteter att tänka på vid underhåll, förändring och 
tillägg i den byggda miljön. Syftet är att bidra till en gemensam syn på Kungsbacka stads värden och 
fungera som en inspirationskälla och vägledning när staden förnyas och utvecklas. 
 
Innerstadens kvarter - riktlinjer för utveckling syftar till att lyfta fram innerstadens kulturvärden samt 
ge övergripande riktlinjer för utveckling och bevarande i innerstaden. Innerstaden ska utvecklas på 
kulturmiljöns villkor. Kommunen har också tagit fram ett färgsättningsprogram för innerstaden. 
 
Arkitektur och estetik är och har alltid varit en kontroversiell fråga eftersom det berör på ett så 
påfallande sätt människors omgivande miljö och vardag. Hur byggnader ser ut och gestaltas är därför 
ett ämne som ofta hamnar i fokus för debatter och åsiktsförklaringar. Det är bra att ämnet berörs och 
diskuteras eftersom stadsutveckling och arkitektur är en demokratisk fråga. Men det blir problematiskt 
att på ett övergripande sätt råda över hur arkitekturen ska gestaltas eftersom det är en disciplin som bör 
vara ett uttryck för sin tid. Arkitekturen bör anses vara ett konstnärligt uttryck och ett sätt att 
kommunicera samtidens ideal och estetik på. Det innebär inte att arkitekturen ska ges plats och 
utrymme på omgivande bebyggelses bekostnad utan anpassas och utformas med hänsyn till platsens 
förutsättningar. I vissa fall kan en mer vågad, modern och uttrycksfull arkitektur vara motiverad för att 
ge platsen eller miljön en särskild karaktär eller identitet och tillföra nya värden och kvaliteter. I andra 
fall bör den samspela, ta hänsyn och vävas in på ett omsorgsfullt sätt i befintlig miljö som redan har 
uttalade och karaktärskapande värden. Dessa förutsättningar står beskrivet i Plan- och bygglagen och 
kommunens tjänstepersoner inom nämnda förvaltningar har en samlad kompetens för att avgöra när 
och i vilka fall de olika typerna av arkitektoniskt uttryck är lämpliga. Att på ett övergripande sätt 
beakta och främja att all ny arkitektur inom stadens centrala delar ska ha en historisk prägel vore direkt 
olyckligt och motverka till att staden växer och utvecklas på ett naturligt sätt. Däremot är det viktigt 
och väsentligt att aktivt arbeta för att ny arkitektur planeras och byggs utifrån de principer som 
regerings mål kring Gestaltad livsmiljö anger, alltså hållbarhetsperspektiv och kvalitet från 
planeringsstadiet till slutprodukten vad avser gestaltning, boende, upplevelser och material.  
 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Förvaltningen för Kultur & Fritids synpunkter 
Kultur & Fritid står bakom Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter. Förvaltningen vill vi göra 
följande tillägg. 
 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har ett nära samarbete med både bygg- och miljöförvaltningen i 
ärenden som rör förhandsbesked och bygglov samt Samhällsbyggnadskontoret gällande planarbeten 
genom kommunantikvarien. Kommunantikvarien har kompetens som rör bebyggelsens 
kulturhistoriska värden. Kungsbacka kommun utmärker sig i länet med att ha tillgång till denna 
kompetens vilket innebär att plan- och bygglagens krav på varsamhet och att verka för ”en god 
byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö” kan tillgodoses inom 

Kungsbacka kommun på ett mycket bra sätt.  
 
Arkitektur och konst är ett uttryck för samtiden. Uppfattningen om vad som är vackert, fult och 
estetiskt tilltagande ändras kontinuerligt över tid. Arkitekturen och konsten formar och påverkar våra 
offentliga vardagsrum och platser där vi alla befinner oss i och använder. Ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv är det viktigt att ny bebyggelse anpassas till befintlig men det är också relevant att ny 
arkitektur speglar samtidens ideal och estetik. Det blir årsringar som går att avläsa i bebyggelsen. Att 
återgå till en historisk gestaltning av all ny arkitektur skulle förvilla och motverka en naturlig 
utveckling av ett konstnärligt uttryck. Arkitektur kan inspireras och ta upp tematiska 
gestaltningsprinciper från historien men det vore olyckligt att på ett övergripande sätt ge en inriktning 
för hur ny arkitektur ska gestaltas. 
 
Kultur & Fritid föreslår att avslå motionen. Förvaltningarna bör inte på ett övergripande sätt råda över 
hur arkitekturen ska gestaltas eftersom det är en disciplin som bör vara ett konstnärligt uttryck för sin 
tid. Ny bebyggelse bör gestaltas med hänsyn till platsens förutsättningar, i vissa fall är det motiverat att 
använda en mer historiserande stil för att anpassas till befintlig, kulturhistorisk bebyggelse, i andra fall 
kan det vara motiverat med en mer modern utformning. I förvaltningarna finns god kunskap och 
kompetens hur dessa bedömningar bör göras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-06 
Begäran om yttrande, 2022-03-09 
(Sverigedemokraterna) (Motion) Klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 2022-03-09 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
Ulrika Granfors     Sofia Rosén 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion - Klassisk arkitektur i centrala 
Kungsbacka 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01200 

Begäran om yttrande avser Byggnadsnämnden 
Nämnden för Kultur & Fritid 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-06-10 

Direktiv/Övrigt - 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 75 Dnr 2021-01200 
Remittering av motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk 
arkitektur i centrala Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid 
nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt 
beakta och främja en mer klassisk arkitektur. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2022-02-08, § 12 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 
2021-12-07 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, nämnden för Kultur & Fritid 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 12 Dnr 2021-01200 
Anmälan av motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk 
arkitektur i centrala Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har inkommit med en motion om att kommunen vid 
nybyggnation i de centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och särskilt 
beakta och främja en mer klassisk arkitektur. 

Beslutsunderlag 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka, 
2021-12-07 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-02-15 
Diarienummer 

KFT 2022-00045 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
Förvaltningschef 
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Remiss: Motion - Gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-) 

Kultur & Fritidsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att 
utdelning av gratis broddar strider mot likställighetsprincipen, medför en hög kostnad samt att 
utdelning av 320 par broddar skett 2021/2022 på mötesplatser för seniorer i samarbete med Region 
Halland som var finansiär. Intentionen med motionen är därmed delvis uppnådd i det korta 
perspektivet.   

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) inkom i november 2021 med en motion om att införa gratis broddar för personer 
som är 70 år och äldre. Motionären anser att utdelandet av gratis broddar skulle kunna minimera 
antalet fallolyckor.  

Enheten Senior i Kungsbacka, under Kultur & Fritid, bedriver verksamhet på 18 träffpunkter med det 
uttalade syftet att möjliggöra för äldre att bibehålla och/eller utöka sin fysiska och psykiska hälsa. I det 
ingår att seniorerna ska beredas möjlighet att umgås och dela upplevelser, att röra på sig och 
genomföra aktiviteter i egen regi. Att dela ut broddar till besökarna innebär att de kan ta sig till och 
från träffpunkterna och delta i de aktiviteter som erbjuds. Genom träffpunktverksamheten kan vi 
fördröja tiden innan vårdbehov uppstår. Vi anser därför att det finns skäl att i detta fall göra avsteg från 
likställighetsprincipen och dela ut broddar till just besökarna till träffpunkterna. 

Utdelning av 320 par broddar skedde 2021/2022 på mötesplatser för seniorer i samarbete med Region 
Halland som var finansiär. De 320 paren broddar har täckt det behov som fanns och de är 
distribuerade. Således är intentionen med motionen delvis uppnådd i det korta perspektivet. Att 
fortsätta med detta på en årlig basis skulle fortsatt kosta ca 30 tkr per år och extern finansiär kan 
möjliggöra en fortsättning kommande år. I övrigt så instämmer vi med yttrandet från vård och omsorg 
i frågan. 
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Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Region Hallands utdelning av broddar 
Lokala nämnden i Kungsbacka, som är en del av Region Halland, har delat ut broddar vid två tillfällen. 
Det första tillfället var vintern 2012/2013 i samarbete med dåvarande Äldreomsorgsförvaltningen. De 
köpte in 900 broddar till en kostnad av 61 650 kr. Sammanfattningsvis fann de i utvärderingen att de 
flesta hade bibehållit eller ökat sina aktiva utevistelser. Vissa hade minskat sina utevistelser, men det 
berodde på att de var nyopererade eller hade fått försämrad fysisk förmåga. De flesta hade känt sig 
tryggare med broddarna, men många hade haft svårt att ta på sig broddarna.  

Lokala nämnden Kungsbacka beslutade även i december 2019 att avsätta 30 000 kr för att dela ut 
broddar, som har räckt till att köpa in cirka 320 par broddar. Utdelningen har skjutits fram till februari 
2022 på grund av pandemin.  

Omvärldsanalys 
Det finns andra kommuner som erbjuder gratis broddar till äldre. Mölndals Stad införde gratis broddar 
till personer 70 år och äldre för första gången inför vintern 2021/2022. De köpte in 6 000 par broddar 

till en kostnad av 615 000 kr. Vid kontakt med Mölndals Stad i slutet av januari så hade de hittills delat 
ut 3 000 broddar tillsammans med information om fallprevention. De har fått ett positivt gensvar.   

Ekonomisk bedömning 
Om Kungsbacka köper in broddar på samma sätt som Mölndal har gjort blir inköpskostnaden runt   
990. 000 kr.  Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik från 2020 var cirka 12 900 personer i 

Kungsbacka 70 år och äldre. Mölndals Stads motsvarande befolkning var cirka 8 000 personer. Det 

innebär att Kungsbackas kostnader blir cirka 61 % högre förutsatt att Kungsbacka gör samma inköp 
som Mölndal.   

Med beaktande av likställighetsprincipen, som innebär att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika, 
måste tillräckligt med broddar köpas in för att kommunen realistiskt ska kunna dela ut till alla som 
omfattas av erbjudandet och vill ha. Det är därmed inte ett alternativ att endast köpa in 320 broddar.  

Juridiskt ramverk  
En central princip i kommunallagen är likställighetsprincipen, som innebär att kommunen ska 
behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för olika behandling. De flesta 
vägledande domar rörande likställighetsprincipen gäller taxor, vilket gör att det saknas vägledning i 
aktuell fråga om broddar. Göteborg har bedömt att utdelandet av gratis broddar endast grundat på ålder 
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kan komma att ifrågasättas. Stockholm bedömde att det strider mot likställighetsprincipen, och valde 
därför att endast dela ut gratis broddar som ett bistånd enligt socialtjänstlagen till personer 75 år och 
äldre med hemtjänst eller trygghetslarm. Det som dock står klart är att en förmån erbjuds till en 
begränsad mängd medlemmar i kommunen, endast baserat på ålder. Fallolyckor kan bli allvarliga för 
åldersgruppen, men majoriteten av åldersgruppens fallolyckor sker i hemmet, vård- och 
omsorgsboende eller sjukhus. Därmed finns inte sakliga skäl för olika behandling, eftersom broddar 
inte förebygger fallolyckor i hemmet, vård- och omsorgsboende eller sjukhus.  

För att det ska vara möjligt att dela ut gratis broddar utan att bryta mot likställighetsprincipen krävs 
stöd i lag. Det första alternativet är att dela ut gratis broddar med stöd i lag om kommunala 
befogenheter. Enligt 2 kap. 7 § lag om kommunala befogenheter får kommunen utan föregående 
individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som har fyllt 68 år. Av prop. 
2005/06:115 framgår begreppet servicetjänster är svårt att definiera men de tjänster som avses är 
tjänster eller uppgifter en yngre, frisk person kan utföra själv. Det andra alternativet är att dela ut som 
bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Enligt bestämmelsen kan kommunen välja att erbjuda 
bistånd utöver skälig levnadsnivå om det finns skäl för det. Beslut om att erbjuda bistånd utöver skälig 
levnadsnivå måste fattas av kommunfullmäktige. Den enskilde behöver då ansöka om broddar.  

Övriga aspekter 
Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sker majoriteten av 
fallolyckor i eller kring bostaden, i sport- och idrottsmiljöer samt i vård- och omsorgsboenden. 
Rapporten beskriver att det är vanligast med halkning i medelåldern och att äldre människor främst 
snubblar, snavar eller tappar balansen. Äldre människor skadas i bostaden, vård- och omsorgsboende 
eller sjukhus.1 

Under 2021 har 3731 fallolyckor rapporterats in hos Vård & Omsorg, varav 99 fall har inträffat 
utomhus. Åtta av fallen har skett under vintermånaderna, det vill säga januari, februari och december. 
Fyra av fallen inträffade på altan och balkong. Fyra av fallen inträffade när den enskilde var ute. Ingen 
av utredningarna beskriver att fallen skedde på grund av halka utan till exempel på grund av att den 
enskilde har snubblat på kantsten eller blivit yr vid promenad med rollator. Att erbjuda gratis broddar 
till personer 70 år och äldre skulle inte bidra till att minska fallolyckor hos Vård & Omsorgs målgrupp.  

Slutsats 
Då införandet av gratis broddar för personer 70 år och äldre inte förväntas minska antal fallolyckor i 
Vård & Omsorgs verksamhet, samt att det strider mot likställighetsprincipen och medför en kostnad på 
uppskattningsvis närmare en miljon, föreslår Vård & Omsorgsförvaltningen att motionen avslås. 

Kultur & Fritidsförvaltningen bedömer att den riktade insats som gjordes till besökare till 
träffpunkterna möjligen möjliggjort att fler får en känsla av trygghet vintertid och fortsätter att uppsöka 
träffpunkterna året om vilket i sig är positivt för välmåendet. Det är i så fall av det skälet som vi gärna 
                                                
1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Fallolyckor: statistik och analys. 2014. https://rib.msb.se/filer/pdf/27442.pdf hämtad 
2022-02-01 

https://rib.msb.se/filer/pdf/27442.pdf
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fortsätter samarbetet med Region Halland och inte förespråkar utdelning av broddar till alla, främst av 
kostnadsskäl men även av de skäl som redogjorts för ovan under avsnittet om statistik.  

 

 

 

Ulrika Granfors     Stefan Löfmark 

Förvaltningschef     verksamhetschef Mötesplatser och Kulturskola 
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Motion 

Gratis broddar till 70+ 
~Dnr....,e....e........o...o......e...... 

Med bakgrund av att många äldre skadas så 1I~a efter att ha ramat att de måste 

läggas in på sjukhus, skulle detta kunna minimeras med att Kungsbacka 
kommun erbjuder gratis broddar till invånare 70+. 

Värst drabbade är äldre personer, och en av de största fallriskerna är halka. 

Detta kan i värsta fall även leda till att man avlider i sviterna efter att ha fallit. 1 
Sverige avlider ca 1000 personer årligen till följd av fallolyckor. Kungsbacka 
kommun vill ju "ligga i framkant" och här skulle man med små medel kunna 
spara intusentals kronor på vad det kostar att vårda de som faller varje år. 
Dessutom skulle detta visa att man bryr sig om sina äldre invånare. För att ta 
några exempel på kommuner i närområdet som ser det som en investering att 
ge broddar till sina äldre är (end. artikel ti GP 30/10-21) Göteborgs, Mölndals 

samt Öckerö kommun. I Halland är det ingen kommun som "öppnar sin 
plånbok" till detta. Skrämmande! 

Nu tänker kanske många av er att det är en ringa kostnad som var o en av 

invånarna själva kan bekosta, men det finns de pensionärer som idag även i vår 
"rika" kommun Kungsbacka lever som "fattigpensionärer". Kanske dags för ett 

samarbete med regionen? Belastningen på våra sjukhus är ju redan stor och vi 
behöver ju inte göra köerna till operationssalarna ännu längre. Färre fallolyckor 
innebären besparing för regionen isjukvårds/rehab kostnader. Det ligger alltså 

i regionens intresse att finansiera denna satsning tillsammans med 
kommunen/erns. 

Med hakgrund av ovanstående yrkar undertecknad: 

- att kommunen beslutar att erbjuda kostnadsfria broddar till de som fyllt 

70+ . 

Kungsbacka 20211101 
. _~ 

,` 
E 

Agnet E r å rd 



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion om gratis broddar till invånare som fyllt 
70 år (-) 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01086 

Begäran om yttrande avser Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Vård & Omsorg 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-05-20 

Direktiv/Övrigt (Tilläggsremittering enligt beslut i KSAU. 
Tidigare enbart skickad till VO.) 

 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunfullmäktige 

Datum 
 

2021-11-09 

 

 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 156 Dnr 2021-01086 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare 
som fyllt 70 år (-) 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda gratis 
broddar till invånare som fyllt 70 år. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-), 2021-11-
03 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 405 Dnr 2021-01086 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år (-) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & 
Omsorg för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda 
gratis broddar till invånare som fyllt 70 år. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-), 
2021-11-03 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 64 Dnr 2021-01086 
Remittering av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till 
invånare som fyllt 70 år (-) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) skickade under hösten 2021 in en motion om att kommunen 
ska erbjuda gratis broddar till invånare som fyllt 70 år. 

Motionen anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen för yttrande till nämnden för 
Vård & Omsorg den 30 november. Under förvaltningen för Vård & Omsorgs 
beredning av ärendet har det framkommit att motionens förslag skulle behöva 
belysas ur ett folkhälsoperspektiv. Folkhälsofrågor finns inom nämnden för Kultur & 
Fritids ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 405 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 156 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-), 
2021-11-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till Kultur & Fritid för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, eget 
yrkande. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 



Från: kommun@kungsbacka.se 
Skickat: den 11 februari 2022 13:43 
Till: Kultur & Fritid 
Ämne: Begäran om yttrande - Motion om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-

) 
Bifogade filer: (Motion) Gratis broddar till 70 plus.pdf; Beslut-202101086-KS-§ 156.docx; 

Beslut-202101086-KS-§ 405.docx; Beslut-202101086-KS-§ 64.docx; Begäran 
om yttrande - Nämnden för Kultur & Fritid.pdf 

 

Begäran om yttrande 

Ärenderubrik 

Motion om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-) 

Kommunstyrelsens diarienummer 

KS 2021-01086 

Begäran om yttrande avser 

Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Vård & Omsorg 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 

2022-05-20 

Direktiv/Övrigt 

(Tilläggsremittering enligt beslut i KSAU. Tidigare enbart skickad till VO.) 

  

Hälsningar 
Kristian Egstedt  
Registrator 
______________________ 

Kungsbacka kommun 
Kommunledningskontoret 
0300-83 43 19 
kristian.egstedt@kungsbacka.se 

mailto:kristian.egstedt@kungsbacka.se


www.kungsbacka.se 
www.facebook.com/kungsbackakommun 
Värna om miljön! Behöver du skriva ut det här meddelandet? 

http://www.kungsbacka.se/
http://www.facebook.com/kungsbackakommun


 

 

 

 

 

 

 

Till  

Nämnden för Kultur & Fritid 

 

 

Initiativ angående ungdomars trygghet utomhus i staden och i kommundelarna 

Många ungdomar och speciellt tjejer och unga kvinnor, känner en stor otrygghet när de vistas 

utomhus på kvällar och helger. Denna otrygghet hindrar dem ibland att ta sig till fritidsaktiviteter, 

shoppa eller att besöka någon restaurang.  

Erfarenheter visar att belysning, nedtagning av buskar och/eller konstinstallationer ökar tryggheten.  

Vi behöver ha en dialog med dem för att få veta var de känner sig otrygga och om de har några 

förslag på hur det kan åtgärdas.  

Vi kan nå ungdomarna via sociala medier, Ung-appen, via skolan och våra mötesplatser.  

I nästa steg behöver det göras en trygghetsvandring med dem och med Teknik, så att de kan peka ut 

exakta passager där de känner otryggheten.  

 

Jag förslår att: 

Förvaltningen får i uppdrag att snarast utreda möjligheten att genomföra dessa dialoger både i stan 

och i kommundelarna. 

Dialogerna skall genomföras under våren 2022. 

 

 

Gällinge 21 11 07 

 

Kristina Karlsson 

Centerpartiet 
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§ 62 Dnr 2021-00256 
Initiativ angående ungdomar trygghet vid utomhusvistelse 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet inkommer med initiativ: 

Många ungdomar och speciellt tjejer och unga kvinnor, känner en stor otrygghet när 
de vistas utomhus på kvällar och helger. Denna otrygghet hindrar dem ibland att ta 
sig till fritidsaktiviteter, shoppa eller att besöka någon restaurang.  Erfarenheter visar 
att belysning, nedtagning av buskar och/eller konstinstallationer ökar tryggheten.  

Vi behöver ha en dialog med dem för att få veta var de känner sig otrygga och om de 
har några förslag på hur det kan åtgärdas.  

Vi kan nå ungdomarna via sociala medier, Ung-appen, via skolan och våra 
mötesplatser.  

I nästa steg behöver det göras en trygghetsvandring med dem och med Teknik, så att 
de kan peka ut exakta passager där de känner otryggheten.  

Centerpartiet föreslår att:  

* Förvaltningen får i uppdrag att snarast utreda möjligheten att genomföra dessa 
dialoger både i stan och i kommundelarna. 

* Dialogerna skall genomföras under våren 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-11-09 
Initiativärende från Centerpartiet, 2021-11-07 
 
 



 
 

Datum 

2021-11-09 
Diarienummer 

KFT 2021-00256 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Initiativ angående ungdomar trygghet vid utomhusvistelse 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet inkommer med initiativ: 
 
Många ungdomar och speciellt tjejer och unga kvinnor, känner en stor otrygghet när de vistas utomhus 
på kvällar och helger. Denna otrygghet hindrar dem ibland att ta sig till fritidsaktiviteter, shoppa eller 
att besöka någon restaurang.  Erfarenheter visar att belysning, nedtagning av buskar och/eller 
konstinstallationer ökar tryggheten.  
 
Vi behöver ha en dialog med dem för att få veta var de känner sig otrygga och om de har några förslag 
på hur det kan åtgärdas.  
 
Vi kan nå ungdomarna via sociala medier, Ung-appen, via skolan och våra mötesplatser.  
 
I nästa steg behöver det göras en trygghetsvandring med dem och med Teknik, så att de kan peka ut 
exakta passager där de känner otryggheten.  
 
Centerpartiet föreslår att:  
 

 Förvaltningen får i uppdrag att snarast utreda möjligheten att genomföra dessa dialoger både i 
stan och i kommundelarna. 

 Dialogerna skall genomföras under våren 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-11-09 

Initiativärende från Centerpartiet, 2021-11-07 
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Ulrika Granfors 
Förvaltningschef  

 



 
 

Datum 

2022-02-23 
Diarienummer 

KFT 2022-00052 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Ulrika Granfors 
0300-834098 
Förvaltningschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Återrapportering av initiativärende. Riktlinjer för minnesmärken 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att inte upprätta särskilda riktlinjer för minnesmärken. Beslut 
kommer fattas i varje enskilt ärende. Nämnden uppdrar istället åt förvaltningen att arbeta fram 
processbeskrivning och rutinbeskrivning för hur en förfrågan om minnesmärke ska hanteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har uppdragit åt förvaltningen att utreda frågan om minnesmärken och 
om riktlinjer för området skulle underlätta att ta ställning till förfrågningar om eller initiativ till 
minnesmärken av olika slag. Initiativ om minnesmärken är väldigt ovanliga. Det mest troliga är att 
varje fall skulle bli väldigt unikt och att det därför är svårt att upprätta sådana riktlinjer för området 
som skulle vara så heltäckande att de alltid ger vägledning i det unika fallet. Mest troligen skulle en 
omfattande dialog i nämnden ändå behöva bli aktuell i det enskilda fallet. Av den anledningen tas inte 
riktlinjer fram. En dialog i nämnden bör dock utgå från ett antal principer som ska framgå av 
förvaltningens processbeskrivning och rutinbeskrivning för hur en förfrågan om minnesmärke ska 
hanteras.  

Förvaltningens svar på initiativet 
Istället för riktlinjer kan det vara bra att inför en utredning och dialog i nämnden av eventuella 
minnesmärken utgå från nedanstående principer. Principerna ska dokumenteras på förvaltningen i form 
av processbeskrivning och rutinbeskrivning. De kan fungera som vägledning i samtalet.  

Personer som hedras med ett kommunalt minnesmärke ska vara känd av allmänheten för sina goda 
insatser inom politik, sport, vetenskap, kulturliv eller näringsliv. Insatserna ska ha varit betydelsefulla 
för kommunen och dess invånare. Undantag från detta kan göras om personen haft betydelse för 
många nationellt eller internationellt. Det kan exempelvis vara en person som är född i Kungsbacka 
men har verkat utanför kommunen. Då kan ett minnesmärke vara värdefullt ur ett turistiskt perspektiv. 

En person som fått ett kommunalt minnesmärke ska ha stark anknytning till Kungsbacka kommun. 
Personen ska vara född och/eller uppvuxen i kommunen, ha levt delar av sitt liv i kommunen eller 
gjort något mycket utmärkande för Kungsbacka kommun utan att ha varit bosatt här. Personen ska vara 
tillräckligt känd av allmänheten.  
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Följande minnesmärken bör prioriteras: 

 Minnesmärke som kan vara värdefullt ur ett turistiskt perspektiv 

 Minnesmärke som stärker den lokala identiteten 

 Minnesmärke som ökar attraktiviteten hos en plats 

 Minnesmärke som ger långvarig positiv uppmärksamhet. 

 

Andra viktiga aspekter är geografisk placering av minnesmärket och vilken typ av minnesmärke som 
är lämpligt. Även kostnad för uppförande samt för skötsel och underhåll bör fastställas innan ett beslut 
om minnesmärke.  

Slutligen bör kommunen ha en mycket restriktiv hållning till minnesmärken rent generellt.  

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-04-05 
Protokollsutdrag, 2022-02-21 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-17 
 

 

 

 

Ulrika Granfors 
Förvaltningschef  
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§ 7 Dnr 2022-00052 
Initiativärende angående riktlinjer för hur nämnden ska hantera initiativ 
från kommuninvånare som gäller minnesmärken 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid ger i uppdrag åt förvaltningen för Kultur & Fritid att ta 
fram riktlinjer för hur nämnden ska hantera initiativ från kommuninvånare som gäller 
minnesmärken. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristina Karlsson (C) lägger initiativärende under sammanträdet om att ta fram 
riktlinjer för hur nämnden ska hantera initiativ från kommuninvånare som gäller 
minnesmärken. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-17 
 



 
 

Datum 

2022-02-17 
Diarienummer 

KFT 2022-00052 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativärende från Kristina Karlsson (C) angående riktlinjer för hur nämnden ska 
hantera initiativ från kommuninvånare som gäller minnesmärken 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid ger i uppdrag åt förvaltningen för Kultur & Fritid att ta fram riktlinjer för 
hur nämnden ska hantera initiativ från kommuninvånare som gäller minnesmärken. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-17 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     



 

 

   
 

 

 
Datum 

 
  

2022-04-12 
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Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning 
 
 
Delegat:       Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef   
Period:  20220310- 20220412 
 

 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

3.1.5 Utredning och beslut om 
åtgärder i ärende om 
personuppgiftsincident. 
 
 
 
 
3.1.11 Avge yttranden i 
byggnadslovsfrågor avseende 
kulturmiljövård inför beslut om 
bygglov 
 
 
 
 
3.1.13 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
3.3.1 Chefer direkt underställda 
förvaltningschefen. 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.2 Övriga medarbetare 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.3 Uppsägning av personliga 
skäl. 
 
 
3.3.4 Uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 
 
 
3.3.5 Avsked 
 
 

KFT/2022:00110: Personuppgiftsincident 
biblioteket 
 
KFT/2022:00088: Personuppgiftsincident 
Kulturskolan 
 
 
KFT/2022:00096 
 
KFT/2022:00097 
 
KFT/2022:00102 
 
KFT/2022:00103 
 
KFT/2022:00081: Restaurering av fynd på 
Hunehals Borg 
 
KFT/2022:00082: Kultur på Urban Garden Day 
 
KFT/2022:00108: Teater på Kungsbacka 
Kulturfestival 
 
KFT/2022:00109: Teaterföreställningar 
 
 
 
Se bilaga 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 

Pia Burwall 
 
 
 
 
 
 
Sofia Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Önskas ytterligare handlingar i ärendena kontakta nämndsekreterare Erik Norinder 
0300-834883 eller erik.norinder@kungsbacka.se 
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Dokumentation vid hantering av personuppgiftsincident 

Datum och tidpunkt då information om incident tagits emot: 2022-04-05 kl 16.00 

Personuppgiftsansvarig nämnd: Nämnden för Kultur & Fritid och Nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad 

Dataskyddsombud: Karin Malmsten, dataskyddsombud@kungsbacka.se  

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

Dataskyddskontakt Gymnasium & Arbetsmarknad: Markus Ternblad, 

markus.ternblad@kungsbacka.se 

Aktuellt system: Quria 

Personuppgiftsbiträde: Axiell  

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

Ida Nolke, Sara Britta Jadelius, Johan Ringström 

Utredare (om annan än systemförvaltare/motsvarande): Ida Nolke 

Ärendenummer:  KFT 2022-00110 

Rättslig reglering 

Om det kommer till den personuppgiftsansvariges kännedom att en personuppgiftsincident uppstått 

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

personuppgiftsansvarige skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att reducera 

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

personuppgiftsansvarige behandlar medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, 

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

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

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

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

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

tystnadsplikt, ska incidenten anmälas till Datainspektionen 

 inom 72 timmar. Den registrerade ska också underrättas, om det inte är klart obehövligt (GDPR art. 

33-34). 

 

 

  

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

1.1 Inkomna uppgifter  

2022-04-05 16.00 

I bibliotekssystemet har någon skrivit en siffra fel i en låntagares personnummer. Felet måste ha 

skett innan december 2019 när bibliotekssystemet regelbundet uppdaterades med namn och 

adressuppgifter mot SPAR.  

Låntagaren har lånat böcker som vanligt på sitt konto, men idag hade personen en fråga som gjorde 

att bibliotekspersonalen tittade på hens konto. Personalen upptäckte då att det stod en annan 

persons namn och adressuppgifter på kontot, medan e-postadress och lånekortsnummer och lånade 

böcker stämde med låntagarens.  

Vi konstaterar att det måste ha berott på den mänskliga faktorn när personnumret skrivits in. 

Troligtvis hade låntagaren inget personnummer när kontot skapades och bibliotekspersonalen har 

lagt in numret manuellt vid senare tillfälle och då skrivit en siffra fel.  Alternativt har låntagaren 

skrivit in personnumret fel vid skapandet av kontot och bibliotekspersonalen läst fel vid 

legitimationskontroll.  

Kontot är nu ändrat till låntagarens namn, personnummer och adressuppgifter. 

 

2022-04-05 kl 17.00 

Incidenten anmäldes av utredaren Ida Nolke till förvaltningens funktionsbrevlåda och till Pia Burwall, 

förvaltningens dataskyddskontakt.  

2022-04-06 kl 12.00  

Incidenten anmäldes av utredaren Ida Nolke till Markus Ternblad, dataskyddskontakt för Gymnasium 

& Arbetsmarknad.  

 

 

1.2 Verifikat  

Eftersom låntagarens namn i systemet inte stämde överens med låntagarens namn pratade 

bibliotekspersonalen som hjälpte låntagaren två kollegor. Personalen diskuterade med varandra om 

vad som hänt och kom fram till vad felet berodde på tillsammans. Det finns förutom utredaren, två 

personer till som såg kontot och kan verifiera vad som hänt.  

1.3 Förekomst av personuppgifter  

De felaktiga personuppgifterna som ändrades var:  

Namn, personnummer och adress.  

1.3.1 Förekomst av känsliga personuppgifter  

Inga känsliga personuppgifter har röjts. 

1.3.2 Förekomst av extra skyddsvärda personuppgifter  

Ja, personnummer för en person som inte har bibliotekskonto hos Biblioteken i Kungsbacka förekom. 

1.3.3 Förekomst av uppgifter som omfattas av sekretess  
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Bibliotekslån, och reservationer omfattas av sekretess, men har inte röjts.  

1.4 Omfattning och kategorier av berörda registrerade  

En person som inte har bibliotekskonto hos Biblioteken i Kungsbacka. 

1.5 Uppgifter från personuppgiftsbiträde  

Inte aktuellt. 

1.6 Övrigt  

1.10 Initiala/redan vidtagna åtgärder  

Personuppgifterna är ändrade till rätta uppgifter i systemet.  
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2. Bedömning  

2.1 Incidentbedömning  

Händelsen har inneburit att en personuppgiftsincident har inträffat. En persons rättigheter har 

äventyrats genom att hens uppgifter har funnits i ett system som hen inte har registrerat sig i.  

Personuppgifter som har varit åtkomliga för bibliotekspersonal och låntagaren vars bibliotekskonto 

det var. Uppgifterna som har varit åtkomliga är:  har bestått av namn, adress och personnummer. 

Uppgifterna är nu rättade.  

 

2.2 Allvarsgrad  

Incidenten bedöms inte ha inneburit allvarlig skada för den registrerade.  

Låntagaren har inte varit medveten om att felaktiga uppgifter har funnits på hens konto. Den 

felaktigt registrerade har inte vetat om att hens uppgifter funnits registrerade.  

Inga brott mot sekretess har skett.  
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3. Åtgärder  

3.1 Åtgärder i det enskilda fallet  

Informationen är ändrad så det är låntagarens uppgifter som är registrerade. Den felaktigt 

registrerades uppgifter finns inte längre i systemet.  

Utredaren kontaktar den felaktigt registrerade och informerar hen om det inträffade. 

Inga ytterligare åtgärder vidtas. 

 

3.2 Åtgärder på längre sikt  

Biblioteken i Kungsbacka har tydliga rutiner för hur bibliotekskort skapas och hade det redan när 

bibliotekskortet i detta fall skapades.  

Den som registrerar sig fyller i sina uppgifter själv på bibliotekets webbsida och kommer sedan till 

informationen och visar legitimation för personalen. Personalen kontrollerar legitimation och lägger 

till ett bibliotekskort. Om personen inte kan fylla i sina uppgifter på webben så fyller hen i en blankett 

och personalen lägger in informationen manuellt i systemet och kontrollerar legitimation.  

I dagsläget har bibliotekssystemet ingen automatisk uppdatering mot SPAR/Navet, men det kommer 

införas igen under 2022. Det finns en att fler personnummer är felaktigt inskrivna och att detta 

kommer hända igen, men det är en risk även utan uppdatering mot SPAR/Navet. Den mänskliga 

faktorn, att någon skriver fel, kommer alltid vara en risk. Vikten av att ha ett uppdaterat register med 

rätt adressuppgifter till personerna i bibliotekssystemet överväger risken med att ett personnummer 

kan ha skrivits in fel.  

 

3.3 Uppföljning av åtgärdsplan  

Inga ytterligare åtgärder vidtas. 

 

Nämnden för Kultur och Fritid har som personuppgiftsansvarig nämnd personuppgiftsansvarig 

överlåtit utredning och beslut i ärenden rörande personuppgiftsincidenter till förvaltningschef, med 

rätt att vidaredelegera till systemförvaltare/motsvarande, Nämndens delegeringsförteckning 2021-

04-22 § 16. 

 

Ärendet har föredragits av förvaltningschef Ulrika Granfors 

 

Information till: 

Karin Malmsten, dataskyddsombud  

Pia Burwall, dataskyddskontakt Kultur och Fritid 

Marcus Ternblad, dataskyddskontakt Gymnasium & Arbetsmarknad 
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Dokumentation vid hantering av personuppgiftsincident 

Datum och tidpunkt då information om incident tagits emot: 2022-03-18 kl: 12:15 

Personuppgiftsansvarig nämnd: Nämnden för Kultur & Fritid 

Dataskyddsombud: Karin Malmsten, dataskyddsombud@kungsbacka.se  

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

Aktuellt system: SpeedAdmin 

Personuppgiftsbiträde: SpeedWEAR Aps 

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

Nedim Kirlic 

Utredare (om annan än systemförvaltare/motsvarande): Pia Burwall (datskyddskontakt), Nedim Kirlic 

(systemförvaltare) och Malin Svarfvar (enhetschef Kulturskolan) 

Ärendenummer:  2022-00086 

 

Rättslig reglering 

Om det kommer till den personuppgiftsansvariges kännedom att en personuppgiftsincident uppstått 

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

personuppgiftsansvarige skyndsamt utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att reducera 

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

personuppgiftsansvarige behandlar medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, 

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

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

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

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

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

tystnadsplikt, ska incidenten anmälas till Datainspektionen 

 inom 72 timmar. Den registrerade ska också underrättas, om det inte är klart obehövligt (GDPR art. 

33-34). 

 

 

  

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

1.1 Inkomna uppgifter  

 Klockan 11:30 (2022-03-18) gick ett mejl med inloggningsinformation ut till 1 362 elever och 
deras vårdnadshavare till Kulturskolans nya system. 

 Klockan 12:15 får Kulturskolan, genom en vårdnadshavare veta att hen kan se två andra 
elevers förnamn och vilka ämnen de går i, på sin dotters elevportal. 

 Det visar sig att alla 1 362 elever och deras vårdnadshavare kan ha haft möjlighet att se dessa 
två elevers förnamn, ämnesval och undervisningstid. 

 

1.2 Verifikat  

Uppgifterna är verifierade. 

1.3 Förekomst av personuppgifter  

Förnamn, ämnesval och undervisningstid på Kulturskolan. 

1.3.1 Förekomst av känsliga personuppgifter  

Nej  

1.3.2 Förekomst av extra skyddsvärda personuppgifter  

Ja, barn 

1.3.3 Förekomst av uppgifter som omfattas av sekretess  

Uppgifterna omfattas inte av någon sekretess. 

1.4 Omfattning och kategorier av berörda registrerade  

 Två av Kulturskolans elever är berörda. 

1.5 Uppgifter från personuppgiftsbiträde  

Kulturskolan har 2022-03-18 informerat personuppgiftsbiträdet om incidenten. 2022-03-21 fortsatte 

utredning kring incidenten och åtgärder vidtogs för att den inte ska uppstå igen. 

 

1.10 Initiala/redan vidtagna åtgärder  

 Omgående kontaktas supporten på SpeedAdmin, som visar sig vara på lunch.  

 Kulturskolans egen systemförvaltare lyckas plocka bort de undervisningstillfällen som visats 
på alla elevers ”elevportal” och 16:30 plockas lektionstillfällena bort från systemet och 
uppgifterna är inte längre synliga. Det gäller undervisningstillfällen för två individer. 
Detta vet vi genom kontakt med vårdnadshavare som vid denna tidpunkt inte längre kan ta 

del av annan elevs förnamn och ämnesval. 
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2. Bedömning  

2.1 Incidentbedömning  

Personuppgifter som varit åtkomliga för övriga elever och vårdnadshavare har bestått i uppgifter om 

förnamn, ämnesval och undervisningstid på två elever på Kulturskolan i Kungsbacka kommun. Dessa 

uppgifter har varit ej sekretessmarkerade uppgifter. De två eleverna kommer informeras omgående 

om det inträffade.  

Ärendet avslutas därmed. 

 

3.1 Åtgärder i det enskilda fallet  

 

Anledningen till att incidenten uppstått är att läraren saknat möjlighet att lägga in elev som 

kommer två gåjnger i veckan på fördjupad undervisning. Läraren har skapat en bokning i sitt 

schema, som möte och publicerat den i elevportalen. Elevportalen kan ses av alla elever. 

Kulturskolan har 2022-03-21, tillsammans med leverantören av systemet, skapat en säker 

möjlighet att lägga in ett sådant lektionstillfälle. Detta tillfälle kan man inte publicera i 

elevportalen. 

 

3.2 Åtgärder på längre sikt  

Samtliga lärare kommer 2022-03-23 informeras om det inträffade och hur vi undviker framtida 

incidenter. 

3.3 Uppföljning av åtgärdsplan  

 

Nämnden för Kultur & Fritid har som personuppgiftsansvarig nämnd personuppgiftsansvarig överlåtit 

utredning och beslut i ärenden rörande personuppgiftsincidenter till förvaltningschef, med rätt att 

vidaredelegera till systemförvaltare/motsvarande, Nämndens delegeringsförteckning KFT/2019:1 

1.3.1. 

 

 

Ärendet har föredragits av Ulrika Granfors, förvaltningschef på Kultur & Fritid 

 

Information till: 

Karin Malmsten, dataskyddsombud  









































D-nr Förening Bidragstyp Utbet.dat Belopp
14096 ABF Norra Halland Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-03-25 50 000,00
14080 Agborn Ninja Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2022-03-14 25 000,00

14108 Annebergs IF
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 275 000,00

14064
Bowlingklubben Team 
Kungsbacka

Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-03-14 1 600,00

14063
Bowlingklubben Team 
Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-14 2 541,00

14126 Fjärås AIK
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 60 000,00

14089 Fjärås Ryttarförening
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 121 020,00

14116 Fjärås Sportskyttar
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14024
Free Running Sweden 
Kungsbacka

Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-04-04 61 600,00

14023
Free Running Sweden 
Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-04-04 24 801,00

14111 Frillesås FF
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 40 000,00

14113 Frillesås Rid- och Körklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 68 000,00

14086 Frillesås Rid- och Körklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 71 000,00

14106 Friluftsfrämjandet Onsala
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14123 Frodekåren Fjärås
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14084 Föreningen Hunehals Borg Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2022-03-24 20 000,00
14093 Föreningen Sandöhamn Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-03-25 26 000,00

13923 GF TEMPO
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-03-14 53 600,00

13908 GF TEMPO Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-14 32 844,00

14099 Idala 4H
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14124 IF Rigor
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 60 000,00

14085 IFSAP Handikappföreningar/ Lokalt 2022-03-24 147

13820 Judoklubben  Aktiv
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-04-04 13 600,00

13925 Kullavik Basket
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-03-15 18 600,00

14081 Kullavik Basket Barn och ungdomsföreningar/ Drogpolicy 2022-03-15 930
13924 Kullavik Basket Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-15 12 593,00

14102
Kullaviks Kanot o 
Kappseglings

Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 5 000,00

14129 Kullaviks Sjöscoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 15 000,00



14083 Kulturella Byrån Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2022-03-24 15 000,00

14122 Kungsbacka Bmx-Klubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 40 000,00

14132 Kungsbacka Brottarklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

13928
Kungsbacka 
Konståkningsklubb

Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-04-05 38 800,00

13929
Kungsbacka 
Konståkningsklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-04-05 9 700,00

13927
Kungsbacka 
Konståkningsklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-04-05 50 841,00

14118
Kungsbacka 
Modellflygklubb

Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 15 000,00

14114 Kungsbacka Ridklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 112 000,00

14087 Kungsbacka Ridklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 106 000,00

14130 Kungsbacka Schackklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14135
Kungsbacka Stadsteater 
ek.för Kulturföreningar/ Enskilda  kulturprojekt 2022-04-06 8 000,00

14120 Kungsbacka Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 70 000,00

14098 Kvinnojouren Bidrag Kvinnojouren 2022-03-25 1 000 000,00

14119
Löftadalens 
Dragkampsklubb

Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 15 000,00

14107 Löftadalens IF
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 190 000,00

14100 Löftadalens Scoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14134
Motionsdansens vänner i 
Kungsbacka

Kulturföreningar/ Årligt 
verksamhetsbidrag 2022-04-04 20 000,00

14115 Nordhallands Ridklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 96 000,00

14088 Nordhallands Ridklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 125 000,00

14133 OK Löftan Kultur &Fritid/ Särskilt stöd 2022-03-25 37 000,00
14097 OK Löftan Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-03-25 8 000,00

14127 OK Löftan
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 60 000,00

14082 Onsala IBK Kultur &Fritid/ Lovbidrag 2022-03-21 1 500,00

14014 Orrvikens Segelsällskap
Barn och ungdomsföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-03-25 8 200,00

14103 Orrvikens Segelsällskap
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 5 000,00

14015 Orrvikens Segelsällskap Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-25 5 145,00
14090 RF-SISU Halland Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-03-25 165 000,00
14091 Ridvägar.nu Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-03-25 30 000,00

14104 Segelsällskapet Kaparen
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 5 000,00



14125 Segelsällskapet Vendels
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 5 000,00

14094 Stättareds 4H Klubb Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-03-25 637 000,00

14131
Sv Missionsförbundets 
Ungdom i

Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14110 Särö IK
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 40 000,00

14128 Särö Lawn-Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 80 000,00

14109 Tölö IF
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 215 000,00

14105
Tölö KFUK/KFUM 
Scoutkår

Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14121 Vallda Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 70 000,00

14092 Västkuststiftelsen Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-03-25 15 000,00
14095 Åsa IF Kultur &Fritid/ Föreningsuppdrag 2022-03-25 20 000,00

14112 Åsa IF
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 40 000,00

14101 Åsa Scoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 10 000,00

14117 Ölmanäs Segelsällskap
Barn och ungdomsföreningar/ Anläggning- 
och skötselbidrag 2022-03-25 5 000,00
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Kundnamn Förfallodatum
Fakturabelo

pp

Totalt 
inbetalt per 

faktura

Kvar att betala 
mars

Kvar att 
betala 

februari

Vad är överenskommet?
Följer kunden amorteringsplanen?

Hanhals Idrottsförening 2022-01-27 614 707 612 655

Summa Hanhals 
Idrottsförening 614 707 612 655 2 052 309 406

HK Aranäs 2020-05-07 96 799 73 493 23 306
HK Aranäs 2021-01-28 343 178 25 000 318 178
HK Aranäs 2021-05-31 195 595 0 195 595

Summa HK Aranäs 635 572 98 493 537 079 586 297

Kulturföreningen Alléteatern 2021-06-17 54 144 45 075 9 069 Anståndet förlängt tom 220831
Kulturföreningen Alléteatern 2021-09-02 27 072 0 27 072
Kulturföreningen Alléteatern 2021-05-31 27 072 0 27 072

Summa Kulturföreningen 
Alléteatern 108 288 45 075 63 213 63 213

Kungsbacka Fäktklubb 1999 2019-12-04 39 138 0 39 138
Faktura 79082853 - Försäkringsärende - under utredning av 
Service Fastighet

Summa Kungsbacka 
Fäktklubb 1999 39 138 0 39 138 39 138

Kungsbacka Karate 2022-03-28 9 818 0 9 818

Summa Kungsbacka 
Karate 9 818 0 9 818 0

Löftadalens IF 2022-03-28 2 707 0 2 707

Summa Löftadalens IF 2 707 0 2 707 0

Nordhallands Ridklubb 2020-01-09 161 532 32 772 128 760
Nordhallands Ridklubb 2020-12-30 61 420 0 61 420

Summa Nordhallands 
Ridklubb 222 952 32 772 190 180 196 687

844 187 1 194 741

Avbetalningsplanen innebär att föreningen ska betala 
25 000kr i månaden. Ny fakturor som inte ingår i 
avbetalningsplanen ska betalas på förfallodatum.

Föreningen har betalat in 481 000 kr och vi har gjort 
avskrivningen på 240 000 kr enligt Nämndsbeslutet. Föreningen 
ska betala 50 000 kr under 2022 och 
50 000kr under 2023 fördelat på aviseringsavgift, ränta och 
skulden. 

Utestående fordringar KFT per 31 mars 2022
Föreningar och företag

Avbetalningsplan på två gånger. 

1 / 1



Kund Verdatum Kronor Kommentar

Hanhals Idrottsförening 220301 257 948 Kvittat bidrag som delbetalning av faktura 72038963.

0

Kvittning av fakturor mot bidrag under 2022
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