KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-05-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde onsdagen den 9 juni 2021 kl. 09:00
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

Redovisning av kommunalt
partistöd för år 2020 och
utbetalning av partistöd för år
2022

Förslag

Thure Sandén
2021-00027

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

0B

Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet
och Kungsbackaborna partistöd för år 2022.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets
storlek år 2022 baseras på det antal mandat
respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter
de allmänna valen 2018. Partistödet betalas ut i
januari 2022.

2.

3.

Remittering av motion från
2021-00501
Agnetha Ernegård (-) om digital
"Fixare" för 65+ samt för dem
med funktionsnedsättning
Överflyttning av ansvar och
2021-00260
handläggning rörande Stiftelsen
Kapten Menns fond till
nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Förslag till beslut

1B

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till nämnden för Vård & Omsorg,
nämnden för Individ & Familjeomsorg samt
nämnden för Kultur & Fritid för yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

2B

Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för
handläggning och fördelning av medel för Stiftelsen
kapten Menns fond från nämnden för Individ &
Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad från och med år 2022.

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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4.

Ärende

Beteckning

Uppföljning och prognos april
2021 för Kungsbacka kommun

2021-00483

Förslag
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

3B

Kommunstyrelsen godkänner apriluppföljning 2021
för Kungsbacka kommun.

Klockan 09:10-09:30
Kommunstyrelsen uppmanar inom ramen för sin
uppsiktsplikt de nämnder som prognostiserar
underskott att hantera dessa i enlighet med beslutade
ekonomistyrprinciper.

Erik Stenkil, Tina Hermansson

5.

6.

7.

8.

9.

Förlängning av särskilt skäl för
politiska möten på distans

2020-00907

Regional handlingsplan för
suicidprevention 2021-2025

2021-00323

Handlingsplan för
företagsklimat / Stärka det
strategiska och proaktiva
arbetssättet för
företagsetableringar och
verksamhetsmark

2021-00611

Svar på Trafikverkets remiss
över Åtgärdsvalsstudie för Dag
Hammarskjölds boulevard

2021-00438

Ansökan om planbesked för
Bångsbo 1:37

2021-00419

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

4B

Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med
covid-19 ska ses som ett särskilt skäl då
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Beslutet att särskilt
skäl råder gäller som längst till den 31 december
2021.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

5B

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-11
och översänder det som sitt svar till Region Halland.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

6B

Kommunstyrelsen noterar Handlingsplan för
företagsklimat 2021-2022.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att ta fram en
handlingsplan för att sätta Kungsbackas
företagsklimat på kartan och uppdraget att stärka
Kungsbackas strategiska och proaktiva arbetssätt för
fler företagsetableringar och verksamhetsmark, som
avslutade.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

7B

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0426, och översänder det som sitt svar till Göteborg
stad.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

8B

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-20
Diarienummer

KS 2021-00027

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 och utbetalning av partistöd för år
2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Kungsbackaborna
partistöd för år 2022.
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2022 baseras på det antal mandat respektive
parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2018. Partistödet betalas ut i januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725)
4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december
2014 antagit regler för kommunalt partistöd.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-20
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-17
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-16
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-11
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-05
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-05-03
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-29
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-09

Kommunledningskontoret
Patrik Johansson
0300–83 42 33
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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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Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-04-07
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2020 samt granskningsintyg, 2021-03-26
Beslutet skickas till
Gruppledare, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Beskrivning av ärendet
Bestämmelser om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725) 4 kap. 29-32 §§.
I 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen framgår att ändamålet med kommunalt partistöd är att
genom ekonomiskt bidrag och stöd stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.
Utöver kommunallagens grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december 2014
antagit regler för kommunalt partistöd.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Kommunfullmäktige kan besluta att inte betala ut partistöd till ett parti för nästkommande år om:
- Redovisningen av partistödet visar att partistödet inte använts för det ändamål som anges i
4 kap. 29 § första stycket kommunallagen eller på annat sätt inte följer de bestämmelser som
anges i reglerna för kommunalt partistöd i Kungsbacka kommun.
- Redovisningen och granskningsintyg inte har lämnats in till kommunfullmäktige inom
föreskriven tid enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen, det vill säga senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång.
Hantering och redovisning av 2020 års partistöd
Inför hanteringen och redovisningen av 2020 års partistöd har information och blankett skickats till
samtliga partier genom gruppledarna samt till arvodesberedningen.
Partierna har ombetts att lämna in redovisning och granskningsintyg senast den 17 maj 2021, vilket är
ett tidigare datum än vad reglerna anger. Anledningen till denna tidigareläggning är att möjliggöra för
kommunstyrelsen att behandla ärendet vid sitt sammanträde 22 juni. Kommunfullmäktige kan sedan ta
beslut i ärendet i samband med första sammanträdet efter sommaren
Rätten till partistöd knyts till partiernas representation i kommunfullmäktige. Partistödet består av ett
grundstöd som uppgår till 20 000 kronor per parti och år samt ett mandatbaserat stöd som uppgår till
ett prisbasbelopp per mandat för det år stödet avser.
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Prisbasbeloppet för 2022 har i skrivande stund inte fastställts. Regeringen fastställer vanligtvis
prisbasbeloppet i september månad året före det år för vilket prisbasbeloppet gäller. Prisbasbeloppet
för år 2020 var 47 300 kronor.
Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med både redovisning och granskningsintyg för
2020 års partistöd. Därmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja partistöd till samtliga partier som
finns representerade i kommunfullmäktige även för år 2022.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

u

Kungsbacka

År2020

Redovisning av kommunalt partistöd

•
•·
(

(

Partiuppgifter
Parti
Kristdemokraterna

Kontonummer

8494006722

Postnummer

AS ammans a rnnQ

Kronor

Kvarstående partistöd från föregående period (år)

64 218

Beviljat partistöd för perioden

+209 20(

Utgifter under perioden (summa B + C)

-108 81(

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa)

B RedovisninQ av hur partistödet använts (aktiviteter)

Aktivitet

•

Möten
Kommunikation - webb

Granskares anteckningar

=164 600
Kronor

Granskares anteckningar

7501

Kommunikation - annonsering

(

Kommunikation - trycksaker

42:
112L1

Kommunikation - övrigt

80(

(

Löner och ersättningar till anställd personal

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

Inkl resekostnader

329

Lokalkostnader

Material (I.ex. IT, kontorsmaterial)

programvara

Ovrigt, vänligen specificera

banktjänster

Summa utgifter för aktiviteter under perioden

•

148°
92L
= 1555(

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckninoar

Överföring till

Motprestation

l<D partidistrikt Halland

Tjänsteroch gemensamma

l<DU Halland

+

Krono

8526(
800(

+
=

Summa överföringar

9326(

Underskrift
Jag intygar riktigheten i de uppgifter so

Telefon

(

Datum

Granskningsrapport

(

Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av h urd et kommunala partistödet har använts och attdetfinnsunderlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att r,edovisningen ger en rättvisande bild av hurpartistödå använts.

/

Telefon

Datum

2..oLP -0 S--(?-

Granskningsrapport

Alternativ 2 (använd antin!len alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av h urd et kommunala partistödet har an vänts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande n oteringaravseende redovisningen:

(

(

•'
Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Kungs bac k a

Redovisning av kommunalt partistöd

Å r 2020

Partiuppgifter
Parti

Organisationsnummer

Kun sbackakretsens Moderater

X 49400-3802

Ut del ni ngs adr es s

E- pos t adr es s

Kontonummer

se
Postnummer

Postort

Telefonnummer

Kontaktperson

Axel S torcl<enfeldt Kassör
A Sammanställning

Kronor

Kvarstå ende partistöd frå n föregå ende period (å r)

144 726

Beviljat partistöd för perioden

+ 91g 7~~

Utgifter under perioden (summa B + ~~

- 562 359,70

Kvarstå ende partistöd inför kommande period (summa)

= S OZ 066,30

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

K ronor

Aktivitet

Kommunikation — veebb

58 538,92
2 142,78

Kommunikation — annonsering
Kommunikation — trycksaker

Kommunikation — övrigt

6 086
773

Löner och ersättningar till anställd personal
0
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.
Lokalkostnader
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial)
Ö vrigt, vänligen specificera

Bidrag till lokalföreningar under Moderaterna Kba

S umma utgifter för aktiviteter under perioden

25 758
91 702
4 449
97 300
= 286 749,70

Granskares anteckningar

Granskares anteckningar

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckningar
Ö verföring till

Motprestation

Moderaterna i Halland

Administrativt stöd

Kronor

+ 275 610

= 275 610

S umma överföringar

Underskrift
J ag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen
Underskrift ordförande

Datum

~Z~

4 -

21

Granskningsrapport

Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

J ag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Datum ~ ~

~

i

« ~~

Granskningsrapport
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2

J ag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte qer en rättvisande bild av hur partistödet använts.
J ag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

inledning
E nligt kommunallagens 4 kapitel 29-32 § § få r kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som
beviljas partistöd ska å rligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till detta
ändamå l.
R edovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges intill fullmäktige senast sex må nader efter
redovisningsperiodens utgå ng.

S ammanställning
R edovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, bå de det som mottagits under det
senaste å ret och det som eventuellt sparats frå n tidigare å r.

R edovisning av hur partistödet har använts
Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. E xempel på aktiviteter/inköp kan vara
kommunikation: veebb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material med mera.

Ö verföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka
kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har
gjorts, vilken motprestation som erhå llits och den summa som överförts.

A nvisningar för granskning
E n av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts.
Granskningen ska ge svar på följande frå gor:
-

F ramgå r det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den
kommunala demokratin?
F inns underlag som styrker de kostnader som framgå r av redovisningen?

Metod
Granska aktiviteterna som framgå r av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med
partistödet. S tödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.
-

Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt.
Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen
(framgå r av tabell C ) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet.
Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt.
Kontrollera att sammanställningen itabell A är korrekt.

Bedömning
Bedömningen fylls i under rubriken "Granskningsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen.
Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts skrivs
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter på
redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga
bifogas.

Å r 2020

R edovisning av kommunalt partistöd
Partiuppgifter
Kontonummer

Organisationsnummer

Parti

802432-0981
E -postadress

Utdelningsadress

larsson kun sbacka.se
Postnummer

Postort

Telefonnummer

R o er Larsson

A S ammanställnina
Kvarstå ende partistöd frå n föregå ende period (å r)
Beviljat partistöd för perioden

Kronor
+

59 182

+ 114 600

Utgifter under perioden (summa B + C )

-

Kvarstå ende partistöd inför kommande period (summa)

= 86 X 22

B R edovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

Kronor

87 760

Aktivitet

Kommunikation — veebb

17 864

Kommunikation — annonsering
Kommunikation — trycksaker
Kommunikation — övrigt
0
Löner och ersättningar till anställd personal
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.
Lokalkostnader

68 996

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial)
Ö vrigt, vänligen specificera

Bankkos t nad

S umma utgifter för aktiviteter under perioden

Granskares anteckningar

900
= 87 760

Granskares anteckningar

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckningar
Ö verföring till

Motprestation

Kronor

+

Q

+

Q

S umma överföringar

=

0

Underskrift
J ag intygar ri

e uppgifter som lämnats i redovisningen
Telefon

4
Namnförtydligande

~

R o er Larsson

Datum

2021-04-29

Granskningsrapport

Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

J ag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Telefon

Namnförtydligande

Datum

<erstin Gunvik

2021-04-29

Granskningsrapport
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2

J ag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
J ag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

''

•
~

~ : ~ ~

j

Undertecknad, som av föreningen K ungsbackabornas å rsmöte utsetts att granska
räkenskaper och förvaltning för verksamhetså ret 2020-01-01- 2020-12-31, få r efter fullgjort
uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Redovisningen har upprättats i överensstämmelse med gällande delar i tillämplig lagom
å rsredovisning. J ag har granskat och gå tt igenom föreningens sammanträdesprotokoll och
andra handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi, verksamhet och
förvaltning. Inkomster och utgifter under å rets samt föreningens ställning vid å rets slut
framgå r av bokslutets resultat-och balansrapport med dithörande verifikationer.

Undertecknad finner att allt blivit skött på ett tillfredsställande sätt och tillstyrker därmed att
å rsmötet fastställer styrelsens förslag till disposition samt att styrelsen för föreningen beviljas
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetså ret 2020-01-01- 2020-12-31.

Kungsbacka 2021-04-28

~~
~_ .

~~'

Malla Nygvist
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Å r 2020

R edovisning av kommunalt partistöd
Partiuppgifter
Parti

Organisationsnummer

Kontonummer

Kun sbacica S ocialdemokratiska Arbetarekommun 849400-2648
E -postadress

Utdelningsadress
Postnummer

Postort

Telefonnummer

Kontaktperson

Ann-Louise Lund vist ordförande. Telefon:

A S ammanställning

Kronor

Kvarstå ende partistöd frå n föregå ende period (å r)

103 871

Beviljat partistöd för perioden

+ 445 700

Utgifter under perioden (summa B + C )

-

2~9 5g1

Kvarstå ende partistöd inför kommande period (summa)

= 269 99~

B R edovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

Kronor

Aktivitet

Kommunikation — veebb, papperstidning

8 693

Kommunikation — annonsering

S e ova n

Kommunikation — trycksaker
Kommunikation — övrigt
Löner och ersättningar till anställd personal
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.
Lokalkostnader
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial)

Ä ven webbhotell, mm

190 595
6 408

zö000
34 957

Ö vrigt, vänligen specificera

F öreningsverksamhet, ex medlemsmöten, styrelse, valberedn. 10 928

S umma utgifter för aktiviteter under perioden

Granskares anteckningar

= 279 581

Granskares anteckningar

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Granskares anteckningar
Ö vertöring till

Motprestation

Kronor

S umma överföringar

Underskrift
J ag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen
Underskrift ordförande

Ann-Louise Lund vis
Namnförtydligande

(

Datum

2021-04-27

Granskningsrapport

Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

J ag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Underskrift

Telefon

Odd Hessler revisor
Datum

2021-04-27

Granskningsrapport
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2

J ag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
J ag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

111
.'

Kungsbacka
År 2020

Redovisning av kommunalt partistöd
Partiuppgifter
Parti

Organisationsnummer

Miljöpartiet de Gröna Kungsbacka

849400-5088

Utdelningsadress

E-postadress

Postnummer

Postort

Kontonummer

Telefonnummer

Kontaktperson

(

Thomas Lundberg,

, thoms1s,1ua~H;2ecg@!rnngsb;icka.se

A Sammanställning

Granskares anteckningar
Kronor

Kvarstående partistöd från föregående period (år)

*

Beviljat partistöd för perioden

-138 493
+

Utgifter under perioden (summa B + C)

Kvarstående partistöd Inför kommande period (summa)

114 600
-15 685

=

-39 578

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)
Aktivitet
Möten

Granskares anteckningar

Kronor
11',7

Kommunikation - webb

Kommunikation - annonsering

Kommunikation - trycksaker

757

Kommunikation - övrigt

Löner och ersättningar till anställd personal
Arvoderingar
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

3 875

Lokalkostnader

Material (I.ex. IT, kontorsmaterial)

Övrigt, vänligen specificera
Bankavgifter, ansvarsförsäkring, ini kvinnodagen
Överförs till nästkommande år

Summa utgifter för aktiviteter under perioden
*Kvarstaende partistöd tran foregaende år fylls mte I vtd redovtsmng av ar 2015

2 165
97 315
=9 966

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Överföring till

Miljöpartiet de Gröna riks

Motprestation

Granskares anteckningar

Kronor

Medlemshantering, organisations stöd ,

information , utbildning och nätverk

5 730

+

Summa överföringar

5 730

=

Underskrift
Jag intyg ar ri ktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

N

Ingegärd Salmose

Granskningsrapport
Alternati v 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som
styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Namnförtydligande

Thomas Schale

Datum

cJ.o:).. J, CJ ~,08

Granskningsrapport
Alternativ 2 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som
styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ~ e r en rättvisande bild av hur partistödet använts.
Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen :

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Anvisningar till redovisning av kommunalt partistöd
Inledning
Enligt kommunallagen 2 kapitlet 9 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för
att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som beviljas
partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till detta ändamål.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Sammanställning
Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som mottagits under det
senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Kravet på redovisning införs från och med
kalenderåret 2015, så uppgift om eventuellt kvarstående partistöd från föregående år fylls därför inte i för år
2015 . "Utgifter under perioden" avser summan av tabellerna B och C.
Redovisning av hur partistödet har använts
Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka
aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/inköp kan
vara kommunikation; webb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material
med mera.
överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen
Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka
kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts.

Anvisningar för granskning
En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts.
Granskningen ska ge svar på följande frågor:
Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den
kommunala demokratin?
Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen?
Metod:
Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisn ingen och bedöm om de motsvarar syftet med
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmed lemmarna.
Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna.
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt.
Granska eventuella överföringar av partistödet ti ll delar av partiorganisationen utanför kommunen (framgår av
tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet.
Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen .
Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt.
Kontrollera att sammanställningen i tabell A är korrekt.
Bedömning:
Bedömningen fylls i under rubriken "Granskningsrapport". Där vä ljs ett av de två bedömningsalternativen.
Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts skrivs
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter
på redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga
bifogas.

Kungs bac k a

Redovisning av kommunalt partistöd

Å r 2020

Partiuppgifter
P arti„

Organisationsnummer

Pos

t

ii

Kontaktperson

A S ammanställning

Kronor

Kvarstå ende partistöd frå n föregå ende period (å r)

Granskares anteckningar

~ -~i~`/l ~. /~
x ~

Beviljat partistad för perioden

+ 1~~~ (~ /~~ / ?

Utgifter under perioden (summa B + C )

~~~~j , j~ 3

Kvarstå ende partistöd inför kommande period (summa)

_

B R edovisning av hur partistödet använts (aktiviteter)

Kronor

Aktivitet

~~ ~~~~~

Granskares anteckningar
~•

Kommunikation — veebb
Kommunikation — annonsering
Kommunikation — trycksaker
Kommunikation — övrigt
Löner och ersättningar till anställd personal
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.
L eieeli~ve~nder,

~
%

Material (t.ex. IT, kontors

0

c,~ *~~
.".~ ,

~
d

~/

~

//

y

terial)
f

övrigt, vänligen specificera

/~G~o~~C

I

f

cis ~ ~ C~ L~~~I~

S umma utgifter för aktiviteter under perioden

~

~~

~ ~ ~~
=

~~~.~~

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganis ationen utanför kommunen
(~ror~cl~~rcc ~n#enLninn~r

Ö verföring till

Motprestation

S umma överföringar

=

Kronor

~~/

Underskrift
J ag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen

Datum

~ ~~ ~ ~ — ~~ ~ `~ 7
Granskning srapport

Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2)

J ag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

^/

Granskning srappori
Alternativ 2 använd amin enalternativ 1 eller 2

J ag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som
styrker
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.
J ag har gjort följande noteringar avseende redovisningen:

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Datum

Si da:

V änsterpartiet K ungsbacka

Resultatrapport

Räkenskapså r: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Utskrivet:

Preliminär

Senaste vernr:

Perioden

1
21-01-25
22

A ckumulerat

Period fg å r

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning
Medlemsavgifter
3010
Mandatstöd
3015
S:a Nettoomsättning

3 931,00
114 600,00
118 531,00

3 931,00
114 600,00 J
118 531,00

3 974,00
113 000,00
116 974,00

S:a Rörelseintäkter mm

118 531,00

118 531,00

116 974,00

118 531,00

118 531,00

116 974,00

0,00
-10 399,30
-1 000,00
-276,00
-1 650,00
0,00
0,00
-11 460,00
-1 719,00
-2 400,00
-1108,00
-30 012,30

0,00
-10 399,30
-1 000,00 +'
-276,00 ~v
-1 650,00 ;~
0,00
0,00
-11 460,00
-1 719,00 '~~
-2 400,00
-1108,00
-30 012,30

-3 280,00
-10 632,00
-350,00
-14 826,00
-2 648,00
-476,00
-30 510,00
-11 300,00
0,00
-11 029,00
-1113,50
-86 164,50

0,00
0,00
-8 541,00
-8 541,00

0,00
0,00
-8 541,00 ~
-8 541,00

-15 460,00
-4 857,00
0,00
-20 317,00

Bruttovinst

Rörelsens kostnader

Ö vriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier
5410
A nnonsering
5910
5960
Socila medier
6020
A ktiviteter
Medlemsmöten
6021
6022
Ö vriga möteskostnader
K ostnader V änsterpartiet Halland
6025
Ung V änster Halland
6026
K ontorsmateriel
6110
Datakommunikation
6230
6570
Bankkostnader
S:a Ö vriga externa kostnader
Personalkostnader
7010
L ön till kollektivanställda
L agstadgade sociala avgifter
7510
Utbildning
7610
S:a Personalkostnader

-38 553,30

-38 553,30

-106 481,50

Rörelseresultat före avskrivningar

79 977,70

79 977,70

l0 492,50

Rörelseresultat efter avskrivningar

79 977,70

79 977,70

l0 492,50

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

79 977,70

79 977,70

l0 492,50

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

79 977,70

79 977,70

10 492,so

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

79 977,70

79 977,70

10 492,50

Resultat före skatt

79 977,70

79 977,70

10 492,50

Beräknat resultat

79 977,70

79 977,70

10 492,50

-79 977,70

-79 977,70

-10 492,50

S:a Rörelsens kostnader inkl rå varor mm

8999

Å rets resultat

V änsterpartiet K ungsbacka

Sida:

Utsy-~~et:

Balansrapport

Räkenskapså r: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Preliminär

Senaste vernr:

1

2~-0~-~0
22

Ing balans

Period

Utg balans

Omsätfiingstillgå ngar
K assa och bank
1920
P1usGiro
S:a K assa och bank

222 402,00
222 402,00

70 482,70
70 482,70

292 884,70
292 884,70

S:a Omsättningstillgå ngar

222 402,00

70 482,70

292 884,70

222 402,00

70 482,70

292 884,70

-202 414,50
-l0 492,50
-212 907,00

-10 492,50
-69 485,20
-79 977,70

-212 907,00
-79 977,70
-292 884,70

-4 638,00
-4 857,00
-9 495,00

4 638,00
4 857,00
9 495,00

0,00
0,00
0,00

-222 402,00

-70 482,70

-292 884,70

o,00

o,00

o,00

TIL L GÅ NGA R

S:A TIL L GÅ NGA R

EGET K A PITA L , A V SÄ TTNINGA R OCH SK UL DER
Eget kapital
2091
Balanserade överskott
Å rets överskott
2099
S:a Eget kapital

K ortfristiga skulder
Personalskatt
2710
L agstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt
2730
S:a K ortfristiga skulder
S:A EGET K A PITA L , A V SÄ TTNINGA R OCH SK UL DER

BERÄ K NA T RESUL TA T***

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-05-04

§ 87
Dnr 2021-00501
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital
fixare för 65+ samt de med funktionsnedsättning
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att tillsätta digital fixare för
65+ samt de med funktionsnedsättning. Motionären framhåller att det i Kungsbacka
kommuns handlingsplan "Ett smartare Kungsbacka" finns ett antal områden som
kommunen vill utveckla med hjälp av digital teknik, bland annat välfärdsteknik och
digital samhällsbyggnadsprocess, men att handlingsplanen inte beskriver hur
kommuninvånarna ska använda alla dessa hjälpmedel. Motionären vill därför att det
ska tillsättas en digital fixare för målgruppen 65+ samt de med funktionsnedsättning
som kan vara behjälplig vid användandet av bland annat dessa digitala tjänster.
Beslutsunderlag
Motion från Agnetha Ernegård (-) om att tillsätta digital fixare för 65+ samt de med
funktionsnedsättning
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

16~rrrims~en~ k~.+~d~rrt~r

Motion Digital "F ixare" för 65+samt de med funktionsnedsättning
Kungsbackas handlingsplan "E tt smartare Kungsbacka" beskrivs de fyra områ den man vill
utveckla med hjälp av digital teknik under å ren 2020 till 2022:
•V älfärdsteknik för självständighet
Välfärdsteknik handlar om att använda digital teknik för att bibehå lla eller öka trygghet,
aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre.
•Digitala samhällskanaler
F ör att lyckas i vå r utveckling av digitala kanaler i Kungsbacka kommun behöver vi vara
öppna, medvetna och genomtänkta i vå r kommunikation och i de lösningar som vi väljer att
satsa på . Vi vill erbjuda olika former av digitala kanaler för information, dialog och
medskapande för de vi är till för.
•Digital samhällsbyggnadsprocess
Genom att satsa på en effektiv sammanhå llen digital service i samhällsbyggnadsprocess i
Kungsbacka kommun vill vi underlätta vardagen för dem vi är till för samt hushå lla med
kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning.
•E ffektiva arbetssätt
Kungsbacka kommun vill vi underlätta för vå ra medarbetare att arbeta smartare i den
digitala arbetsmiljön i syfte att känna sig trygga och leverera mer nytta för dem vi är till för.
F ör att möjliggöra effektiva arbetssätt och processer behöver vi det digitala stödet.
Digital strategi som vägledning
vå rt arbete med digitalisering utgå r vi frå n vå rdigitala strategi. V i ser digitalisering som en
ständigt på gå ende utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska
lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt.

ovan skriver man inget om vå ra kommuninvå nare som skall använda alla dessa hjälpmedel.
Hur de skall få hjälp och ta del av all digitalisering? Man skriver bara om hur kommunen mer
o mer kommer att digitaliseras. S amt ett digitaliseringen kommer att underlätta för
kommunens medarbetare.
F ör att de som behöver denna hjälp föreslå r jag att kommunen inrättar en tjänst =Digital
fixare, för må lgruppen 65+ samt de med funktionsnedsättning.
Givetvis skall denna "fixartjänst" vara kostnadsfri.
E n digital fixare kan vara till hjälp med;
• R å dgivning om hur man kopplar upp sig till videosamtal via dator för att nå sina nära
och kära via tex S kype
• R å dgivning om digitala samhällstjänster tex Vå rdguiden
• Installation av Appel-fiv eller liknande
• Inlägg av appar tex. bank-id i mobiUdator/padda
• R å dgivning om appar för sociala aktiviteter tex, spel

Undertecknad föreslå r kommunfullmäktige snarast besluta
• att K ungsbacka kommun omgå ende tillsätter en eller ännu bättre flera
"Digitala fixare" med uppdrag enligg ovan, detta för att bistå de sore är
65+ e11er har
• hemtjänstinsatser
• eller omfattas av LS S
Detta för att göra digitaliseringen som sker alltmer i vå r kommun men även i övriga landefi
lättare aft nå och ta del av.
Då först kan vi börja tänka på
E tt smartare Kungsbacka

A gnetha Ernegå r

-)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-15
Diarienummer

KS 2021-00260

Överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen Kapten Menns fond till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för handläggning och fördelning av medel för Stiftelsen kapten
Menns fond från nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad från och med år 2022.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018 beslutades att nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av nämnden för Individ & Familjeomsorgs verksamheter,
bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för
nämnden och förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya reglementen
antogs.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte
tillhörande stiftelser och fonder. Stiftelsen Kapten Menns fond vänder sig beträffande punkt c i
testamentsförordnandet till behövande ungdom i Kungsbacka som fått rekommendationer inom
tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område. Punkt d i förordnandet har
överförts till Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond genom permutation år 1980.
Enligt reglemente omfattas fondens ändamål i dag av nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads
ansvarsområde samtidigt som nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för handläggning och
fördelning av fonden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har därför föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för
Stiftelsen kapten Menns fond till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. I testamentet uttrycks
inget som hindrar en sådan överflyttning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021-02-10, § 24
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-02-18, § 9
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-01-26
Kommunledningskontoret
Eva Böhnke

1 (2)

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Kommunfullmäktige 2018-04-10, § 59
Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslutet skickas till
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (1)

2021-02-10

§ 24
Dnr 2021-00017
Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen
kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022,
övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond
från Nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden
för Individ & Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och
ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden respektive
förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att nämndernas nya
reglementen antogs.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder.
Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som
fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare
inom detta område. Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknads ansvarsområde enligt reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för
Individ & Familjeomsorg för handläggning och fördelning av fonden.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att
överföra ansvaret för Stiftelsen kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59
Bilaga 2: Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-21
Diarienummer

GA 2021-00017

Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen kapten Menns
fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Förslag till beslut – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads förslag till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022,
övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för
Individ & Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs
verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om
namnbyte för nämnden respektive förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad samt att
nämndernas nya reglementen antogs.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte
tillhörande stiftelser och fonder.
Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som fått
rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område.
Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ansvarsområde enligt
reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för Individ & Familjeomsorg för handläggning och
fördelning av fonden.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för Stiftelsen kapten
Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-01-21
Bilaga 1: Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59
Bilaga 2: Reglemente – Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
1 (2)
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (1)

2021-02-18

§9
Dnr 2021-00035
Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen
kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från
och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen
kapten Menns fond från Nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden
för Individ & Familjeomsorgs verksamheter, bland annat försörjningsstöd och
ensamkommande barn. Det beslutades även om namnbyte för nämnden respektive
förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad. Vidare antogs nämndernas nya
reglementen.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
beaktades inte tillhörande stiftelser och fonder.
Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som
fått rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare
inom detta område. Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknads ansvarsområde enligt reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för
Individ & Familjeomsorg för handläggning och fördelning av fonden.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att
överföra ansvaret för Stiftelsen kapten Menns fond till Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26, där det föreslås att
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, från och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och
fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för Individ &
Familjeomsorg.
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59.
Bilaga 2. Reglemente- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

2 (1)

2021-02-18

forts. § 9
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att nämnden föreslår
Kommunfullmäktige att besluta att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från
och med år 2022, övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen
kapten Menns fond från Nämnden för Individ & Familjeomsorg.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-01-26
Diarienummer

IF 2021-00035

Förslag till överflyttning av ansvar och handläggning rörande Stiftelsen kapten Menns
fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Förslag till beslut – Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, från och med år 2022,
övertar ansvaret för handläggning och fördelning av Stiftelsen kapten Menns fond från Nämnden för
Individ & Familjeomsorg.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2018, § 59, beslutades att Nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad övertar ansvaret för en del av Nämnden för Individ & Familjeomsorgs
verksamheter, bland annat försörjningsstöd och ensamkommande barn. Det beslutades även om
namnbyte för nämnden respektive förvaltningen till Gymnasium & Arbetsmarknad. Vidare antogs
nämndernas nya reglementen.
Vid överflyttningen av ansvaret till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beaktades inte
tillhörande stiftelser och fonder.
Stiftelsen kapten Menns fond vänder sig till behövande ungdom i Kungsbacka, som fått
rekommendationer inom tekniska (mekaniska) yrken och avser studera vidare inom detta område.
Fondens ändamål omfattas av Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads ansvarsområde enligt
reglemente. Idag ansvarar dock Nämnden för Individ & Familjeomsorg för handläggning och
fördelning av fonden.
Nämnden för Individ & Familjeomsorg respektive Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
därför beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att överföra ansvaret för Stiftelsen kapten
Menns fond till Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-26.
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-10, § 59.
Bilaga 2. Reglemente- Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
1 (2)
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Karin Martinsson

Anna Bergsten

Förvaltningschef

Biträdande förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-04-10

§ 59

Flytt av ansvar för försörjningsstöd och ensamkommande barn (Trelleborgsmodellen)
samt reglemente för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ &
Familjeomsorg
KS/2018:129, KS/2018:36

1.2.1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för
Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad:
Ansvar för att utveckla och driva arbetet med etablering av
ensamkommande barn, ensamstående vuxna och familjer.
Ansvar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende
försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd
vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende för grupper som
har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar
för bistånd i form av akut boende.
Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU)
för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte
21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte
längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.
Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad” 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19.
Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner kronor i helårsbudget ska flyttas till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, varav 59 miljoner kronor från
Expedierat/bestyrkt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-04-10

nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon kronor från nämnden för
Funktionsstöd.
Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer
med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att de allmänna handlingar som är aktuella i
ärenden som tillhör Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och
Stöd- och försörjningsenhet överförs till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
Detta beslut gäller från och med 2018-05-01.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-27 § 82, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet.
Reservation
Emma Vildstrand (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till
förmån för eget yrkande.
Carita Boulwén (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun deltar sedan 1 mars 2017 i ett utvecklingsprogram för 13
kommuner (Vinnova-projekt) rörande Trelleborgs arbets- och förhållningssätt
inom frågor som rör arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och
mottagande/myndighetsutövning ensamkommande barn och unga.
Utvecklingsprogrammet har som syfte att få fler kommuner att använda
Trelleborgsmodellen då den bidar till samhällsutveckling och fokuserar på
invånarnas väg till självförsörjning och att ta eget ansvar för denna process.
Detta innebär att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad tar över ansvaret
för uppdraget som nämnden för Individ & Familjeomsorg har idag vad avser
stöd- och försörjning, myndighet för ensamkommande barn och
ensamkommande barns boende.
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Reglementena för nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad respektive Individ
& Familjeomsorg ändras därmed på motsvarande sätt.
Under arbetets gång har framkommit ett förslag på ändring av namnet för
nämnden för Gymnasium & Vuxenutbildning till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
I en gemensam process mellan förvaltningarna har identifierats att 60 miljoner
kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en
miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd.
Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas över ska följas och
redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att effekt av
Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som följer
med de verksamheter som flyttar över till Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-03-27, § 82: Förslag enligt nedan med tillägg att
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen under våren 2020 med en utvärdering av ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20, § 130, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att nämnden respektive förvaltningen för
Gymnasium & Vuxenutbildning byter namn till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad och förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: a) Ansvar för
att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn,
ensamstående vuxna och familjer b) ansvar enligt socialtjänstlagen för all
myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende
för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för
bistånd i form av akut boende c) ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser
för vård av unga (LVU) för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt
18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård
inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.
Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad 2018-03-13 och "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 miljoner
kronor i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
varav 59 miljoner kronor från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en
Expedierat/bestyrkt
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miljon kronor från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de
verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och
2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det
ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till
Gymnasium & Arbetsmarknad. Kommunfullmäktige beslutar att till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad överföra de allmänna handlingar som tillhör
Individ & Familjeomsorgens Ensamkommandeenhet och Stöd- och
försörjningsenhet. Detta beslut gäller från och med 2018-05-01.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Förslag till nytt reglemente för nämnden för Gymnasieutbildning &
Arbetsmarknad 2018-01-19
Förslag till nytt reglemente för nämnden för Individ & Familjeomsorg
2018-01-19
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2018-02-21 § 4, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad: a) Ansvaret att
utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för
asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare
(ensamkommande) b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all
myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende
för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c)
Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels
ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under
pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga
asylsökande. Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ &
Familjeomsorg”, 2018-01-19. Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i
helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59
miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden
för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas
över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att
effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som
följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad.
Tjänsteskrivelse förvaltningen för Individ & Familjeomsorg 2018-02-06
Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning, 2018-02-07 § 8, Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att följande ansvar flyttas från nämnden för Individ
& Familjeomsorg till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad:a) Ansvaret att
utveckla och driva integrationsfrågorna, bland annat verksamheten för
asylsökande under 18 år som vid ankomst till Sverige är utan ställföreträdare
(ensamkommande) b) Ansvaret enligt socialtjänstlagen för all
Expedierat/bestyrkt
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myndighetsutövning avseende försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd
med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form av boende
för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende c)
Ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels
ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande). Nämnden behåller ansvaret för dessa grupper även om de under
pågående vård inte längre är att betrakta som ensamkommande eller unga
asylsökande d) Kommunfullmäktige antar "Reglemente för nämnden för Individ
& Familjeomsorg”, 2018-01-19 e) Kommunfullmäktige beslutar att 60 mnkr i
helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie & Arbetsmarknad, varav 59
miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg och en miljon från nämnden
för Funktionsstöd f) Det ekonomiska resultatet för de verksamheter som flyttas
över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och 2020 eller fram tills att
effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det ekonomiska underskott som
följer med de verksamheter som flyttar över till Gymnasie & Arbetsmarknad.
Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildnings tjänsteskrivelse, 2018-01-19
Nämnden för Funktionsstöd, 2018-02-22 § 4, Förslag: Kommunfullmäktige
beslutar att 60 mnkr i helårsbudget ska flyttas till nämnden för Gymnasie &
Arbetsmarknad, varav 59 miljoner från nämnden för Individ & Familjeomsorg
och en miljon från nämnden för Funktionsstöd. Det ekonomiska resultatet för de
verksamheter som flyttas över ska följas och redovisas separat 2018, 2019 och
2020 eller fram tills att effekt av Trelleborgsmodellens arbetssätt syns på det
ekonomiska underskott som följer med de verksamheter som flyttar över till
Gymnasie & Arbetsmarknad.
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Skrivelse 2017-10-31
Förslag till beslut under sammanträdet
Carita Boulwén (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
ensamkommande lyfts ut från Trelleborgsmodellen eller att det tas fram ett
arbetssätt som utgår ifrån likabehandling.
Ulrika Landergren (L), Kalle Sundvall (M), Niklas Matsson (KD) och Kristina
Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag på punkt tre om att kommunfullmäktige
flyttar ansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU)
för dels ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga
asylsökande) från nämnden för Individ & Familjeomsorg till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad. Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har
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ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att
betrakta som ensamkommande eller unga asylsökande.”
Beslutsgång
Ordförande Per Ödman (M) ställer inledningsvis proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag avseende punkt tre, det vill
säga kommunstyrelsens förslag respektive Emma Vildstrands (MP) yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens förslag som helhet. Ordföranden ställer proposition på
förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ &
Familjeomsorg, nämnden för Funktionsstöd

Expedierat/bestyrkt

Nämnden svarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn
och ungdomar som bildar gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Nämnden ansvarar för elevhälsa enligt 2 kap. 25-27 §§ skollagen. Nämnden ansvarar för att den
medicinska och psykologiska delen i elevhälsan bedrivs i enlighet med den lagstiftning som styr
hälso- och sjukvård.
Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år.
Nämnden svarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämndens
uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning bestående av grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare
(Sfi).
Nämnden ansvarar för av kommunen anordnade yrkeshögskoleutbildningar (YH).
Nämnden fullgör kommunens uppgifter för utförandet enligt beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år, inom de frivilliga skolformerna, enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Nämnden ansvarar för uppdragsutbildningar samt övriga utbildningar kopplade till arbetslivet.
Nämnden ansvarar för kommunens studie- och yrkesvägledning.
Nämnden är tillika arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder.
Nämnden ansvarar för att utveckla och driva arbetet med etablering av ensamkommande barn,
ensamstående vuxna och familjer.
Nämnden ansvarar enligt socialtjänstlagen för all myndighetsutövning avseende försörjningsstöd
och övrigt ekonomiskt bistånd med undantag av bistånd vid våld i nära relationer och bistånd i form
av boende för grupper som har svårt för att få och behålla boenden på den ordinarie
bostadsmarknaden. Nämnden ansvarar för bistånd i form av akut boende.
Nämnden ansvarar enligt lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) för dels
ensamkommande, dels asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år (unga asylsökande). Nämnden
har ansvaret för dessa grupper även om de under pågående vård inte längre är att betrakta som
ensamkommande eller unga asylsökande.
Nämnden ansvarar för de ärenden beträffande ensamkommande barn och unga som innebär
handläggning och myndighetsutövning och som ankommer på kommunens socialnämnd i enlighet
med bland annat socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga. För insatser enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) för ensamkommande barn och
unga ansvarar nämnden för Individ och Familjeomsorg.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-27
Diarienummer

KS 2021-00483

Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner apriluppföljning 2021 för Kungsbacka kommun.
Kommunstyrelsen uppmanar inom ramen för sin uppsiktsplikt de nämnder som prognostiserar
underskott att hantera dessa i enlighet med beslutade ekonomistyrprinciper.
Sammanfattning av ärendet
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och prognos för året.
Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen som vid behov har möjligheten att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om eventuella åtgärder. Uppföljningen omfattar verksamheten i
Kungsbacka kommun. Uppföljning av de sammanställda räkenskaperna sker i samband med
kommunens delårsbokslut i augusti.
Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till 208 miljoner vilket är 155 miljoner högre än
budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,8 procent av skatter och generella statsbidrag.
Överskottet återfinns i sin helhet på finans, där skatter och generella statsbidrag samt centralt
budgeterade medel för hyra och avskrivningar utgör den främsta avvikelsen.
Kommunens skattefinansierade nämnder prognostiserar sammantaget en budget i balans vilket är
positivt. Fyra av kommunens nämnder prognostiserar underskott. Nämnden för Individ och
familjeomsorg samt Vård och omsorg prognostiserar underskott i den ordinarie verksamheten.
Nämnden för Teknik samt Kultur- och fritid prognostiserar underskott till följd av kostnader av
engångskaraktär. Ordinarie verksamhet bedöms vara i balans.
Enligt gällande ekonomistyrprinciper är nämnderna skyldiga att fatta beslut om åtgärder för budget i
balans i de fall de prognostiserar ett underskott. Åtgärdernas omfattning kan vara olika beroende på
bakgrunden till underskotten.
Apriluppföljningen omfattar även en prognos för årets investeringar. Totalt prognostiseras ett utfall om
800 miljoner, vilket är drygt 500 miljoner lägre än budgeterat.
Pågående pandemi påverkar fortsatt verksamheten i varierande grad. I likhet med föregående år har
verksamheten delvis bedrivits på distans. Distansundervisning har varit fallet i varierande grad i såväl
högstadiet som gymnasieskolan. Positivt är att vaccineringen har kommit igång. Såväl brukare som
personal i berörda verksamheter har givits möjlighet att vaccineras. Rådande restriktioner påverkar då
stor del av verksamheten fortsatt bedrivs med diverse restriktioner. Samtidigt har pandemin snabbat på
Kommunledningskontoret
Erik Stenkil
0300 83 81 10
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kommunens digitala mognad, vilket kommer vara av nytta även efter pandemin. Enligt genomförd
enkät kring distansarbete upplever de flesta att det fungerar väl, även om vissa utvecklingsområden
föreligger.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-27
Uppföljning och prognos april 2021 för Kungsbacka kommun, 2021-05-26
Beslutet skickas till
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INLEDNING
Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första samlade uppföljning och prognos för året. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen som vid behov har möjligheten att föreslå kommunfullmäktige
att besluta om eventuella åtgärder. Uppföljningen omfattar verksamheten i Kungsbacka kommun.
Uppföljning av de sammanställda räkenskaperna sker i samband med kommunens delårsbokslut i
augusti.
Prognosen för 2021 för Kungsbacka kommun uppgår till 208 miljoner kronor vilket är 155 miljoner högre
än budget. De huvudsakliga budgetavvikelserna är följande:
- Nämndernas avvikelser: - 1 miljoner
- Hyror och avskrivningar: 58 miljoner
- Exploatering: 11 miljoner
- Pensioner: - 19 miljoner
- Skatteintäkter och generella statsbidrag: 98 miljoner
- Finansiella poster exklusive pensioner: 13 miljoner
- Övrigt (OF medel, internränta etc): -5 miljoner

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
Pågående pandemi påverkar fortsatt verksamheten i varierande grad. I likhet med föregående år har
verksamheten delvis bedrivits på distans. Distansundervisning har varit fallet i varierande grad i såväl
högstadiet som gymnasieskolan. Positivt är att vaccineringen har kommit igång. Såväl brukare som
personal i berörda verksamheter har givits möjlighet att vaccineras. Rådande restriktioner påverkar då
stor del av verksamheten fortsatt bedrivs med diverse restriktioner. Samtidigt har pandemin snabbat på
kommunens digitala mognad, vilket kommer vara av nytta även efter pandemin. Enligt genomförd enkät
kring distansarbete upplever de flesta att det fungerar väl, även om vissa utvecklingsområden föreligger.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH STÄLLNING
Skatteprognos:
Prognosen i apriluppföljningen bygger på skatteunderlagsprognos från SKR i april 2021. Prognosen
avviker positivt gentemot beslutad budget med ca 98 miljoner. Avvikelsen beror främst på en mer positiv
utveckling jämfört med budget för skatteintäkterna med 82 miljoner samt för statsbidragen med 15
miljoner. Kommunens erhållna medel av den så kallade Skolmiljarden utgör ca 10 miljoner. De senare
har fördelats ut i form av ökad ramtilldelning till Förskola Grundskola samt Gymnasium och
Arbetsmarknad genom beslut i kommunfullmäktige. Intäkten redovisas fortsatt under finans.
Pensionsprognos:
Under april 2021 beslutades om förändringar avseende livslängdsantagandena enligt RIPS regelverket
för kommunernas pensionsskuld. Ett ökat livslängdsantagande medför en ökad skuld för kommunens
pensioner vilket i sin tur medför högre pensionskostnader. 2021 medför förändringen en engångseffekt
på kostnaderna i och med det förändrade antagandet. Effekten reduceras en aning till följd av lägre
kostnader för basbeloppsuppräkningen. Effekten av det förändrade livslängdsantagandet framgår av
nedanstående tabell. Beräkningen bygger på prognos från KPA pension. Samma prognos ligger till grund
för budgetarbetet för perioden 2022-2025.
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Avser
Pensioner intjänade från och med 1998
Pensioner intjänade efter 1998

Belopp exkl löneskatt Belopp inkl löneskatt (mkr)
(mkr)
23,9
29,6
20,6
25,6

Befolkningsprognos
Kungsbacka räknar enligt befolkningsprognosen med en folkökning på strax över 800 nya invånare
under 2021. Efter första kvartalet i år har befolkningen minskat något, från 84 930 invånare i december
2020 till 84 909 per sista mars 2021. Den huvudsakliga förklaringen vid jämförelse med de senaste tre
åren är lägre inflyttning. Är detta en trend kan det få påtaglig effekt för ekonomin. Det byggs många
nya bostäder i Kungsbacka och i takt med att bostäderna färdigställs kan fler flytta till kommunen.
Kommunstyrelsens förvaltning följer utvecklingen och återkommer med mer data i samband med
delårsbokslutet.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
I mitten av maj publicerade Sveriges kommuner och Regioner (SKR) årets första ekonomirapport. I denna
summeras ett ekonomiskt rekordår 2020 för kommunerna. Höga resultat till följd av ökade generella
statsbidrag, statliga ersättningar, samt en låg nettokostnadsutveckling var fallet för de flesta av landets
kommuner. Investeringsvolymerna i kommunerna är fortsatt höga, även om 2020 medförde en viss
minskning jämfört med året innan. Ökade investeringsvolymer framöver spås även medföra en ökad
låneskuld för de flesta av landets kommuner och med det ökade finansiella kostnader på sikt. Samtidigt
prognostiserar SKR en relativt positiv utveckling de kommande åren vad gäller skatteunderlaget vilket
sammantaget gör att kommunernas ekonomiska förutsättningar bedöms vara relativt goda de
kommande åren. Takten i återhämtningen påverkas emellertid i hög grad av hur pandemin utvecklar sig
framöver. 1
Bilden som målas upp i ekonomirapporten överensstämmer till stor del med Kungsbacka kommuns
utmaningar och möjligheter. Den ekonomiska prognosen för 2021 ser relativt god ut samtidigt som
förändrad demografi och stora investeringsvolymer ställer krav på en fortsatt effektiv verksamhet.

Ekonomirapporten, maj 2021 – Om kommunernas och regionernas ekonomi, Sveriges kommuner och Regioner,
sida 31 f.
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Viten och rättstvister
En inventering över pågående viteshot och tvister har gjorts och totalt finns det i kommunen tvister
enligt följande:
Tvisten avser

Nämnd

Rättsläge

Tvistigt
belopp
(mkr)

Hanterad
i
redovisningen

Tvistiga fakturor
avseende
verksamhetssystem

Förskola,
Grundskola samt
Gymnasium och
arbetsmarknad

Bestridna fakturor

5,5

Ja

Fastighetsärende

Kommunstyrelsen

Huvudförhandling
planerad till maj
2021

10,1

*

Ersättningar för
självrisker samt
regresskrav efter
vattenskador som följd
av skyfall.

Teknik

Utredningar pågår

12,0

Delvis

* Kommunen stämdes i februari 2020 vid Varbergs tingsrätt på skadestånd i ett fastighetsärende. Kommunens försäkringsbolag har angett att
ärendet omfattas av kommunens ansvarsförsäkring, vilket innebär att även om rätten dömer till kommunens nackdel bör de ekonomiska
konsekvenserna täckas av försäkringen.
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RESULTATRÄKNING, PROGNOS
Miljoner

Bokslut
2020

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2021 inkl
ombudget.

Prognos 2021

Avvikelse 2021

-4 765

-5 223

-5 197

26

4 752
474

4 900
436

4 982
451

83
16

462

112

236

124

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

13
-60
415

14
-73
53

11
-39
208

-3
34
155

Årets resultat

415

53

208

155

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens resultat

Prognosen per helår för Kungsbacka kommun uppgår till + 208 miljoner vilket är 155 miljoner högre än
budgeterat. Överskottet motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detaljer
framgår av finansiell analys samt driftuppföljningen.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Finansiell analys
I följande stycke görs en sammanfattande finansiell analys utifrån prognosen för 2021.
Miljoner
Nettokostnader
Skatter & statsbidrag
Finansnetto
Resultat
Resultatets andel av skatter & statsbidrag

2018
-4 513
4 710
-26
171
3,6%

2019
-4 737
4 992
-45
210
4,2%

2020 Prognos 2021
-4 765
-5 197
5 226
5 434
-46
-28
415
208
7,9%
3,8%

Prognostiserat resultat på 208 miljoner motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Utfallet är i nivå med historiskt utfall, med undantag från 2020 då Kungsbacka i likhet med
de flesta av landets kommuner redovisade ett ovanligt högt resultat.
Skatter & statsbidrag, nettokostnadsutveckling
Årlig förändring skatter & statsbidrag (%)
Årlig förändring nettokostnader (%)

2018 2019
3,6
6,0
4,0
5,1

2020 Prognos 2021
4,7
4,0
0,6
9,1

Skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på cirkulär 21:20 från SKR. Ökningstakten uppgår till 4
procent.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 9,1 procent vilket är betydligt högre än tidigare år. I analysen är
det viktigt att beakta att måttet jämför med närmast föregående år. 2020 redovisades en ovanligt låg
nettokostnadsutveckling (0,6 procent). Denna berodde dels på lägre kostnader inom många
verksamheter, dels omfattande statliga ersättningar till följd av coronapandemin. Den genomsnittliga
ökningstakten för den studerade perioden (2018-2021) uppgår till 2,4 procent.
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Finansiella kostnader

2018

2019

2020 Prognos 2021

Genomsnittlig upplåningsränta (procent)
Räntekostnad för lån (miljoner kronor)

0,70
5,4

0,60
7,4

0,55
8,3

0,55
8,5

Effekten av det ovanligt låga ränteläget syns alltjämt i kommunens resultaträkning. Den genomsnittliga
upplåningsräntan per siste april uppgick till 0,55 procent. Prognosen för räntekostnaden på kommunens
låneskuld uppgår till 8,5 miljoner. Trots att räntan succesivt sjunkit de senaste åren ökar kommunens
finansiella kostnader avseende långfristiga lån. Fortsatt höga investeringsvolymer framgent i
kombination med en eventuell ränteökning slår direkt mot resultaträkningen i form av högre kostnader
och bör därmed anses vara en finansiell risk på sikt.
Miljoner kronor
Avgiftsbestämd ålderspension
Förmånsbaserad pension
Pensioner från och med 1998
Varav utbetalningar
Varav skuldförändring

2018
147

2019
150

59
14
45

59
16
43

59
19
41

80
18
62

Pensioner före 1998
Varav utbetalningar
Varav skuldförändring

8
69
-61

43
72
-29

56
74
-18

51
74
-23

214
4,5%

252
5,0%

268
5,1%

284
5,2%

Summa
Pensionskostnadernas andel av skatter & statsbidrag

2020 Prognos 2021
153
154

Ovanstående tabell redogör för kommunens pensionskostnader kopplade till den avgiftsbestämda och
den förmånsbestämda pensionen. Som framgår av tabellen ökar kostnaderna och tar successivt en
större andel av kommunens skatter och generella statsbidrag i anspråk.
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God ekonomisk hushållning
Kungsbacka kommun har inför 2021 uppdaterat modellen för god ekonomisk hushållning. Kommunen
definierar god ekonomisk hushållning utifrån tre perspektiv där varje del: ekonomi, politisk inriktning
och samhälle väger lika mycket vid utvärderingen.
Inom området ekonomi finns mål för soliditet och finansiering av investeringar. Den politiska
inriktningen handlar om hur de kommunövergripande målen uppfylls och hur ägardirektiven efterlevs.
Med samhällsperspektivet avses hur kommunen uppfyller de globala hållbarhetsmålen och bidrar till
samhället i stort.
Uppföljning av god ekonomisk hushållning görs i delårsbokslut och i kommunens årsredovisning.

Målredovisning
Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt
uppföljning från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen
är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna
ska uppnå. De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder
förutom valnämnd, överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en
samordnande roll i utvecklings- och förbättringsarbetet kring målen.
Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från
nämnderna. Alla mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika
fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning.
Eftersom de kommunövergripande målen gäller under mandatperioden kan insatserna också variera
över tid. Förvaltningarna har en gemensam genomförandeplan med prioriterade initiativ för att
kraftsamla i målarbetet.
En samlad uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges beslutade mål görs i kommunens
delårsbokslut per augusti. Förutom skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut har
genomförs dialoger, så kallade checkpoints för att utvärdera hur det går med de prioriterade initiativen.

BALANSKRAVSPROGNOS
Balanskravsutredning, mkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster & förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2020 Prognos 2021
415
208
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411
208
0
0
-19
-24
0
0
392
184

Balanskravet som infördes år 2000 regleras i kommunallagen och innebär ett uttryckligt krav på
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Balanskravet innebär att kommuner ska upprätta en
budget årligen där intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle kostnaderna för ett enskilt år överstiga
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intäkterna ska underskottet återställas senast inom en treårsperiod. Balanskravet omfattar kommunen
men inte koncernen. I apriluppföljningen görs en prognos avseende balanskravet.
Prognosen för balanskravsresultatet uppgår till 184 miljoner för 2021. I prognosen har justering gjorts
för pensionsförpliktelser intjänade före 1998. Enligt prognos från KPA daterad i mars beräknas denna
del av skulden minska med 24 miljoner år 2021.
Kungsbacka kommun har uppfyllt balanskravet sedan dess införande och förväntas göra det även år
2021.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Pandemin har fortsatt att påverka medarbetare i Kungsbacka kommun och präglat vårt
arbetsmiljöarbete också under första delen av 2021. Distansundervisning, smittspårning, oro och frågor
om corona från kommuninvånare och medarbetare är några exempel på vad verksamheterna hanterat
och fortsatt hanterar på ett föredömligt sätt. Sjukfrånvaron varierar stort mellan olika delar av
kommunens verksamheter, men har generellt legat på en normal nivå, trots pandemin. Sjukfrånvaron
på förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Vård & Omsorg har dock legat något högre än
normalt årets första månader. Även bemanningsläget för kommunen totalt bedöms ligga relativt stabilt
och på många tjänster får vi fortsatt fler ansökningar i snitt än innan pandemin. Under vecka 19 blev all
personal som ska och vill vaccinera sig vara vaccinerade med första dosen. Detta gäller förvaltningarna
för Individ & Familjeomsorg samt Vård & Omsorg. Arbetet har utförts på uppdrag av Region Halland i
samarbete med företagshälsovården. Totalt har cirka 1 700 medarbetare erbjudits vaccination.
Över 1 000 av Kungsbacka kommuns medarbetare har i och med Folkhälsomyndighetens allmänna råd
arbetat hemifrån. Under första kvartalet genomfördes en enkät som visade att arbetsprestation och
balansen mellan arbete och privatliv har förbättrats. De digitala verktygen har fungerat bra och den
digitala kompetensen är god. Många anser även att den fysiska arbetsmiljön i hemmet fungerar bra.
Områden som behöver förbättras är den fysiska aktiviteten och sammanhållningen.
Nyckeltal
Mått
Antal månadsanställda
Andel heltid

jan-april 2021
6 665
78 ,6 %

Bokslut 2020
6 661
79,6 %
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jan-april 2020
6 750
76,7 %

Apriluppföljning 2021 Kungsbacka kommun

DRIFTREDOVISNING
(Belopp anges i miljoner)
Kommunfullmäktige, revisionen och
valnämnden
Kommunstyrelse
Byggnadsnämnd
Miljö & Hälsoskydd
Teknik skatt
Kultur- och fritid
Individ- och familjeomsorg
Förskola & Grundskola
Gymnasium & Arbetsmarknad
Vård & Omsorg
Service
Summa nämnder
Övriga verksamhetskostnader,
pensioner, exploatering

Verksamhetens nettokostnader
Finansiering
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultatfond
2021
0,0

Bokslut
2020
-5,9

Budget
2021
-7,5

Prognos
2021

-7,0

Prognos
avvikelse
0,5

0,0
0,8
0,2
16,5
27,3
0,0
126,2
79,0
88,1
109,7
447,9

-293,9
-28,2
-0,7
-136,2
-232,6
-672,5
-1 940,5
-544,7
-914,5
-62,0
-4831,7

11,3

%
-7%

-261,4
-36,1
-1,0
-175,4
-262,7
-699,1
-2 084,0
-564,2
-972,5
-53,9
-5117,9

-260,2
-36,1
-1,0
-179,8
-265,6
-707,6
-2064,0
-561,0
-984,5
-52,4
-5119,4

1,2
0,0
0,0
-4,4
-2,9
-8,6
20,0
3,2
-12,0
1,5
-1,5

0%
0%
0%
-3%
-1%
-1%
1%
1%
-1%
3%
0,0%

66,8

-105,7

-78,2

27,5

26%

459,1

-4 764,9

-5 223,6

-5 197,5

26,1

1,0

0
0
459,1

4 751,7
474,0
460,7

4 899,7
435,6
111,7

4 982,3
451,3
236,1

82,6
15,7
124,4

1,7%
3,6%
2,1

0
0

13,3
-59,4

14,0
-72,7

11,3
-39,0

-2,7
33,7

-19,6%
-46,3%

459,1

414,7

53,0

208,4

155,3

*Från och med 2021 ingår färdtjänst och omsorgsresor under nämnden för Teknik istället för Kommunstyrelsen.

Nämndernas prognos: -1,5 miljoner
Kommunens skattefinansierade nämnder redovisar totalt sett en ekonomi i balans vilket är positivt.
Nedan sker en redogörelse för de huvudsakliga avvikelserna.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 1,2 miljoner. Överskottet förklaras främst av lägre
kapitalkostnader, lägre utbildnings- och konsultkostnader samt högre planintäkter än budgeterat.
Teknik skatt prognostiserar ett underskott om 4,4 miljoner. Den negativa prognosen förklaras i sin helhet
av engångskostnader till följd av rivning och sanering. I samband med investering i ny bro på
Borgmästargatan uppstår kostnader för att riva och sanera kring den gamla bron. Dessa kostnader får
enligt gällande redovisningsregler inte aktiveras utan ska kostnadsföras när de uppstår. Beloppet uppgår
till totalt 7 miljoner. Nämndens prognos vägs upp av lägre kostnader för färdtjänst och omsorgsresor
som beräknas generera ett överskott om 5 miljoner. Samtidigt beräknas nämndens intäkter understiga
budgeterat med ca 2 miljoner.
Kultur- och fritid prognostiserar ett underskott om 2,9 miljoner. Underskottet förklaras främst av utökat
stöd till föreningslivet under 2021, övrig verksamhet följer budget. Nämnden betonar att prognosen är
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osäker, då den till viss del bygger en mer normal höst med färre restriktioner till följd av rådande
pandemi.
Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 8,6 miljoner. Nämnden arbetar vidare med
sin handlingsplan för budget i balans senast vid utgången av 2022. Främsta förklaringen till nämndens
underskott är kostnader för köpta platser. Nämnden framför brist på platser i egen regi i kommunen
som den främsta orsaken. Merkostnaden per köpt plats, jämfört med egen regi bedöms av nämnden
uppgå till 960 tkr årligen för en plats i gruppbostad. Motsvarande kostnad för en plats i serviceboende
bedöms vara 250 tkr årligen. Nämnden arbetar vidare med sin handlingsplan för budget i balans och
rapporterar löpande till kommunstyrelsen.
Förskola Grundskola prognostiserar ett överskott om 20 miljoner, vilket motsvarar 1 % av nämndens
budget. Prognosen förklaras främst av färre antal barn och elever än budgeterat samt erhållna statliga
ersättningar och bidrag. Därtill har nämnden erhållit en hyresreducering från Service för 2021 vilket
stärker resultatet.
Gymnasium och arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 3,2 miljoner. Överskottet förklaras
främst av lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för busskort än budgeterat. Överskottet
reduceras till viss del av högre kostnader för kompletterande ekonomiskt bistånd.
Vård och omsorg prognostiserar ett underskott om 12 miljoner vilket motsvarar knappt 1 % av budgeten.
Underskottet förklaras främst av högre antal hemtjänsttimmar än budgeterat samt merkostnader till
följd av pandemin. Till skillnad från föregående år finns i dagsläget ingen möjlighet att söka ersättningar
från staten för merkostnader. Avseende hemtjänsttimmarna så har beviljade timmar ökat successivt de
senaste åren. Utvecklingen är en utmaning som nämnden kommer behöva följa noga framöver.
Nämnden påbörjade ett arbete med budget i balans under hösten 2019. Arbetet har till viss del blivit
försenat med anledning av pågående pandemi.
Service inklusive Service fastigheter prognostiserar ett samlat överskott om 1,5 miljoner. Service
prognostiserar ett överskott om 4,2 miljoner främst till följd av högre intäkter hänförligt till
tillkommande hyresobjekt. Fastighet prognostiserar ett underskott om 2,7 miljoner vilket främst
förklaras av engångskostnader (bland annat rivning och sanering) i lokalplanen.
Finans
Sammantaget prognostiseras ett överskott om 156,8 miljoner. Överskottet fördelar sig enligt följande:
Pensionerna prognostiseras överstiga budgeterat med 19 miljoner. Prognosen baseras på beräkning av
KPA pension i mars 2021, inkluderat nya livslängdsantaganden enligt RIPS. I driftuppföljningen
inkluderas även intäkten från PO-pålägget. Prognosen baseras på nämnderna prognos över
personalkostnader.
Exploateringsverksamheten prognostiserar ett överskott om 11 miljoner. Prognosen inkluderar
markförsäljning samt erhållna investeringsbidrag.
Hyror och avskrivningar avser centralt budgeterade medel för tillkommande hyres- och kapitalkostnader
med anledning av nya investeringar. Prognosen indikerar att 58 miljoner av dessa ej kommer tas i
anspråk vilket genererar motsvarande tillskott i prognosen per helår.
Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiserar ett överskott om 98 miljoner. Prognosen bygger
på cirkulär 21:20 från SKR.
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Finansiella poster exklusive pensioner avser främst ränteintäkter och räntekostnader. Prognosen medför
ett överskott om 13 miljoner vilket främst förklaras av lägre finansiella kostnader på grund av det
rådande ränteläget.
Övrigt omfattar diverse övriga intäkter på finans samt intäkten för internräntan. Prognosen per helår
understiger budget med 5 miljoner vilket främst hänför sig till posten för internräntan.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Kommunen driver tre verksamhetsområden som är finansierade via avgifter. Det är Vatten och avlopp,
Avfall och återvinning samt Bredband. Resultatet regleras gentemot respektive abonnentkollektiv och
påverkar således inte resultatet för Kungsbacka kommun.

Vatten & avlopp

Ackumulerat
resultat 2020
32,6

Prognos
2021
8,1

Ackumulerat
Resultat 2021
40,7

Renhållning

12,4

-0,3

12,1

Bredband

2,7

1,1

3,9

INVESTERINGSREDOVISNING
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Utfall/Prognos

Budget

Kungsbacka har en expansiv utbyggnad av lokaler och infrastruktur. Detta visas i kommande
planeringsperiod. Investeringsutgifterna per april uppgår till 168 miljoner exklusive
exploateringsinvesteringar.
För år 2021 har Kungsbacka en investeringsbudget på 1 316 miljoner kronor exklusive
exploateringsinvesteringar. Investeringsprognosen för helåret 2021 är 800 miljoner kronor
vilket är 516 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att stora
lokalinvesteringsprojekt har startats och budget tilldelats men där utgifterna uppkommer under
12
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flera år. Exempel är Varlaskolan, Björkris utbildningslokaler och idrottshall samt Vallda BMSS
(Bostad med särskild service).
En del infrastrukturprojekt är försenade och startas inte upp i år såsom gång- och cykelvägar
Hanhals Kyrkoväg- Torkeltorp, Östra Särö och Vallbyvägen. Bro vid Borgmästargatan påbörjas i
år och avslutas nästa år. Även Skyddsbarriär Aranäs kommer slutföras 2022. Upprustning av
Kungsbackaån inväntar beslut om översvämningsskydd. Projekt Upplag depå flyttas också fram.
Därtill beräknas inte avsatta medel för markinköp nyttjas fullt ut under året.
Även den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar lägre investeringsvolymer. Exempel
på projekt som inte kommer att påbörjas i år är reservvatten Varberg respektive Göteborg på
grund av att utredningar tagit längre tid än beräknat. Projektet att öka kapaciteten i det
allmänna ledningsnätet för spill- och dricksvattnet i Voxlöv/Björkris är försenat då detaljplan är
senarelagd. Prognosen för investeringen i ökat uttag Fjärås bräcka är lägre på grund av
omfattande utredningar som behövs för att söka ny vattendom vilket försenar projektet.
Lokalprojekt Parkeringshus Linden och Sommarlust förskola håller på att färdigställas och
slutbesiktning sker under maj. Produktion pågår för Varlaskolan inklusive idrottshall och
Frillesåsskolan om- och tillbyggnad. Upphandling av Fjärås fritidscenter pågår. Projektering
pågår för Tingbergsskolan kök och Björkris utbildningslokaler inklusive idrottshall.
Infrastruktur som beräknas vara klara under året är Idrottsparken med aktivitetsytor och
skatedel, gång- och cykelväg Lerbergsvägen och bro Ysby.
Under året sker utbyte av konstgräsmattor på Ögärdet och Rydets IP, ute-gym i
Kungsbackaskogen och fortsatt utveckling av kommunala badplatser. Därtill är den nya
utställningen på naturum Fjärås Bräcka klar och kommer att öppna i maj.

EXPLOATERINGAR
Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningsställer mark för
bostads- och verksamhetsändamål.
Stora projekt som pågår under året är Kolla Parkstad etapp 2, Valand, Må och Björkris etapp 2.
Avvikelse mot budget gäller främst verksamhetsområden Klovsten som försenas. Under året
prognostiseras reavinster för markförsäljning för Tingberget, Duvehed verksamhetsområde,
Frillesås Rya och Särö centrum med 12,6 miljoner kronor.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Samma redovisningsprinciper har i allt väsentligt tillämpats i apriluppföljningen som i
helårsbokslutet 2020.

13

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-10
Diarienummer

KS 2020-00907

Förlängning av särskilt skäl för politiska möten på distans
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt skäl då
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Beslutet att
särskilt skäl råder gäller som längst till den 31 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har vid ett flertal tillfällen sedan våren 2020 då spridningen av viruset covid-19
startade, konstaterat att den rådande pandemin ska ses som ett särskilt skäl då det ska vara möjligt för
kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Kommunstyrelsens senaste beslut från den 24 november 2020, var tidsbegränsat och löper ut den 30
juni 2021.
Eftersom pandemin fortsätter och Folkhälsomyndigheten bedömer att behovet av social distansering
kommer att kvarstå, finns även ett fortsatt behov av att kunna genomföra sammanträden med deltagare
på distans.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Kommunstyrelsen, 2020-11-24 § 257
Kommunstyrelsen, 2020-04-21, § 103
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Beskrivning av ärendet
I Kungsbacka har kommunfullmäktige fattat det enligt kommunallagen nödvändiga beslutet att det ska
vara möjligt att delta i möten på distans om särskilda skäl finns. Kommunstyrelsen har enligt
reglementet rätt att fatta beslut om att det finns skäl för att kommunstyrelse och nämnder får
sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Första gången kommunstyrelsen beslutade att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl, var den 21 april 2020. Beslutet skulle gälla som längst till 31 december 2020. Den 24 november
Kommunledningskontoret
Eva-Lotta Bengtsson
0300-834429
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2020 fattade kommunstyrelsen om en förlängning av sitt tidigare beslut. Även detta var ett
tidsbegränsat beslut som löper ut per den 30 juni 2021.
Kommunstyrelsen har också delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reglerna har reviderats löpande under det året
när förutsättningarna har förändrats exempelvis gällande rekommendationer från Sveriges kommuner
och regioner (SKR) eller ny teknisk funktionalitet i de verktyg för distanssammanträden som
kommunen använder.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-11-24

§ 257
Dnr 2020-00907
Förlängning av skäl för politiska möten på distans
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 30 juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Den 21 april 2020 beslutade kommunstyrelsen att rådande situation med covid-19
ska ses som ett särskilt skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Utöver det beslutade kommunstyrelsen att beslutet
särskilt skäl råder, ska gälla som längst till 31 december 2020.
I Kungsbacka har kommunfullmäktige fattat det enligt kommunallagen nödvändiga
beslutet att det ska vara möjligt att delta i möten på distans om särskilda skäl finns.
Eftersom pandemins påverkan på kommunen kvarstår, finns även ett fortsatt behov
att kommunstyrelsen och nämnderna ska kunna sammanträda med ledamöter
närvarande på distans.
Kommunstyrelsen har delegerat till dess arbetsutskott att besluta om regler för
sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Reviderade regler är
framtagna av kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 330
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-03
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
med tillhörande ansvarsförbindelse 2020-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-03, § 301
Regler och förutsättningar för sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger,
2020-04-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-04-28, § 121
Kommunstyrelsen, 2020-04-21, § 103
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

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2020-04-21

§ 103
Dnr 2020-00298
Uppdrag att ta fram förslag till regler för sammanträden på distans
under rådande situation med covid-19
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 31 december 2020.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Sammanfattning av ärendet
Covid-19:s påverkan på kommunen har nu ökat till den grad att kommunstyrelsen
behöver konstatera att ett särskilt skäl föreligger vilket möjliggör för
kommunstyrelsen och nämnderna att sammanträda med ledamöter närvarande på
distans.
För att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna uppfyller kommunallagens
och det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnders krav får
kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för sammanträden på
distans under rådande situation med covid-19.
Antagandet av reglerna delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut på sammanträde
Hans Forsberg (M) yrkar att:
Kommunstyrelsen beslutar att rådande situation med covid-19 ska ses som ett särskilt
skäl då kommunstyrelse och nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Beslutet att särskilt skäl råder gäller som längst till 31 december 2020.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta regler för
sammanträden på distans under rådande situation med covid-19.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
eget yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-11
Diarienummer

KS 2021-00323

Svar på Region Hallands remiss av Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–
2025

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-11 och översänder det som sitt svar till Region
Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits möjlighet att yttra sig över Region Hallands handlingsplan för
suicidprevention 2021–2025.
Den regionala handlingsplanen har initierats av Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den
nationella överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex
fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre arbetsgrupper där
Kungsbacka har medverkat i varierande omfattning.
Kungsbacka kommun kommer att arbeta i enlighet med den regionala handlingsplanen och anpassa
den till lokala förhållanden. Arbetet kommer att drivas med central samordning och involvera berörda
nämnder.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Kommunledningskontorets yttrande, 2021-05-11
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-05-03
Nämnden för Vård & Omsorg, ordförandebeslut, 2021-05-03
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2021-04-29, § 54
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-04-29
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-27, § 49
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Nämnden för Tekniks yttrande 2021-04-27
Nämnden för Teknik, 2021-04-27, § 49
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Nämnden för Individ & Familjeomsorg yttrande, 2021-04-23
Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2021-04-23, § 59
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg tjänsteskrivelse, 2021-04-23
Kompletterande remissuppgifter till berörda förvaltningar avseende handläggning och svarstid, 2021-03-29
Region Hallands Tjänsteskrivelse Regional handlingsplan suicidprevention 2021-2025, 2021-03-09
Region Halland Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, 2021-03-09
Beslutet skickas till
Region Halland, samtliga nämnder
Beskrivning av ärendet
Framtagande
Region Halland har beslutat om en regional handlingsplan för suicidprevention i mars 2021 och har
översänt denna till kommunerna för yttrande (enligt förtydligande till missivet 2021-03-08).
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, där
representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, myndigheter, civilsamhälle och
brukarorganisationer medverkat. Uppdraget har utgått från Regionstyrelsen och finansierats med
medel ur den nationella överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där
sex fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre arbetsgrupper där
Kungsbacka har medverkat i varierande omfattning.
Hur handlingsplanen ska användas
Handlingsplanen gäller under perioden 2021–2025. En regional samordnarfunktion har inrättats för att
tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller sex
målsatta fokusområden som går att genomföra inom befintliga strukturer. Planen innehåller förslag om
mål som innebär kostnader, särskilt fokusområdet kompetensutveckling. I planen framgår att regionen
har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika kompetensutvecklingsinsatser
samtidigt som varje verksamhet ytterst ansvarar för att den egna personalens
kompetensutvecklingsbehov tillgodoses.
Kommunens yttrande
Inom kommunen har yttrande begärts från nämnderna för Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg,
Gymnasium & Arbetsmarknad, Förskola & Grundskola, Teknik samt Kultur & Fritid. Nämnderna
ställer sig bakom planen. De synpunkter som kommit fram är främst på området kompetensutveckling
där man uppmärksammar att även kommunens verksamheter är exponerade för att möta människor i
akut suicidal kris. Personalgrupper inom kommunal verksamhet behöver ingå i målgruppen för
kompetensutveckling inom akuta skeende.
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Fortsatt arbete
Kungsbacka kommun kommer att arbeta i enlighet med den regionala handlingsplanen och anpassa
den till lokala förhållanden. Arbetet kommer att drivas med central samordning och involvera berörda
nämnder.

Malin Aronsson, Kommundirektör

Emma Kjernald, Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Nämndens namn
Datum

Till

2021-05-10

Region Halland

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2021-00323

RS160734

Yttrande över Region Hallands Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun ställer sig bakom region Hallands handlingsplan för suicidprevention och avser
att följa planen i de delar som rör den egna kommunen.
Under rubriken Kompetensutveckling vill Kungsbacka lyfta fram att det även inom kommunal vård
och omsorg samt elevhälsan förekommer situationer där medarbetare möter personer i akut suicidal
kris och då behöver bedöma, agera, stödja och hänvisa. Kommuner bör erbjudas kompetensutveckling
också inom den akuta nivån.
På flera områden lyfts vikten av att organisera arbetet inom kommunen för att tillsammans med andra
samhällsaktörer driva arbetet framåt. Den regionala samordningen är en förutsättning för att arbetet ska
kunna uppnå målen på alla områden.

Kommunens inställning i detalj
Kungsbacka kommun ställer sig bakom region Hallands handlingsplan för suicidprevention och avser
att följa planen i de delar som rör den egna kommunen. Handlingsplanen har tagits fram genom ett
samarbete med arbetsgrupper inom olika fokusområden, där Kungsbacka kommun varit delaktig i
olika omfattning. På flera områden lyfts vikten av att organisera arbetet inom kommunen för att
tillsammans med andra samhällsaktörer driva arbetet framåt. Den regionala samordningen är en
förutsättning för att arbetet ska kunna uppnå målen på alla områden.
Under rubriken kompetensutveckling beskrivs att olika målgrupper har olika behov. Det framgår inte
tydligt vilka personalgrupper som avses, t ex inom skolans område. Kungsbacka vill lyfta fram att det
även inom kommunens verksamheter förekommer situationer där medarbetare möter personer i akut
suicidal kris och då behöver bedöma, agera, stödja och hänvisa. Kommuner bör ingå i målgruppen
även för den akuta nivån.
Under rubriken stärkt vårdkedja och samverkan påtalas att det måste finnas tydliga kanaler för
kommunikation samt struktur för uppföljning av suicidnära personer. Kungsbacka kommun instämmer
i detta och påtalar att det är viktigt att alla involverade runt patienten har en samsyn och ett gemensamt
arbetssätt för en fungerande vårdkedja för suicidnära personer som har insatser från olika vårdgivare.
Nämndens namn
kommun@kungsbacka.se
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Under rubriken stöd till efterlevande finns i målsättningen att en struktur tas fram i samverkan mellan
psykiatri, närsjukvård och andra aktörer samt att tillgängliggöra denna information hos kommunen.
Kungsbacka kommun instämmer i detta då det förekommer suicid i verksamheterna och medarbetare
kan behöva ge stöd och information till efterlevande.

Kungsbacka kommun

YTTRANDE
Nämnden för Vård & Omsorg
Datum

Till

2021-05-03

Kommunstyrelsen

Diarienummer

2021-00102

Yttrande över Region Hallands Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025
Sammanfattande inställning
Nämnden för Vård & Omsorg ställer sig bakom den regionala handlingsplanen för suicidprevention
2021-2025 som tar fram adekvata förslag till hur arbetet med suicidprevention ska utvecklas. Nämnden
för Vård & Omsorg ser dock att inom området kompetens kan det finnas behov av kompetens på akut
nivå också för medarbetare inom Vård & Omsorg.
Nämndens ställningstagande
Under rubriken kompetensutveckling beskrivs olika nivåer på utbildningar. Det framkommer att
kommunernas medarbetare bör få kompetensutveckling i den grundläggande nivån. Nämnden för Vård
& Omsorg anser att medarbetare som arbetar inom den kommunal vård och omsorg även bör erbjudas
kompetensutveckling också inom den akuta nivån då det förkommer situationer där medarbetare möter
personer i akut suicidal kris och då behöver bedöma, agera, stödja och hänvisa.
Under rubriken stärkt vårdkedja och samverkan påtalas att det måste finns tydliga kanaler för
kommunikation samt struktur för uppföljning av suicidnära personer. Nämnden för Vård & Omsorg
instämmer i detta och påtalar att det är viktigt att alla involverade runt patienten har en samsyn och ett
gemensamt arbetssätt för en fungerande vårdkedja för suicidnära personer som har insatser från olika
vårdgivare.
Under rubriken stöd till efterlevande finns i målsättningen att en struktur tas fram i mellan psykiatri,
närsjukvård och andra aktörer samt tillgängliggöra denna information hos kommunen. Nämnden för
Vård & Omsorg instämmer i detta eftersom det förekommer suicid i verksamheterna och medarbetare
kan behöva ge stöd och information till efterlevande.
Nämnden för Vård & Omsorg
Kungsbacka kommun

Nämnden för Vård & Omsorg
vardochomsorg@kungsbacka.se
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ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2021-05-03
Diarienummer

VO 2021-00102

Beslut om yttrande över remiss om Regional handlingsplan för suicidprevention 20212025 från Region Halland
Beslut
Ordförande Hravn Forsne (M) beslutar att nämnden antar yttrandet, daterat 2021-05-03, och
översänder det som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen.
Upplysning
Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet är därför
fattat av ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen och
punkten 1-1 i bilaga 1 i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.
Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019-10-23 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med
berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019‐2020 ta fram en regional handlingsplan
för suicidprevention. Förslaget till regional handlingsplan sändes ut till kommunerna i Halland 202103-09 mars för remiss. Kommunstyrelsen begärde då yttrande från nämnden för Vård & Omsorg,
nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad samt nämnden för Kultur & Fritid. Yttrande ska överlämnas till
kommunstyrelsen senast 7 maj.
Förvaltningen för Vård & Omsorg har granskat förslaget till regional handlingsplan för
suicidprevention och instämmer i huvudsak med det. Förvaltningen ser dock att det kan finnas ett
behov även för personal inom den kommunala vården och omsorgen att få kompetensutveckling i att
bemöta människor i akut suicidal kris.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till yttrande, 2021-05-02
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Hravn Forsne (M)
Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
1 (1)
Kungsbacka kommun
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Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

1 (1)

2021-04-21

§ 54
Dnr 2021-00388
Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att anta Region Hallands
handlingsplan för suicidprevention och översänder det till kommunfullmäktige för
fastställande.
Sammanfattning av ärendet
En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och
översänts till kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka
kommun har fått planen på remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i
kommunstyrelsen. Syftet är att skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och
samordnat suicidpreventivt arbete i Halland och en samordnarfunktion för arbetet
inrättas.
Nämnden har en rutin för stöd vid misstanke om suicidrisk från 2019 för skolorna
som är framtagen i samarbete med BUP Kungsbacka. I handlingsplanen framgår att
skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser ska implementeras. Vad detta
innebär konkret tolkar vi som något som processas fram i det fortsatta arbetet. Det
finns också förslag kring kompetensutvecklingsinsatser för vissa personalgrupper
och det framgår inte i vilken mån detta avser några personalgrupper inom skolan.
Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under
framtagandet. Förvaltningen för förskola och grundskola anser att det är viktigt att
kommunen framåt är en aktiv part när handlingsplanen ska omsättas i praktik för att
omfattning och inriktning ska överensstämma med lokala behov, förutsättningar och
nå rätt målgrupp. För skolnämndens del handlar det då exempelvis att utgå ifrån
elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag i skollagen och att det är
elevhälsans professioner som främst är de som insatser riktas till.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S) och Jan Eric Knutas (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05
Missiv, 2021-03-08
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-30
Diarienummer

FG 2021-00388

Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut i <slutinstans>
Nämnden för Förskola och grundskola föreslår att Kommunstyrelsen antar handlingsplan för
suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och översänts till
kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått planen på remiss
innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen. Syftet är att skapa strukturer för ett
långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland och en samordnarfunktion för
arbetet inrättas.
Nämnden har en rutin för stöd vid misstanke om suicidrisk från 2019 för skolorna som är framtagen i
samarbete med BUP Kungsbacka. I handlingsplanen framgår att skolbaserade suicidpreventiva
program eller insatser ska implementeras. Vad detta innebär konkret tolkar vi som något som
processas fram i det fortsatta arbetet. Det finns också förslag kring kompetensutvecklingsinsatser för
vissa personalgrupper och det framgår inte i vilken mån detta avser några personalgrupper inom
skolan.
Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under framtagandet.
Förvaltningen för förskola och grundskola anser att det är viktigt att kommunen framåt är en aktiv part
när handlingsplanen ska omsättas i praktik för att omfattning och inriktning ska överensstämma med
lokala behov, förutsättningar och nå rätt målgrupp. För skolnämndens del handlar det då exempelvis
att utgå ifrån elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag i skollagen och att det är elevhälsans
professioner som främst är de som insatser riktas till.

Beslutsunderlag
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-03-30
Regional handlingsplan för suicidprevention
FG Myndighet & Stöd
Frida Byrsten
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Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05
Missiv, 2021-03-08

Beslutet skickas tillKommunstyrelsen

Maria Andersson

Frida Byrsten

Skolchef

Chef Myndighet och stöd

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (1)

2021-04-14

§ 49
Dnr 2021-00078
Remiss från Region Halland - Handlingsplan för Suicidprevention
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunstyrelsen antar
handlingsplan för suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och
översänts till kommunerna i Halland för antagande. Berörda nämnder i Kungsbacka
kommun har fått planen på remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i
kommunstyrelsen. Nämnderna ska svara kommunstyrelsen senast 7 maj 2021. Syftet
är att skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt
arbete i Halland och en samordnarfunktion för arbetet ska inrättas.
Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under
framtagandet. Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att det är
viktigt att kommunen framåt är en aktiv part när handlingsplanen ska omsättas i
praktik för att omfattning och inriktning ska överensstämma med lokala behov,
förutsättningar och nå rätt målgrupper.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05
Missiv, 2021-03-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Rickard Wäst (S) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-07
Diarienummer

GA 2021-00078

Remiss från Region Halland - Handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad föreslår att Kommunstyrelsen antar handlingsplan för
suicidprevention.
Sammanfattning av ärendet
En regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 har tagits fram och översänts till
kommunerna i Halland för antagande. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun har fått planen på
remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen. Nämnderna ska svara
kommunstyrelsen senast 7 maj 2021. Syftet är att skapa strukturer för ett långsiktigt, hållbart och
samordnat suicidpreventivt arbete i Halland och en samordnarfunktion för arbetet ska inrättas.
Kommunerna har haft möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen under framtagandet.
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att det är viktigt att kommunen framåt är en
aktiv part när handlingsplanen ska omsättas i praktik för att omfattning och inriktning ska
överensstämma med lokala behov, förutsättningar och nå rätt målgrupper.
Beslutsunderlag
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsförslag Region Halland, 2021-03-05
Missiv, 2021-03-08
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Cynthia Runefjärd
Förvaltningschef
1 (1)
Markus Ternblad
0300 83 41 66
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YTTRANDE
Nämnden för Teknik
Datum

2021-04-20
Diarienummer

TE 2021-00290

Yttrande över ’Regional handlingsplan för suicidprevention’
Sammanfattande inställning
Nämnden för Teknik instämmer i förslaget att
’Kungsbacka kommun ställer sig bakom Region Hallands handlingsplan för suicidprevention och
avser att följa planen i de delar som rör den egna kommunen’.
Nämndens ställningstagande i detalj
Nämnden för Teknik anser att Region Hallands handlingsplan för suicidprevention i huvudsak är bra
och ställer sig bakom att följa planen i de delar som rör nämndens uppdrag:


Fokusområde ’Suicidprevention i fysisk miljö’
Det Teknik kan göra är att i samverkan med övriga berörda förvaltningar, Trafikverket,
Räddningstjänst och polis tillsammans göra fysiska åtgärder som försvårar möjligheter till
impulsiva suicidförsök. Teknik kan även titta på möjligheter att genom fysisk gestaltning
påverka sinnesstämning i en positiv riktning i omgivningen kring utsatta platser.



’Att främja det friska och minska stigma’ (som en aspekt vid planering av utemiljöer).
Det Teknik kan göra är att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle genom
att fortsatt skapa jämlika och välkomnande utemiljöer som motverkar utanförskap och
diskriminering samt att bevaka forskning kring hur utemiljöer kan verka som en friskfaktor för
psykisk hälsa.

För nämnden för Teknik

Nämnd
teknik@kungsbacka.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum

1 (1)

2021-04-21

§ 49
Dnr 2021-00290
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslut
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-20 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 9 mars inkom till Kungsbacka kommun från Region Halland ett missiv om
framtagen Regional handlingsplan för suicidprevention. Den 15 mars skickade
kommunstyrelsen ärendet på remiss till Gymnasium & Arbetsmarknad, Vård &
Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid. Efter
bedömning av handläggare på kommunstyrelsen inkluderades även Teknik i
remissarbetet, den 29 mars.
Nämnderna ombeds svara till kommunstyrelsen senast den 7 maj.
Teknik yttrar sig i de delar som rör nämndens uppdrag nämligen fokusområdena
’Suicidprevention i fysisk miljö’ och ’Att främja det friska och minska stigma’.
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans
med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019-2020 ta fram en
regional handlingsplan för suicidprevention. Syftet med den framtagna regionala
handlingsplanen för suicidprevention är att skapa förutsättningar för bättre
samordning, struktur och hållbarhet över tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är
målet att antalet suicid och suicidförsök i Halland ska minska. För att omhänderta
insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning, samt skapa förutsättningar
för samordning och struktur över tid bör en permanent samordnarfunktion för det
suicidpreventiva arbetet inrättas. Samordnarfunktionen ska tillhöra psykiatrin.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Yttrande daterat 2021-04-20
Tjänsteskrivelse regional handlingsplan för suicidprevention
Regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, och att
nämnden för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-20
Diarienummer

TE 2021-00290

Regional handlingsplan för suicidprevention
Förslag till beslut i Nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2021-04-20 och översänder det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Den 9 mars inkom till Kungsbacka kommun från Region Halland ett missiv om framtagen Regional
handlingsplan för suicidprevention. Den 15 mars skickade kommunstyrelsen ärendet på remiss till
Gymnasium & Arbetsmarknad, Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola,
Kultur & Fritid. Efter bedömning av handläggare på kommunstyrelsen inkluderades även Teknik i
remissarbetet, den 29 mars.
Nämnderna ombeds svara till kommunstyrelsen senast den 7 maj.
Teknik yttrar sig i de delar som rör nämndens uppdrag nämligen fokusområdena ’Suicidprevention i
fysisk miljö’ och ’Att främja det friska och minska stigma’.
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med berörda
förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för
suicidprevention. Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention är att
skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över tid i det suicidpreventiva
arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök i Halland ska minska. För att omhänderta
insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning, samt skapa förutsättningar för samordning
och struktur över tid bör en permanent samordnarfunktion för det suicidpreventiva arbetet inrättas.
Samordnarfunktionen ska tillhöra psykiatrin.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Yttrande daterat 2021-04-20
Tjänsteskrivelse regional handlingsplan för suicidprevention
Regional handlingsplan för suicidprevention

Kungsbacka kommun
Lis Hellström
0300-834188
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karl Lundgren

Lis Hellström

Förvaltningschef

Trygghetssamordnare

YTTRANDE
Nämnd
Datum

2021-04-07
Diarienummer

IF 2021-00122

Yttrande över Region Hallands remiss: Regional handlingsplan för suicidprevention
Sammanfattande inställning
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig bakom region Hallands handlingsplan för
suicidprevention och avser att följa planen i de delar som rör den egna nämnden.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg
individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum
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2021-04-15

§ 59
Dnr 2021-00122
Yttrande över remiss - Handlingsplan för suicidprevention från Region
Halland
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 7 april 2021, och
översänder det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram
med nio strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska
behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara
självmord. Handlingsprogrammet består av nio åtgärdsområden för att förebygga
suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv.
Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande
arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja
personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa
stödjande och mindre riskutsatta miljöer.
Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt
Regionkontoret att tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och
myndigheter under 2019–2020 ta fram en regional handlingsplan för
suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en
kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som
presenterats för strategisk grupp.
Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn,
Unga, Familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående
arbetet. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från
kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har aktivt
deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren och
brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen. Med anledning
av detta kan Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställa sig bakom Region
Hallands handlingsplan för suicidprevention och avser att följa planen i de delar som
rör den egna nämnden.
Beslutsunderlag
Se, jämte nämndens yttrande och bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-0407, där det föreslås att nämnden antar yttrande, daterat 7 april 2021, och översänder
det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande över Region Hallands remiss:
Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-04-07.
Missiv om framtagen - Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-08.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

2021-04-15

forts. § 59
Beslutsförslag anta framtagen Regional handlingsplan för Suicidprevention, 202103-05.
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025.
Förslag till beslut på sammanträdet
Elisabeth Lyckevall (S) yrkar bifall till förslaget.
Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till förslaget.
Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Elisabeth Lyckevalls (S)
med fleras förslag kan antas och finner att så sker.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-07
Diarienummer

IF 2021-00122

Yttrande över remiss – Regional handlingsplan för suicidprevention

Förslag till beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar yttrande, daterat 7 april 2021, och översänder det som sitt
svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
För att minska antalet självmord, beslutade riksdagen 2008 om ett handlingsprogram med nio
strategiska åtgärdsområden. Programmets vision är att ingen människa ska behöva hamna i en sådan
utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Handlingsprogrammet består av nio
åtgärdsområden för att förebygga suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett
befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det
förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja
personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre
riskutsatta miljöer.
Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland gav den 23 oktober 2019 i uppdrag åt Regionkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar i regionen, kommuner och myndigheter under 2019–2020 ta
fram en regional handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet
gjort en kartläggning av hur region och kommuner arbetar med suicidprevention som presenterats för
strategisk grupp.
Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk grupp Barn, Unga, Familj samt
Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om det pågående arbetet. I samtliga dessa grupper har
funnits och finns representanter från kommunerna i Halland. Förvaltningen för Individ &
Familjeomsorg har aktivt deltagit i samverkansarbetet, tillsammans med den regionala samordnaren
och brukarrepresentanter, i framtagandet av planen under hela processen. Med anledning av detta kan
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställa sig bakom Region Hallands handlingsplan för
suicidprevention och avser att följa planen i de delar som rör den egna nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-07.
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Diana Brovall
0300835134
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Yttrande över Region Hallands remiss: Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-04-07.
Missiv om framtagen - Regional handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-08.
Beslutsförslag anta framtagen Regional handlingsplan för Suicidprevention, 2021-03-05.
Regional handlingsplan för suicidprevention 2021–2025.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karin Martinsson

Diana Brovall

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Från: Lotta Gradén <lotta.graden@kungsbacka.se>
Skickat: den 29 mars 2021 10:59
Till: Gymnasium & Arbetsmarknad <gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se>; Vård &
Omsorg <vardochomsorg@kungsbacka.se>; Individ & Familjeomsorg
<individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se>; Förskola Grundskola
<forskola.grundskola@kungsbacka.se>; Teknik <teknik@kungsbacka.se>; Kultur & Fritid
<kulturochfritid@kungsbacka.se>
Kopia: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Ämne: Sv: Remiss från Region Halland ‐ Handlingsplan för suicidprevention
Hej!
Nu har vi fått klarläggande från Region Halland och stämt av med övriga Hallandskommuner
om hanteringen av Handlingsplan för suicidprevention. Kommunerna kommer att anta
yttranden om att ”X Kommun ställer sig bakom Region Hallands handlingsplan för
suicidprevention och avser att följa planen i de delar som rör den egna kommunen...". För
att KS ska kunna fatta beslut behövs yttrande från nämnderna som berörs av arbetet med
suicidprevention i enlighet med planen. Nämnderna ombeds svara till KS senast den 7
maj, för att ärendet ska kunna tas till KS och skickas vidare till region Halland i juni.
Lotta Gradén samordnar och svarar på frågor.
Från Region Halland beskrivs bakgrunden till planen såhär:

Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att tillsammans med
berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under 2019‐2020 ta fram en regional
handlingsplan för suicidprevention. Detta föregicks av att Taktisk grupp Mitt i Livet gjort en
kartläggning av hur region och kommuner arbetade med suicidprevention som presenterats
för strategisk grupp. Under framtagandet av planen har Taktisk grupp Mitt i Livet, Taktisk
grupp Barn, unga, familj samt Fokusgrupp Psykisk hälsa fått information om pågående
arbete. I samtliga dessa grupper har funnits och finns representanter från kommunerna.
När det gäller framtagandet av suicidpreventionsplanen har alla kommuner varit med i de
olika arbetsgrupper där arbetet utförts och kommunerna har fått länsgemensamma medel
från Nationell överenskommelse psykisk hälsa för detta. Regionkontoret har hållit ihop
arbetet och för sin del av medlen finansierat projektledare Charlotte Sommar.
För Falkenbergs del har bland annat MAS varit med i arbetsgruppen kring vårdkedja, samt
utvecklingsledare i arbetsgrupp social hållbarhet.
Utöver detta har projektledaren härifrån varit inbjuden till Halmstad kommun (okt) och
Varberg kommun (april) för särskild dialog.
När suicidpreventionsplanen ansågs tillräckligt klar skickades den på en synpunktsrunda
(dock ej formell remiss) hösten 2020 till samtliga kommuner. Synpunkter har inkommit från
alla kommuner utom Kungsbacka och Falkenberg vid det tillfället.
Information om suicidpreventionshandlingsplanen gavs av Charlotte Sommer i
socialchefsnätverket 2 december 2020. Där beskrevs arbetet med att ta fram en plan, dess
innehåll, arbetsgruppens förslag, och att den var ute på synpunktsrunda i alla kommuner,
1

utskickade via funktionsbrevlådorna.
Vid socialchefsnätverkets möte 17 februari 2021 presenterades förslag till Regional
handlingsplan för suicidprevention då synpunktsrundan var avslutad. Planen överlämnades
för omhändertagande av respektive kommun då det var så man ville hantera planen.
I Region Halland har Hälso‐ och sjukvårdsutskottet vid två tillfällen fått information om
planen under hösten 2020 och vintern 2021. Beslutsärende var uppe i HSU den 2 mars 2021
inför regionstyrelsen.
I den missiv som skickades ut för någon vecka sedan framgår att Regionstyrelsen kommer att
ta beslut om planen på onsdag denna vecka för egen del. [17 mars 2021]
Med vänlig hälsning
Lotta Gradén

Lotta Gradén
Specialist Kvalitet & Intern kontroll
______________________
Kungsbacka kommun
Kommunledningskontoret
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se
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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Maria Nilsson
Utvecklingsstrateg

Beslutsförslag
Datum
2021-03-05

Diarienummer
RS160734

Regionstyrelsen

Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan
för Suicidprevention
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att
 anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention.
 kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst finansieras
under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och hanteras
i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under
2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention.
Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen för suicidprevention är
att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet över
tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och
suicidförsök i Halland ska minska.
För att omhänderta insatser i planen, stödja och samordna kunskapsstyrning,
samt skapa förutsättningar för samordning och struktur över tid bör en
permanent samordnarfunktion för det suicidpreventiva arbetet inrättas.
Samordnarfunktionen behöver årligen finansieras med 900tkr, och funktionen
ska tillhöra psykiatrin.
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Bakgrund
Folkhälsomyndigheten är samordnade myndighet för suicidprevention och
den nationella handlingsplanen för suicidprevention. Där föreslås att
regionerna tar fram en regional handlingsplan som utgår från det nationella
programmet för suicidprevention, och som beskriver både möjliga insatser
och åtaganden från hälso och sjukvård, kommuner, myndigheter och
civilsamhälle. För att stödja och samordna kunskapsstyrning och som stöd för
lokalt och regionalt arbete föreslås vidare att alla regioner inrättar en regional
samordnarfunktion.
Regionstyrelsens arbetsutskott gav 191023 i uppdrag åt Regionkontoret att
tillsammans med berörda förvaltningar, kommuner och myndigheter under
2019-2020 ta fram en regional handlingsplan för suicidprevention.
Framtagen plan syftar till att skapa förutsättningar för bättre samordning,
struktur och hållbarhet över tid. För att möjliggöra detta bör en permanent
regional samordnarfunktion inrättas. Detta ligger i linje med
Folkhälsomyndighetens intentioner att ett långsiktigt arbete med struktur och
samordning regionalt och lokalt är avgörande för att antalet personer som
avlider i suicid ska minska.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär att kostnaden 900 tkr för en permanent samordningstjänst
finansieras under 2021 med Hälso och sjukvårdens utvecklingsmedel och
hanteras i ordinarie budgetprocess för 2022 och framåt. Det innebär en
förstärkning av anslaget till psykiatrin.

Regionkontoret
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso och sjukvårdsdirektör

Bilaga:

Regional handlingsplan för suicidprevention
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Bakgrund
Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för
närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både
befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.
Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i
nivå med suicidtalet i riket (1).
Framtagande
Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt,
där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling,
myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat. Uppdraget har
utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella
överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex
fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre
arbetsgrupper.
Övergripande mål
Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för
ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland.
Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och
suicidförsök i regionen ska minska.
Hur ska handlingsplanen användas?
Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för
att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam
information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.
I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga
strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt
fokusområdet Kompetensutveckling.
Uppföljning
Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och
revideras efter två och fem år.

Fokusområden
Handlingsplanen är indelad i sex fokusområden, som innefattar både befolkningsinriktade preventiva insatser, insatser riktade till specifika riskgrupper och insatser till
dem som behöver dem mest. Utgångspunkten är att suicidpreventiva insatser som
består av flera olika komponenter har större chans att nå resultat (2).
Regional
handlingsplan för
suicidprevention
Att främja det
friska och minska
stigma

Suicidprevention i
fysisk miljö

Skolbaserad
prevention

Kompetensutveckling

Stärkt vårdkedja
och samverkan

Att främja det friska och minska stigma
Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för
att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska
skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända
riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter,
ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt
hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle
bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.
Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och
diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och
leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt
ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos
omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår. I arbetet med att
minska stigma och öka allmänhetens kunskap är såväl regionens, kommunernas,
myndigheternas och civilsamhällets krafter nödvändiga.
Mål:
● Att minska påverkbara skillnader i hälsa genom främjande och
förutsättningsskapande insatser.
● Att stärka arbetet med att minska stigma och sprida kunskap om psykisk
ohälsa och suicid till medborgare, civilsamhälle och näringsliv.
Indikatorer:


Det hälsofrämjande arbetet följs i befolkningsinriktade enkäter på
övergripande nivå.

Stöd till
efterlevande

Suicidprevention i fysisk miljö
Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention
med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras
på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en
fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion.
Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som
kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det
huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker,
både i planering och i befintlig miljö (4).
Mål:


Att alla kommuner har ett känt arbetssätt för att förebygga suicid i fysisk
miljö.

Indikator:
 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk
miljö.
Skolbaserad suicidprevention
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och
identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med
ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan
som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola
och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva
arbetet.
Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom
utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet
har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också
angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis.
Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete.
Mål:


Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.

Indikatorer:


Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.

Kompetensutveckling
Medarbetare ska inom ramen för sitt kompetensområde och sin verksamhet kunna
identifiera personer i risk och agera för att förhindra suicid. En förutsättning för det
är att personalen har kännedom om den egna verksamhetens rutiner, samt stöd för
att kunna följa dem.
Olika målgrupper har olika behov av kompetensutveckling. Medarbetare på
grundläggande nivå, till exempel inom viss verksamhet inom kommunerna och i viss
hälso- och sjukvård, ska kunna identifiera, stödja och hänvisa suicidnära personer till
rätt vård. I närsjukvården behöver medarbetare dessutom kunna bedöma och i viss
mån behandla suicidalitet. Medarbetare i specialistpsykiatrisk vård ska, utöver
ovanstående, kunna behandla och följa upp suicidnära personer. Medarbetare i akuta
verksamheter behöver särskild kunskap om att möta personer i akut suicidal kris.
GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

NÄRSJUKVÅRD
SPECIALISTPSYKIATRISK
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
AKUT NIVÅ

• Identifiera, stödja, hänvisa
• Identifiera, bedöma, hänvisa, ibland
behandla och följa upp
• Identifiera, bedöma, behandla, följa upp,
hänvisa
• Bedöma, agera, stödja, hänvisa

De lärformer som används bör främja effektivt lärande och ha så hög evidens som
möjligt utifrån de behov och lärmål som identifierats i verksamheten. De bör
innefatta verksamhetens rutiner och främja samarbete mellan olika verksamheter.
Regionen har ett ansvar för att stödja implementeringen och strukturen kring olika
kompetensutvecklingsinsatser. Ytterst ansvarar dock varje verksamhet för att den
egna personalens kompetensutvecklingsbehov tillgodoses.
Mål:



Att det finns en regional struktur för kompetensutveckling.
Att medarbetare erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.

Indikatorer:


Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i enlighet med planen.

Stärkt vårdkedja och samverkan
En fungerande vårdkedja och samverkan kräver att medarbetare har kunskap om
suicidalitet, kunskap om sin egen och andra verksamheters uppdrag och ansvar, att
det finns tydliga kanaler för kommunikation samt struktur för uppföljning av
suicidnära personer. I vården kring suicidnära personer ska närstående så långt det är
möjligt involveras i vården, och deras behov ska uppmärksammas.

Kunskap om
suicidalitet

Struktur för
uppföljning

Vårdkedja

Kunskap
om
uppdrag/
ansvar

Kanaler för
kommunikation

Mål:




att stärka samverkan mellan kommun, närsjukvård och psykiatri genom lokala
samverkansforum.
att skapa gemensamt arbetssätt för bedömning, informationsöverföring och
vårdövergångar av suicidnära personer, till exempel genom regional riktlinje
eller sammanhållet vårdförlopp.
att stärka samverkan mellan larmcentral, räddningstjänst, polis, och ambulans
i suicidrelaterade ärenden genom att en gemensam handbok tas fram.

Indikatorer:


Lämpliga indikatorer får utgå från de arbetssätt som tas fram.

Stöd till efterlevande
Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan
se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation.
Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk
ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en
suicidpreventiv insats.
Mål:



Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri,
närsjukvård och andra berörda aktörer.
Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.

Indikator:


Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas
fram.
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