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2021-04-29 

 
  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 11 maj 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Monica Neptun 

1.  Kommunbudget 2022, Plan 
2023-2024 
 
Klockan 08:50-09:10 
 
Ing-Britt Blomberg, Christina 
Hermansson 
 
Handlingar utdelas senare 
 

2020-00928   Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
- 

2.  Årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbundet i 
Halland 

2021-00447  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för 
Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

3.  Svar på motion från Carita 
Boulwén (SD) om policy för 
erbjudande av 
modersmålsundervisning  

2020-00619  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det inte behövs något 
kompletterande, normerande styrdokument eftersom 
det finns lagstiftning på området.  

4.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om villkor 
för gravida kvinnor med 
Kungsbacka kommun som 
arbetsgivare 

2021-00457  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande. 
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5.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
Alléskolan 

2021-00421  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande. 

6.  Remittering av motion från 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) 
om att möjliggöra sjukvård på 
våra vård- och omsorgsboenden 

2021-00402  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg för 
yttrande. 

7.  Remittering av motion från Eva 
Borg (S) m.fl. om 
demokratidagar 

2021-00430  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande. 

8.  Remittering av motion från Eva 
Borg (S) m.fl. om 
kompetenslyft - för att främja 
kvalitét och trygghet 

2021-00407  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till kommunstyrelsens förvaltning för 
besvarande.  

9.  Svar på kommunrevisionens 
granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

2020-00941  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-
30, och översänder det som sitt svar till 
kommunrevisionen. 

10.  Svar på Hallandstrafikens 
remiss Kollektivtrafikplan 2022 

2021-00477  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-
23, och översänder det som sitt svar till 
Hallandstrafiken. 

11.  Svar på Länsstyrelsen i Västra 
Götalands läns remiss över 
Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten 

2021-00165  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-
18, och översänder som sitt svar till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland.  

12.  Ansökan om planbesked för 
bostäder inom Torred 1:14 

2020-00919  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 
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13.  Ansökan om planbesked för 
Kungsbacka 4:69 

2021-00499  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan inom Kungsbacka 4:69. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden 
att inkludera Kungsbacka 4:69 i pågående detaljplan 
för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad med 
syftet att möjliggöra för handel och service inom 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66, enligt 
kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 §47. 

14.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Gällinge förskola 

2021-00495  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Gällinge förskola med 5 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker 
genom att investeringsmedel omfördelas från projekt 
1404 Parkeringshus kvarter Aranäs.  

15.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Frillesås förskola 

2021-00496  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Frillesås förskola med 8 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker 
genom en omfördelning av investeringsmedel från 
projekt 1202 Tillfälliga lokaler.  
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16.  Godkännande av 
överenskommelser angående 
reglering för 
gemensamhetsanläggning och 
för servitut med Nystad 
Stadsutveckling AB med flera 
 
Kompletta handlingar utdelas 
senare 

2018-00646  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om 
reglering av gemensamhetsanläggning med Nystad 
Stadsutveckling AB med dotterbolag, undertecknat 
av bolagen den 2021-xx-xx 
 
Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal 
avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och 
Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad 
Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter 
2021-xx-xx. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med 
1 100 000 kronor enligt överenskommelsen om 
gemensamhetsanläggning ska finansieras ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet 
och för avtalets genomförande nödvändiga 
handlingar. 

17.  Godkännande av förslag till 
principavtal med Kungsbacka 
Lastbilscentral Fastighets AB 
avseende detaljplan för 
verksamheter i södra Inlag inom 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 
och 4:66 i Kungsbacka stad 

2021-00367  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal 
mellan kommunen och Kungsbacka Lastbilscentral 
Fastighets AB undertecknat av Kungsbacka 
Lastbilscentral Fastighets AB 2021-04-19. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

18.  Information om intern kontroll 
2022 för kommunstyrelsen 
 
Klockan 09:15-09:45 
 
Lotta Gradén  

2020-01070  - 
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19.  Information om arbetet med den 
digitala transformationen (från 
årshjul) 
 
Klockan 10:00-10:45 
 
Iwona Carlsson, Teresia Lagus, 
Fillitsa Grönberg, Carin Sundin 

2021-00160  - 

20.  Information om uppdrag givna i 
kommunstyrelsens budget för 
2021 
 
Klockan 10:50-11:20 
 
Emma Kjernald, Elinor 
Filipsson 

2020-00164  - 

21.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014  - 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 

 



 

 

Datum 

2021-04-16 
Diarienummer 

KS 2021-00447 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

Erik Stenkil 
0300 83 81 10 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Halland 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och 

Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att 

utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till 

personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.   

Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och medlemmarna ska pröva frågan om styrelsen 

ska beviljas ansvarsfrihet. 

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess styrelse. 

Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig. 

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen 

upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 

redovisningssed.  

Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter ska beviljas 

ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

0 
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Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet i Halland, antagen 2021-04-08 

Revisionsberättelse KPMG daterad 2021-04-06 

Revisionsberättelse, revisor Region Halland daterad 2021-03-26  

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Halland 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



Samordning: 
förbundet 
HALLAND 

0 

Arsredovisning 
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Ordförande har ordet 

År 2020 blev ett utmanande år för hela världen, Europa, för Sverige och Halland. Det var inte 
en lågkonjunktur som påverkade ekonomi, sysselsättning och hälsa. Det var en pandemi. 
Covid-19 gjorde att vi inte fick träffas och verksamhet kunde inte bedrivas på planerat sätt. De 
grupper som Samordningsförbundet i Halland jobbade med riskerade också att komma längre 
från arbete och studier än vad som de gjorde tidigare. Risken var också att fler drabbades av 
psykisk ohälsa just på grund av att de inte kunde delta i de aktiviteter som de annars deltog i. 
För oss i Samordningsförbundet gällde det att tänka om och tänka nytt. 

Förbundet skulle tillsammans med Nationella Rådet arrangera den nationella Finsam
konferensen i mars 2020. I samband med detta skulle vi också fira att det var 10 år sedan 
förbundet bildades. Arrangemangen ställdes in och nästa Finsam-konferens planeras nu att 
hållas i Halmstad 2022. 

När det gällde att tänka om i verksamheten så ordnades tema-föreläsningar på plats i 
lmmanuelskyrkans stora sal i Halmstad och via länk. Aktiviteten gick under namnet: Depå -
påfyllning i pausen. Syftet var att upprätthålla verksamhet så att dagar fick mening och att det 
fanns aktiviteter för deltagarna i de insatser förbundet finansierar. 

På sociala medier har Samordningsförbundet haft en annonskampanj och byggt en hemsida 
som heter www.distansexperterna.se. Syftet med distansexperterna har varit att synliggöra 
de med psykisk och fysisk ohälsa och som står längst från arbetsmarknaden. Företag och 
organisationer uppmanas att ordna praktikplatser och jobb till personer från denna grupp. 
Flera företag har återkopplat med intresse att ordna praktikplatser och möjliggjort att 
personer har fått praktik. 

Arbetet med BIP (Beskaeftigelses Indikator Projekt forskning från Veaeksthusets 
forskningscenter i Köpenhamn) med svensk översättning och halländskt koncept som getts 
namnet SKAPA (Skattning av progression mot arbete) har fortsatt att utvecklas. BIP
forskningen stärker vårt utvecklingsarbete att utveckla personal och organisering inom 
verksamheter. Materialet används också för att mäta förflyttn ing av individers progression 
mot arbete, hälsa och aktivitet, som är knutna till de insatser förbundet finansierar. Ett 
metodmaterial som har saknats. Förbundets individsamverkansteam samt 
arbetsmarknadsenheterna i alla halländska kommuner har fått erbjudande att utbilda sig i 
och använda sig av SKAPA. Materialet har också väckt stort intresse runt om i 
samordningsförbundssverige. NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) kommer 
att ta över ansvaret för att sprida SKAPA i övriga Sverige och vi i Halland kommer vara en del i 
det arbetet initialt. 

Samordningsförbundet i Halland deltar i ett projekt som arbetar med att identifiera och 
eliminera våld i nära relationer. Individsamverkansteamet i Varberg har under 2020 deltagit i 
ett nationellt pilotprojekt som leds av NNS och Socialstyrelsen. 
Samordningsförbundet i Halland har beviljats medel från Svenska ESF-rådet för att s tarta 
gruppverksamhet på tre platser i Halland enligt den modell som prövades i vårt tidigare ESF-
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projekt Paradigm som vände sig t ill deltagare mellan 18-29 år i Halmstads, Hylte och Laholms 
kommuner. Erfarenheterna och utvärderingen var mycket posit iv så styrelsen ville pröva 
denna verksamhet kopplad till Individssamverkansteamen i hela Halland. Projektet ska ses 
som en överbryggning ti ll ordinarie verksamhet efter projektavslut i februari år 2023. 

Samordningsförbundet arbetar med att mobilisera och stötta personer att stärkas för att 
lämna passivitet och komma närmare ordinarie stödsystem i samhället. År 2020 prövades 
våra verksamheter och våra deltagare extra mycket. Vi har uppdraget kring samordning med 
individens utveckling i centrum och ser att avståndet till arbetsmarknad och studier ökar 
samtidigt som det varit risk för ett fö rsämrat mående hos individerna. 

Vår omvärld förä ndras ständ igt och så måste vi också göra för att va ra adekvata samordnare 
mellan våra uppdragstagare och för individerna. Under året gjordes en genomlysning av 
förbundets verksamhet. Genomlysningen har lyft en del förbättringsåtgärder som styrelsen 
kommer att arbeta med under det kommande året. 

Vill avslutningsvis tacka personalen på kansliet och också rikta ett stort tack till alla personer 
som arbetar i individsamverkansteamen. Tillsammans är vi starka och tillsammans gör vi oss 
starkare. 

För styrelsen, 
Helene Andersson, ordförande 

Helene Andersson, ordförande i Samordningsförbundet i Halland 
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret 
2020. 

Uppdrag 
Samordningsförbundens uppgift ä r att verka för att invånare ska få stöd och rehabiliter ing till 
egen försörjning. Det gö r Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av 
de samverka nde parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Halland samt 
Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Kungsbacka kommuner. 

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

Förbundet vill också verka fö r ett mer inkluderande arbetsliv genom utbildning, 
opinionsbildning och info rmationsinsatser. 

"Samordningsförbundet i Halland arbetar för att utveckla samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering, så att individer ökar förmågan till arbete och egen försörjning, samt för att 
medverka till ett mer inkluderande arbetsliv." 

Förbundet har därför identifierat fyra målområdena som benämns Samordnad rehabilitering, 
Metodutveckling, Kunskapsutveckling och Inkluderande arbetsliv. 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 

2020 2019 2018 2017 2016 
Verksamhetens 20 527 442 kr 20 372 769 kr 20 315 000 kr 18 727 000 kr 17 608 000 kr 
intäkter 
Verksamhetens 21 274 635 kr 18 559 061 kr 21827 000 kr 19 830 000 kr 19 064 000 kr 
kostnader 
Årets resultat -518 483 kr 1813 708 kr -1 512 000 kr -1105 000 kr 1456 000 kr 
Soliditet 54% 72% 44 % 44 % 59 % 
Antal anställda 3 3 2 1 1 

Årets tilldelning från förb undsmedlemmarna uppgår till 19,1 (19,1) mnkr kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedli ngen bidrar med hälften av medlen, Region Halland 
med en fjärdedel och kommunerna med r esterande fjärdedel. 

Samordningsfö rbund et är också projektäga re av ett ESF-projekt ( ett projekt som 
delfinansieras av Europeis ka Socialfonden, via Svenska ESF-rådet), Parad igm, och ESF:s 
bidrag uppgick till 1,4 (1,6) mnkr under 2020. 

Samordningsförbundet finansierar två typer av insatser, strukturövergripande respektive 
individinriktade insatser. Coronapandemin har dock förhindrat respektive försenat insatser 
och aktivite ter för uppskattningsvis 1,3 mnkr. Bland annat kom tilläggsansökningar för 
gruppverksam heter i Ind ividsamverkansteamen inte igång som planerat våren 2020. 
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Samordningsförbundet Halland skulle ha stått värd för den nationella Finsamkonferensen 
men den liksom utbildningar av olika s lag har fått ställas in respektive s kjutas fram. 

Under 2020 minskade förbundets egna kapital med -518 482 kr och uppgår till 5,3 mnkr vid 
räkenskapsårets utgång. 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Bortsett från Coronapandemins synnerligen påtagliga effekter på samord ningsförbundets 
verksamhet har inga särskilda omständigheter förelegat som påverkat verksamheten. 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
Den danska BIP-forskningen och SKAPA-mätningar har börjat användas i de insatser som 
förbundet finansierar. Förbundet har utbildat tre av kommunernas arbetsmarknadsenheter i 
detta samt informerat flera andra samordningsförbund och organisationer runt om i landet. 

Under hösten har en extern utvärderare gjort en analys av Individsamverkansteamen och 
Paradigm. Under 2021 kommer ett fortsatt utvecklingsarbete pågå utifrån genomförd analys. 

I december 2020 beviljades Samordningsförbundet i Halland en ESF-ansökan för att driva 
projektet Progress under drygt två år med start 2021-02-01. 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 

Förbundets leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Löpande under år et hålls 
styrelsemöten. För 2020 har nio styrelsemöten hållits. 

Ansökningar och utvecklingsarbete som styr elsen ska besluta om föregås av genomgångar 
med beredningsgruppen som utgörs av cheftjänstemän e ller andra r epresentanter med 
beslutsmandat från förbundets parter. Beredningsgruppen har haft sex möten under 2020. 

Varje insats som förbundsstyre lsen beslutat att fin ans iera har en styrgrupp bestående av 
representanter från de lokala samverkansparterna . Respektive s tyrgrupper ansvarar för 
insatsernas resultat, ekonomi och eventuella awikelser. 

År 2016 formu lerad e styrelsen ett styrd okument som beskriver förhållande, ansvar och 
intern kontroll mellan styr elsen och insatsernas styrgrupper. 

Till s in hjä lp har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och verksamhetsutvecklare. 
Förbundschef ansvarar för att följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar 
med hjälp av det nationella rapporteringssyst emet SUS. 

Samordningsförbundet har tagit fram ettårshjul för att styra förb undets verksamhet i 
samklang m ed parterna. Under tidig höst hålls en Verksamhetsplaneringskonferens då 
grunderna för det kommande årets verksamhetspla n läggs fast. 
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I april varje år hålls Ägarsamråd för att presentera årsredovisning och resultat samt besluta 
om kommande nivå på äskandet av medlemsavgifterna. 

Under november-december bjuds parterna in till medlemsdia log. 

Intern kontroll 
Det finns upparbetade administrat iva rutiner för redovisn ing av verksamhetsnära kostnader. 

Samordningsförbundet köper Ekonomis upport, Arvodes- och lönehantering, Diarieföring och 
IT-service av värdorganisationen Utbildnings- och arbetsmarknadsfö rvaltningen (UAF), 
Ha lmstads kommun. Förbundet följ er UAF:s rutiner avseende intern kontroll och policys och 
uppföljn ing. 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning 

Samordn ingsförbundet Halland har finansierat projekt enligt följande: 

Individinriktade insatser: 
Strukturövergripande insatser: 
Drifts- och admin istrativa kostnader: 

I 
Antal individinriktade insatser 

Antal st rukturövergripande insatser 

Individinriktade insatser 

Samordnad rehabilitering 
Individsamverkansteam 

2020 

7 

4 

2019 

9 

3 

15 757 234 kr 
590 08 5 kr 

4 933 417 kr 

2018 

9 

4 

2017 

7 

4 

2016 

7 

2 

Samordn ingsförbundet i Halland finansierar fem lnd ividsa mverkansteam som seda n 2018 
betraktas som tillsvidareverksam heter. Det är multiprofessionella team bestående av lokal 
personal och handläggare från de o lika parterna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Halland ( oftas t både Psykiat r in och Närsj ukvå rden) samt kommunerna ( oftast både 
Arbetsma rknadsenhet och Socialförvaltning). 
De arbetar både med individärenden och som konsultat ivt team. 
Förbundet har också arbetat med gemensamma dokument och att ta fram en svensk 
motsvarighet fö r a tt fö lja deltaga rens progression mot ökad a rbetsfö rmåga enligt en dansk 
stor forskningsstudie, BlP-projektet - på svens ka kallad SKAPA (Skattning av progr ession mot 
arbete) . 
Mål Individsamverkansteamen: 50 % ska avslutas ti ll a rbete/studier, stå som 
arbetssökande eller vara redo att fortsätta en arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av 
parternas verksamheter. Målet har uppnåtts. 

Signering av justerare 
på varje sida 
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Övrigt lndividsamverkansteamen 
Nationellt pilotprojekt för Våld i nära relationer- Under 2020 har lndividsamverkansteamet i 
Varberg arbetat med att utveckla arbetet i samverkan inom området Våld i nära relationer. 
Planen är att sprida erfarenheterna både regionalt och nationellt. 

Metodutveckling/Samordnad rehabilitering 
Paradigm 
Paradigm är ett ESF-projekt som bedrivs med Samordningsförbundet i Halland som 
projektägare. Det är ett metodsu tvecklingsprojekt som också går in under målområdet 
Samordnad rehabi li tering. Projektet startade 180301 och avslutas 210228. 
Målgruppen är främst unga vuxna (18-29 år) i södra Halland (Halmstad, Laholm och Hylte), 
men alla hallänningar är välkomna. 
Projektet bygger på ett 15 veckor långt grupprogram och däreher följer en individuell 
p lanering för att nå arbete och/eller studier. Under projektperioden har 130 personer deltagit 
i Paradigm. 
Mål Paradigm: 40% ska avslutas till arbete och studier. Coronapandemin gjorde att 36% 
nådde arbete och studier. 

Ku nskapsutveckling 
Und er 2020 har Samordningsförbundet finansierat färre insatser under målområdet 
kunskapsutveckling, än vanligt. De föreläsni ngsserier som genomförts har nästan enbart varit 
digitala. 
Det har varit före läsningar och utbildningar t ill personal i insatser och hos parterna om BIP
forskn ingen/SKAP A. 
Föreläsningsserier r iktade till deltagare har arrangerats. 10 Depå-föreläsn ingar med ca 25-60 
deltagare/tillfälle. 
Grund utbildning i försäkringsmedicin och samordnad rehab ili tering har hållits vid ett t ill fälle 
under å ret. Denna dag involverade 27 deltagare. 
Mål Kunskapsutveckling: 250 deltagare. Trots Coronapandemin har vi nått målet, fast i 
digital form. 

Strukturövergripande insatser 

Inkluderande arbetsliv 
Samordningsförbundet i Hallands fjärde målområde Inkluderande arbetsliv fa ller under 
Strukturövergripande insatser. Insatserna har lite olika karaktär och beskrivs som fö ljande: 

ldeburet offentligt partnerskap (IOP) - Förbundet har, tillsammans med föreningen Skoopi 
Halland, ingått ett IOP vart syfte är att stödja och stärka individer som är anställda av, eller 
praktiserar på, arbetsintegrerande sociala företag i Halla nd. 

Arbetsplatsambassadörsutbildningar /nätverk och IT-portal 
Utbildningen bygger på att utveckla en medarbetare på en arbetsplats i frågor som rör "den 
goda a rbetsplatsen", såsom bemötande, kommunikation, arbetsklimatsanalys, att upptäcka 
tidiga signaler på stress, att planera för en introduktion mm. Under tidigare år har 
Samordningsförbundet finansi erat utbildningar t ill ca 300 arbetsp latser i länet. Under 2020 
var avsikten att genomföra flera utbildningar, men på grund av Coronapandem in hann vi 
endast att finansiera en utbildning och hålla en nätverkssamling. 

Signering av justerare 
på varje sida 
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Mål Inkluderande arbetsliv: Stöd till individer som är anstä llda eller praktiserar på 
arbetsintegrerande socia la företag (ASF): Målet har uppnåtts. 
Utbildning i Arbetspla tsambassadörs-konceptet för 120 pe rsoner. På grund av 
Coronapandemin har må let inte uppnåtts. 

Balanskravsresultat 

EGET KAPITAL 
Balanserat resultat 

Arets vinst 

Summa eget kapital: 

2020 
5 848 826 

-518 482 

5 330 343 

2019 
4 035 117 

1 813 708 

5 848 825 

Under 2019 fa ttade styrelsen beslut om att Individsamverkansteamen kunde göra 
tilläggsansökningar för a tt mins ka det egna kapitalet. Förbundet har under 2020 minskat sitt 
egna kapita l. Det är styrelsens avsikt .att på ett balansera t sätt minska d et egna kapitalet. 
I och med att ESF-ansökan Progress beviljades prognostiseras att det egna kapitale t kommer 
att öka under 2022-202 3 fö r a tt under 2024 komma under årets nivå. 
Styrelsen avser att under den inplanerade Verksamhetsplaneringskonfe rensen i augusti 20 21 
ta fram en plan över hur det egna kapitalet kan omsättas i verksamhet. Kansli och 
beredningsgrupp kommer a tt vara delaktiga i förberedelsearbetet med att ta fram olika 
fö rslag till konferensen. 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
Samordningsförbundet i Halla nd har två anställda manliga tjänstepersoner på 
fö rb undskansliet samt en kvinnlig tjänsteperson som är kopplad till ESF-projektet Paradigm. 
Sa mtliga är i å lders intervallet 45-55 år. Sjukfrånvaron har varit 0%. 

1.7. Förväntad utveckling 
Den danska BIP-forskningen, kommer under 2021 a rbetas in i de insa tser som 
Samordningsfö r bundet finansierar. Materia let ä r översatt och heter på svenska SKAPA 
(Skattning Av Progression mot Arbete). Vi kommer att utveckla och fö rbättra instrumentet 
under kommande år och vi kommer a tt kunna plocka ut aggregerad e ra pporter av resultat 
från insatserna. På så sä tt få r vi in nytt lärande och kan fo rtsätta utvecklas i rätt riktning. 

Som ett i pärlbandet av ESF-projektet Paradigm sta rtas ESF-projektet Progress upp i bör jan 
av 202 1. Det kommer att bli ett implem enteringsprojekt fö r att bygga en sammanhållen 
gruppverksamhet kopp lad till Individsamverkansteamen i län et. 
Analysen som gen om för des under hösten 2 020 kommer a tt vara utgångspunkt i 
u tveckl i ngsarbetet. 

Signering av justera re 
på varje sida 
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Belopp tkr Utfa ll jan-dec 2020 

21045925 
Nettokostnad inkl finnansiella poster 

20 527 442 
Medlemsavgift+övr intäkter 

518 483 
Resultat 

Utgående eget kapital 
5 330 343 

9 074 143 
Likvida medel 

3. Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING (KR) 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens resultat 

Finansiella intäkter 

Finansiella kost nader 

Resultat efter finansiella poster 
0 

Arets resultat 

Signering av jus terare 
på varje s ida 

Aktuell budget jan-
dec 2020 

22 613 427 

20 574 244 

-2 039 183 

Not 1 

Not 2 

Not 3 

Not 4 

Not 5 

Avvike lse utfall - budget Bokslut helår 2019 

1 567 502 18 559 061 

46802 20 256 432 

-1520700 1 697 371 

5 848 826 

7 258 274 

2020 2019 

20 527 442 20 256 432 

21 302806 18 534 414 

36 459 39 773 

21339 265 18 574 187 

-811 823 1 682 245 

314 742 266 566 

21402 135 103 

-518 483 1 813 708 

-518 483 1813 708 
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4. Balansräkning 
BALANSRÄKNING ( kr) 
Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggninstillgångar 

Maskiner och inventarier 

Summa anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital ,avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Balanserat resultat 

Året s vinst 

Summa eget kapita l 

Skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa skulder 

Summa eget kapital ,avsättningar 
och skulder 

Signering av juster are 
på varje sida 

Not 6 

Not 7 

Not 8 

Not 9 

Not 10 

Not 11 

2020 2019 

0 36 459 

0 36 459 

0 0 

0 0 

842 407 829 062 

5 691 099 2 352 122 

3 383 044 4 906152 

9 916 550 8 087 336 

9 916 550 8123 795 

5 848 826 4 035118 

-518 483 1813 708 

5 330 343 5 848826 

4 586 207 2 274 969 

4 586 207 2 274 969 

9 916550 8 123 795 
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5. Kassaflödesanalys 
KASSAFLÖDESANAL YS (KR) 

Den löpande verksamheten 

Per i odens/ å retsres u ltat 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 

Kassaflöde från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Summa Kassaflöde för den löpande verksamheten 

Kassaflöde från investe ring5verksamheten 

Summa Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

0 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid å rets slut 

Kassaflöde likvidamedel 

6. Redovisningsprinciper 

2020 2019 

518 483 1813 708 

-36 459 39 773 

482 024 1853 481 

0 0 

13 345 59 948 

-2 311 238 -2 893 404 

-1 815 869 -979 975 

0 0 

0 0 

0 0 

-1 815869 -979 975 

7 258 274 8 238 249 

9 074 143 7 258 274 

-181 5869 -979 97S 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. 

Signering av justerare 
på varje sida 
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7. Noter 
NOT 1- Verksamhetens intäkter 

Medlemsavgifter 
Staten 50 % 
Region Halland 25 % 
Falkenbergs kommun 3 % 

Halmstads kommun 8 % 
Hylte kommun 1 % 
Laholms kommun 2 % 

Kungsbacka kommun 6 % 

Varbergs kommun 5 % 

Summa medlemsavgifter 

EU -BIDRAG 

Övriga bidrag 

Summa verksamhetens intäkter 

NOT 2. Verksamhetens kostnader 

Konsultkostnader 
varav Driftkostnader 

varav Projektkostnader 

Varav kostnad för räkenskapsrevision 

Avgifter för kurser 
varav Driftkostnader 

varav Projektkostnader 

Lokalkostnader 
varav Driftkostnader 

varav Projektkostnader 

IT kostnader 
varav Driftkostnader 

varav Projektkostnader 

Värdorganisation 

Övriga kostnader 

varav Driftkostnader 

varav Projektkostnader 

Personalkostnader 

Signering av justerare 
på varje sida 

2020 

9 554 000 

4 777 000 

573 240 

1 528 640 

191 080 

382 160 

1146 480 

955 400 

19 108 000 

1 391 464 

27 978 

20 527 442 

2020 

12 835 271 

228 623 

12 548 647 

58 000 

331 775 

56139 

275 636 

1142 116 

338 849 

803 267 

629 846 

417 964 

211 882 

289 698 

2 489 646 

635 073 

1854 573 

3 584 454 

2019 

9 321 000 

4 660 500 

559 260 

1491 360 

186 240 

372 480 

1117 440 

931 200 

18 639 480 

1590 373 

26 579 

20 256 432 

2019 

12 588108 

86 510 

12 455 998 

45 600 

395171 

241 759 

153 412 

969 749 

169 827 

799 922 

413 326 

378 639 

34 687 

263 683 

1228 086 

625 428 

602 658 

2 676 291 
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varav Driftkostnader 

varav Projektkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 

varav Driftkostnader 

varav Projektkostnader 

BILAGA NOT 2 
NOT 2-Verksamhetens kostnader - Projektkostnader per 
projekt 
lndividsamverkansteamet i Falkenberg 

lndividsamverkansteamet i Kungsbacka 

lndividsamverkansteamet i Laholm 
lndividsamverkansteamet i Varberg 
Arena för individsamverkan i Halmstad/ Hylte 
Arbetsplatsambassadörer Halmstad/ Hylte 
Arbetsplatsambassadörer Laholm 
Arbetsplatsambassadörer Varberg 

Arbetsplatsambassadörsutbildning i Falkenberg 
Regional utvecklingsledare för Upphandling med sociala hänsyn 

IOP ( ldeburet Offentligt Partnerskap) 
Arbetsplatsambassadörer Kungsbacka 

ESF-PARADIGM 
MOVH 
Individuella kostnader 
Portal A. P.A. 
Våld i nära relationer-Varberg 

Konferens 2020 
Tilläggsansökan 

DEPÅ 
BIP/ SKAPA 

Total 

BILAGA NOT 2 

NOT 2-Verksamhetens kostnader -Personalkostnader 

St yrelsen 

Kansl iet 

Projekt Paradigm 

Summa ersonalkostnader 

varav löneskatt 

varav pensionsföräkringsavgifter 

varav pensionskostnad avgiftsbestämd del 

NOT 3-Avskrivningar 
Inventarier restvärde 

Ack.avskr.inventarier innevarade år 

Signering av justerare 
på varje sida 

2 914 193 

670 261 

21302 806 

4 938 540 

16 364 266 

2020 

1 225 367 

2 736 402 

1657 706 

2 769 8 22 

3 645 322 

0 

0 

32 543 

0 

0 

882 333 

60000 

2 398 196 

0 

35 250 

30000 

6 328 

50 637 

423 783 

10000 

400 577 

16 364 266 

2020 

226 866 

2 687 327 

670 261 

3 584 454 

200164 

645 701 

83138 

2020 

36 459 

36 459 

2318947 

342 218 

18 534 414 

4130 394 

14 388 895 

2019 

1 439 032 

2 418 954 

1 012 126 

2 319 255 

2 352 407 

54 068 

108 995 

3 371 

30000 

488 167 

847 324 

30000 

2 372 656 

644 075 

204 303 

29 985 

21669 

0 

0 

0 

12 510 

14 388 896 

2019 

200 991 

2 133 083 

342 218 

2 676 291 

89 976 

235 877 

69 770 

2019 

79 546 

39 773 
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Summa avskr ivningar innevarande år 

NOT 4-Finansiella intäkter 

Värdeförändring /utveckl ing Nordea Fonder 

Total finansiella intäkter 

NOT 5-Finansiella kostnader 

Värdeförändring / utveckling Nordea Fonder 

Total finansiella kostnader 

NOT 6-Anläggningstillgångar 

Inventarier 

Ack.avskr. inventarier 

Summa Restvärde 

NOT 7- Omsättningstillgångar-Fordringar 

Upplupna intäkter och förut bet kost nader 

Skattekonto 

Ludvikamomsen okt-dec 

Summa Fordringar 

NOT 8- Omsättningstillgångar-Kortfristiga placeringar 

Värde Nordea Spiltan Fonder Räntefond Sverige 
Värde Sparkonto företag 4009 17 09594 

Summa kortfristiga placeringar 

NOT 9-Omsättningstillgångar -Kassa och bank 

Värde St ratega 10 /lnst Kort ränta 14431955623 

Nordea Plusgi rokonto 6 38 09-8 

Summa kassa och bank 

NOT 10-EGET KAPITAL 

Balanserad resultat 

Signering av justerare 
på varje sida 

0 

2020 

314 742 

314 742 

2020 

21 402 

21 402 

2020 

119 320 

-119 320 

0 

2020 

466 435 

215 756 

160 216 

842 407 

2020 

0 

5 691099 

5 691 099 

2020 

383 044 

3 000000 

3 383 044 

2020 

.5 848 826 

39 773 

2019 

266 566 

266 566 

2019 

135 103 

135103 

2019 

119 320 

-82 861 

36 459 

2019 

588 484 

103 237 

137 341 

829 062 

2019 

2 352 122 

0 

2 352 122 

2019 

2 347 886 

2 558 266 

4 906 152 

2019 

4 035 118 
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Årets vinst 518 483 1813 708 

Summa eget skapital -5 330 343 5 848 826 

NOT 11- Kortfristiga skulder 2020 2019 

Levera ntörssku Ide r -1585124 -896 570 

Upplupen särski ld löneskatt individuell del -20 169 -26 627 

Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner -174 872 -48 223 

Uppi pensionskostn individuell del -83138 -69 770 

Upplupna kostnader och förutbet intäkter -2 549 344 -1230137 

Uppi räntekostnader 211 0 

Skattekonto utb -173771 -3 642 

Summa kortfristiga skulder -4 586 207 -2 274 969 

8. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

Datum: .. ... .............. .. '.~J.0 .. 1. .. ~.{>. ...... ... ............................................ . 

e Andersson 
Ordföra nde 

Linda Biltmark 
Ledamot 

f eyisoFernas underskrift 

Anna Lönnberg, KPMG AB 
Revisor fö r Försäkringskassa 
och Arbetsförmedlingen 

Signering av justerare 
på varje sida 

La rs Öhlund 

Ove Bengtsson 
Ledamot 

Jan-Erik Martinsen 
Revisor fö r Region Halland och kommunerna 
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Revisionsberätte se 
för Samordningsförbundet i Halland, org. nr 222000-2857 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet i Halland för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en ligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. · 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be
ror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre
dovisningen. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar v i oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in
terna kontrollen. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet i Halland för år 2020. 

Vi t illstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet i Halland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från e~o
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl
dig till någon försummelse som kan föran leda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot förbundet. 

2021 

Auktoriserad revisor 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. V i går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an
svarsfrihet. 
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Samordningsförbundet i Halland 
Organisationsnummer 222000-2857 

Revisionsberättelse för år 2020 

Styrelsen i Samordningsförbundet i Halland 
Fullmäktige i respektive med!emskommun och 
Region Halland 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens 
förvaltning i Samordningsförbundet i Halland (Org. Nr 222000-2857) för verksamhetsåret 
2020, tillsammans med statens utsedda auktoriserade revisor. 

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och fran 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mal, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Jag har utfört rnin granskning utifrån lagen om finansieli samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen av 
förbundets räkenskaper och årsredovisning har granskats och bedömts av statens utsedda 
revisor. Min granskning har haft inriktning på förbundets må! och måluppfyllelse, samt om 
interna kontrollen är tillräcklig. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning som jag bedömt vara tillräcklig för att 
avge följande bedömningar. 

Jag bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Halland har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt 
att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och god 
redovisningssed. 

Jag bedömer sammantaget att resultatet enligt ars redovisningen är förenlig med de 
finansiella mål och verksamhetsmal som är uppställda. 

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Varberg 202 i-03-26 

Revisor frän Region Halland samt länets 6 kommuner. 
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Svar på motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte behövs något kompletterande, 

normerande styrdokument eftersom det finns lagstiftning på området.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 september 2020, att, 

utifrån i motionen angivna tio punkter, fastställa en policy för modersmålsundervisning i Kungsbacka 

kommun. 

1978 var det 8 procent av skoleleverna som hade annat hemspråk än svenska. År 2019 var andelen 30 

procent. 283 000 elever var läsåret 2017/18 berättigade till modersmålsundervisning i grundskolan och 

motsvarande skolformer. Cirka 168 000 elever deltog i modersmålsundervisningen.  

Modersmålsundervisningen regleras i skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:85). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-11 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads protokoll 2021-01-20, § 4 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Nämnden för Förskola & Grundskolas protokoll 2020-12-16, § 134 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse 2020-11-22 

Motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande om modersmålsundervisning 2020-07-30 

Beskrivning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 8 september 2020, , 

att, utifrån i motionen angivna tio innehållspunkter fastställa en policy för modersmålsundervisning i 

Kungsbacka kommun. Av motionen framgår att syftet är att nedprioritera kommunalt finansierad 

modersmålsundervisning av kostnadsskäl och därför strama upp praxis till de lagar och föreskrifter 

som styr. 

0 
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Nämnderna för Gymnasium & Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola har i sina respektive 

yttranden kommenterat de i motionen tio punktade förslagen till innehåll i en policy. Nämnderna 

föreslår, med hänvisning till dessa kommentarer – beskrivningar om hur modersmålsundervisningen 

bedrivs och planeras – att motionen därmed ska anses vara besvarad. 

1.  Inledning 

283 000 elever var läsåret 2017/18 berättigade till modersmålsundervisning i grundskolan och 

motsvarande skolformer. Cirka 168 000 elever deltog i modersmålsundervisningen. Det i särklass 

största språket är arabiska. Nästan 7 procent av samtliga elever i den svenska grundskolan är 

berättigade till modersmålsundervisning i arabiska. Bland de tio största språken är 

deltagandefrekvensen störst i somaliska, nästan fyra av fem berättigade elever deltar i undervisningen. 

1978 var det 8 procent av skoleleverna som hade annat hemspråk än svenska. År 2019 var andelen 30 

procent.  

Modersmålsundervisningen regleras i skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:85). 

Kommunledningskontoret kan konstatera att det just nu finns flera olika utredningar på nationell nivå 

som har att göra med språkkunskaper, inte bara i modersmål utan också i svenska. Modersmålets 

betydelse för inlärning i vissa fall å ena sidan, och det svenska språkets betydelse för integration och 

svenskt medborgarskap å andra sidan, har varit föremål för flera statliga utredningar, varav 

Kungsbacka kommun nyligen har yttrat sig över några av dem såsom Förskola för alla barn – för 

bättre språkutveckling (SOU 2020:67), Krav på kunskaper i svenska om samhällskunskap för svenskt 

medborgarskap (SOU 2021:2) och Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom 

Komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66).  

Ytterligare en utredning som Kungsbacka kommun fått på remiss och besvarat är Ökad kvalitet i 

lärarutbildningen och fler lärare i skolan (PM Utbildningsdepartementet 2021-01-15), där 

utredningen föreslår ändrade behörighetsregler för att bland annat få fler modersmålslärare och lärare i 

svenska som andraspråk. Två statliga utredningar berör särskilt modersmålsfrågan och båda nämns i 

nämndernas yttranden över motionen; Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet 

(SOU 2017:54) och För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 

modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2019:18).  

1.2 Det svenska språket och modersmål 

Språk har olika positioner och värden. I språklagen (2009:600) görs en tydlig åtskillnad mellan 

svenska och andra språk. Där anges till exempel att alla i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, 

utveckla och använda svenska. För övriga språk, med undantag för de nationella minoritetsspråken, 

gäller att man ska ges möjlighet att utveckla och använda språken, men inte att lära sig dem från 

grunden (SOU 2019:18).  

Deltagande i modersmålsundervisning utgör ett positivt bidrag till elevernas studieresultat, vilket ökar 

möjligheterna att nå det integrationspolitiska målet om lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund (SOU 2019:18) men säger ingenting om modersmålsundervisningens 
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påverkan på elevens integration i det svenska samhället. Däremot nämns nyanlända lärares 

integration, som bland annat modersmålslärare.  

I det snabbspår om 26 veckor som sjösattes för nyanlända lärare år 2016, krävs ingen allmän 

behörighet i svenska språket för att bli antagen till utbildningen. Utbildningen leder inte till 

lärarlegitimation men syftar till att deltagaren ska fortsätta att utbilda sig mot svensk lärarlegitimation. 

I utredningen om språkutveckling i förskolan (SOU 2020:67) sägs att det finns signaler om att det 

förekommer att förskollärare med förskollärarexamen har bristande kunskaper i svenska och att det är 

viktigt att den flerspråkiga personalen har pedagogisk utbildning och vid sidan om sitt modersmål 

också har ett utvecklat svenskt språk. 

1.3 Forskning (SOU 2019:18 s. 289) 

Elevers studieresultat påverkas av lärarnas pedagogiska skicklighet och elevernas motivation. 

Dessutom varierar kvaliteten på och tillgången till modersmålsundervisning mellan landets huvudmän 

och skolor. Bristande likvärdighet gör generaliseringen ännu svårare. Sannolikt finns en ömsesidigt 

förstärkande verkan mellan studiemotivationen, vårdnadshavarnas skolengagemang och deltagandet i 

modersmålsundervisning.  

Modersmålsundervisningens självständiga bidrag till elevers samlade studieresultat, i meningen att 

enbart deltagandet skulle utgöra en avgörande påverkan, kan dock aldrig bedömas isolerat från andra 

faktorer som påverkar studieresultaten. Den sammantagna bilden utifrån tillgänglig forskning är att det 

mesta tyder på positiva effekter på studieresultat av deltagande i modersmålsundervisning, men 

sambandet bör tolkas med försiktighet eftersom andra faktorer försvårar jämförelsen. 

2. Nämndernas yttranden över motionens tio punkter i sammanfattning 

2.1  Språkkravstest innan undervisning beviljas 

Nämndernas yttranden 

Modersmålsläraren gör en bedömning av elevens språkkunskaper innan plats i modersmålsgrupp 

erbjuds. Det krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket för att få undervisning. Vid 

tveksamheter om eleven uppfyller kravet på grundläggande kunskaper görs en så kallad språköversikt i 

årskurs F-3, nu planerad till årskurs 4. Språköversikterna är skapade av lärare i Kungsbacka och något 

motsvarande material finns inte att få någon annanstans. På gymnasiet er bjuds eleven 

modersmålsundervisning endast om det finns förutsättningar för eleven att få godkänt eller utifrån 

betyget från grundskolan. 

2. 2 En förutsättning för undervisning i språket är att det talas på daglig basis i hemmet 

Nämndernas yttranden 

Vårdnadshavaren eller den myndige eleven intygar att det aktuella språket är det dagliga 

umgängesspråket i hemmet. Läraren kontrollerar också detta vid en första kontakt med 

vårdnadshavaren. Ensamkommande barn och unga uppfyller (i regel, utred. anm.) inte det formella 
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kravet på att språket talas i hemmet. Kungsbacka kommun erbjuder modersmålsundervisning i 

grundskolan/gymnasieskolan till ensamkommande barn och unga, om de uppfyller kravet på 

grundläggande respektive goda kunskaper i språket, utifrån ett resonemang som för i utredningen Fler 

nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54). 

2.3. Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar ska inte erbjudas 

Nämndernas yttranden 

I Kungsbacka erbjuds ingen modersmålsundervisning i förskola, fritidshem eller vuxenutbildning. 

Elever i förskoleklass erbjuds undervisning om de uppfyller grundskolans kriterier för att erbjudas 

undervisning och om inte, erbjuds elever stöd inom förskoleklassens verksamhet. 

2.4. Modersmålsundervisningen ska begränsas till maximalt sju år 

Nämndernas yttranden 

Om eleven har behov av modersmålsundervisning efter sju år, ska eleven erbjudas detta, enligt 

skolförordningen (2011:185). Av utredningen Flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering 

(SOU 2019:18) framgår att en sådan begränsning också begränsar elevens möjligheter att få en 

sammanhållen utbildning i ämnet modersmål under sin skoltid, vilket riskerar att få negativa 

konsekvenser för elevernas lärande, flerspråkighet och studieresultat. 

Det finns inga register som möjliggör uppföljning av eleven mellan olika huvudmän och därmed under 

länge eleven studerat modersmålet. 

2.5. ”Lämplig lärare” i aktuellt språk ska ha lärarlegitimation 

Nämndernas yttranden 

Modersmålslärare är undantagna från kravet på lärarlegitimation och får tillsvidareanställas. 

Kommunen eftersträvar dock att rekrytera lärare med svensk lärarlegitimation och uppmuntrar lärare 

att komplettera sin utbildning för sådan legitimation. Kommunen har påbörjat ett arbete med att även 

undanta dessa lärare om övertalighet uppstår i verksamheten. 

Kommunledningskontorets notering 

För att ge personer med en avslutad utländsk lärarutbildning möjlighet till kompletterande utbildning 

har den särskilda utbildningsinsatsen Utländska lärares vidareutbildning (ULV) pågått sedan 2007. 

Syftet med ULV är att ta tillvara kompetensen hos personer med utländsk lärar- eller 

förskollärarutbildning och ge ökade möjligheter till anställning som behörig lärare eller förskollärare i 

svensk skola eller förskola. Utbildningen ska leda till en svensk lärarexamen. I en uppföljning av ULV, 

genomförd vid Stockholms universitet i samarbete med de övriga medverkande universiteten 

konstateras det att sammanlagt 3 250 personer antagits till utbildningen mellan 2007 och 2016. 570 

personer slutförde utbildningen mellan 2010 och 2016. Av de som fullföljt studierna har den absoluta 

majoriteten meddelats lärarlegitimation. Dock arbetar ett fåtal av de som fullföljt ULV-utbildningen 

mellan 2010 och 2016 som modersmålslärare. (SOU 2019:18). 
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2.6. Ansökningsperioden för modersmålsundervisning; mellan den 1 oktober och den 1 maj 
för att säkerställa ”lämplig lärare” 

Nämndernas yttranden 

Elever erbjuds plats i samband med terminsstart. Inga nya grupper påbörjas under pågående termin. 

Nyrekryteringar sker vis terminsstart, oftast inför läsårsstart. 

2.7. Modersmålsundervisning ska bedrivas efter ordinarie skoltid 

Nämndernas yttranden 

I Kungsbacka kommun sker modersmålsundervisningen efter ordinaries skoltid två dagar i veckan då 

eleverna kan samlas i större grupper. Enstaka lektioner på gymnasiet sker på elevers håltimmar. 

Kommunledningskontorets notering 

I utredningen För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering (SOU 2019:18) föreslås att den 

minsta garanterade undervisningstiden för ämnet modersmål ska regleras i timplanerna för 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Det ska inte vara möjligt att anordna 

undervisning i ämnet modersmål som språkval i grundskolan och specialskolan som elevens val, inom 

ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden 

2.8. Fjärrundervisning som alternativ för samordning och besparingar eftersom fem elever är 
väldigt få med hög lärartäthet som följd 

Nämndernas yttranden 

För grupp som är färre än fem elever erbjuds undervisning varannan vecka alternativt 

fjärrundervisning varje vecka. För fjärrundervisning krävs enligt lagstiftningen en handledare på 

respektive skola vilket är en kostnad för skolan. Undervisning varannan vecka på plats är mer 

kostnadseffektivt än fjärrundervisning. 

2.9. Undervisning i flera språk samtidigt är en orimlig och ineffektiv undervisningssituation 

Nämndernas yttranden 

Olika språk undervisas inte tillsammans i Kungsbacka kommun. Däremot sker undervisning av ett och 

samma språk men med olika dialekter /språkvariationer tillsammans. 

2.10. Det ska finnas minst fem sökande vid varje terminsstart för ett språk för att 
modersmålsundervisning ska erbjudas den terminen 

Nämndernas yttranden 

Om samtliga 900 elever ska ansöka om modersmålsundervisning varje terminsstart skapas ett stort 

administrativt arbete. Bortsett från minoritetsspråken, har Kungsbacka kommun minst fem elever i alla 

språk, utom två. I dessa fall har vårdnadshavare valt att avsluta undervisningen. Utbildningen avslutas 

inte för de kvarvarande eftersom de har rätt att slutföra sin utbildning och få slutbetyg. 
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3. Kommunledningskontorets bedömning och förslag 

En policy är ett normerande styrdokument. Allmänt sett är policys inte nödvändiga där det redan finns 

normer, till exempel i en lagstiftning. Redan av motionen framgår att lagstiftning finns när det gäller 

modersmålsundervisning – skollagen och skolförordningen. Nämnderna har därefter preciserat hur 

befintliga bedömningsmarginaler – inom ramen för lagstiftningen - tillämpas i verksamheten.  

Kommunledningskontoret anser därför att det dels inte behövs något kompletterande, normerande 

styrdokument eftersom det finns lagstiftning på området.  

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 4 Dnr 2020-00270  
Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om policy för 
erbjudande av modersmålsundervisning 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till svaren i 
yttrandet som beskriver hur undervisningen planeras och bedrivs idag. 

Reservationer 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för 
erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin 
motion lämnat förslag på policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett 
språkkravtest innan modersmålsundervisning erbjuds i det aktuella språket. 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
den 6 oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola 
samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter 
som motionären föreslår att Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i 
Kungsbacka Kommun ska innehålla. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-07 

Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning, 2020-07-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Roger Krantz (SD) yrkar på bifall till motionen. 

Elin Hysén (L), Charlotta Hedqvist (C), Marianne Pleijel (M) och Rickard Wäst (S) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Carita Boulwéns (SD) 
m.fl. yrkande och finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad bifaller 
förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (1) 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2021-01-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Ordförande redovisar följande propositionsordning som nämnden godkänner: Ja-röst 
innebär bifall till förvaltningens förslag. Nej-röst innebär bifall till Carita Boulwéns 
(SD) m.fl. yrkande.  

Omröstningsresultat 
Ordförande finner att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad med 9 ja-röster 
mot 2 nej-röster, beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår Jäv 

Marianne Pleijel M X    

Jenny Nilsson M X    

Maria Svärd Wänt  M X    

Emanuel Forsell M X    

Annika Hedman C X    

My Clingston KD X    

Carita Boulwén SD  X   

Roger Krantz SD  X   

Rickard Wäst S X    

May-Louise Flyrin S X    

Elin Hysén L X    

 

Protokollsanteckning 
Violet Dunér (V) stödjer förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning  
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till svaren i yttrandet som 
beskriver hur undervisningen planeras och bedrivs idag. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på 
policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning 
erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 
oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & 
Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter som motionären föreslår att Policy för 
erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka Kommun ska innehålla.  

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-12-07 

Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning, 2020-07-30 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på 
policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning 
erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 

u 
Kungsbacka 
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oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & 
Arbetsmarknad för yttrande.  

 

Motionen beskriver i tio punkter förslag gällande Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i 
Kungsbacka Kommun. Dessa besvaras nedan med en beskrivning av hur undervisningen planeras och 
bedrivs i dag: 

1.Förslag i motion: Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. 
Skollagen stipulerar tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller goda (betyg 
C) nivå. Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller C-språk och ta fram ett 
test i det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen finns, innan eleven 
erbjuds modersmålsundervisning. Provet tas fram av en extern instans. 
Svar på motion: Innan plats i modersmålsgrupp erbjuds genomför modersmålsläraren en bedömning 
av elevens språkkunskaper. Om det finns tveksamheter om att en elev inte uppfyller kravet på 
grundläggande kunskaper görs en sk språköversikt i åk F-3.  
För nya elever åk 4-9 gör modersmålslärarna en professionell bedömning om elevens möjligheter till 
ett godkänt betyg. Kraven på elevens grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i 
kursplanen ökar ju äldre barnet är. Från och med ht 21 kommer en språköversikt även användas i 
bedömningen från och med åk 4. Språköversikterna är skapade av förstelärare och modersmålslärare 
på Enheten för flerspråkigt lärande, utifrån forskning om språkutveckling, med stöd från kommunens 
vetenskapliga ledare och med flera lärosäten som bollplank. Det finns inget motsvarande material på 
marknaden.  
På gymnasiet utgår bedömningen av en elevs kunskaper från elevens betyg i modersmål i grundskolan. 
Om ett sådant saknas gör modersmålsläraren en bedömning om en elev kan klara ett godkänt betyg i 
kursen och endast då erbjuds eleven undervisning. För att klara ett godkänt betyg i gymnasiekurserna 
är goda kunskaper i språket en förutsättning, eftersom kunskapskraven ligger på en hög nivå.  
Att använda prov från kurserna i Moderna språk skulle inte vara hjälpsamt då dessa prov prövar en för 
låg kunskapsnivå i jämförelse med vad som krävs i kurserna Modersmål 1 och 2, samt Aktiv 
tvåspråkighet.  
I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att eleven har 
grundläggande kunskaper.  
 
2. Förslag i motion: Elever ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en 
vårdnadshavare skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. Kraven på att en 
vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i hemmet uppfylls inte om 
vårdnadshavaren inte finns i Sverige. 
 
Svar på motion: I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att 
språket är ett dagligt umgängesspråk i hemmet samt att språket är minst en av vårdnadshavarnas 
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modersmål. Vid en första kontakt med vårdnadshavarna i grundskolan/gymnasiet samt myndig elev 
undersöker modersmålsläraren att språket är ett dagligt umgängesspråk i hemmet. 
 
Enligt Skolförordningen 5 Kap §7 är Huvudmannen också skyldig att erbjuda elever som är 
adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är 
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock fortfarande uppfylla kravet om 
grundläggande kunskaper.  
Därför erbjuds även adoptivbarn som har grundläggande kunskaper undervisning i modersmål. 
 
Ensamkommande elever uppfyller formellt inte kriterierna för modersmålsundervisning, eftersom 
modersmålet då inte talas i hemmet  
Obs! I statens offentliga utredning Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 
2017:54) tas ensamkommandes elevers behov av modersmålsundervisning upp ”Tidigare studier har 
visat att elever som läser sitt modersmål generellt har bättre betyg i alla skolans ämnen, än elever som 
inte läser modersmål. Undervisning i ämnet modersmål kan dessutom ge de nyanlända 
eleverna stora möjligheter att få godkänt i ett ämne som ligger till grund för behörighet till 
gymnasieskolans nationella program.”  Vidare sägs ”Enligt utredningen finns det inte skäl till att göra 
skillnad mellan elever som är adopterade och därför inte talar modersmålet i hemmet och elever som 
kommer till Sverige som asylsökande utan vårdnadshavare och av den anledningen inte talar 
modersmålet i hemmet. Utredningen föreslår därför att huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda 
modersmålsundervisning till ensamkommande elever i de obligatoriska skolformerna och gymnasie- 
och gymnasiesärskolan, om de har ett annat modersmål än svenska, även om språket inte är elevens 
dagliga umgängesspråk i hemmet.” 
Utifrån utredningens resonemang erbjuds ensamkommande elever i Kungsbacka 
modersmålsundervisning i grundskolan/gymnasieskolan, om de uppfyller kravet på grundläggande 
respektive goda kunskaper i språket. 
 
Om en elev av någon anledning inte längre har en vårdnadshavare i hemmet som talar modersmålet 
erbjuds fortsatt undervisning, utifrån Skolförordningen 5 Kap 12 § ”En elev som får 
modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att 
vara dagligt umgängesspråk för eleven.” 
 
Teckenspråk räknas enligt Skollagen inte som minoritetsspråk, men gör det i Språklagen. Utifrån detta 
gäller i  Kungsbacka att det ska finnas en utökad rättighet till undervisning i teckenspråk.  
Elever med hörselnedsättning samt syskon till elever med hörselnedsättning har i Kungsbacka rätt till 
modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk trots att det inte är vårdnadshavarens modersmål, om 
övriga krav för modersmålsundervisning uppfylls.  
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3.Förslag motion:  Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar erbjuds inte. 
Det är inte lagstadgat och är inget skallkrav i skollagen. 
 
Svar på motion: Idag erbjuds ingen modersmålsundervisning i förskola, fritidshem eller 
vuxenutbildning. 
 
Enligt Skollagen 8 kap. 10§ ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Pedagoger i förskolan erbjuds 
därför stöd från enhet Flerspråkigt lärande i arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet.  
 
Enligt Skollagen 9 kap. 10§ ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I förskoleklass erbjuds 
därför elever att delta i modersmålsundervisningen om de uppfyller grundskolans kriterier för att 
erbjudas undervisning.  Elever som ej uppfyller kriterier erbjuds stöd inom förskoleklassens 
verksamhet. 
 
 4. Förslag motion: Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i 
Skollagen. Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju 
år, även om man inte har sökt vissa terminer. 
 
Svar på motion: Grundskolans kursplan i modersmål är formulerad utifrån att eleverna studerar ämnet 
under 9 år. En kortare tid medför minskade möjligheter för en elev att nå ett högre betyg. Om en elev 
endast erbjuds sju års undervisning minskar möjligheten att erbjuda eleven modersmålsundervisning i 
gymnasieskolan, eftersom eleven då ofta redan haft sju års undervisning när gymnasieutbildningen 
påbörjas. De kunskaper som en gymnasieelev tillägnar sig i modersmålskurserna ligger på en sådan 
nivå att språket kan användas inom arbetslivet.  
 
Skolförordningen anger att eleven ska erbjudas modersmålsundervisning under längre tid än sju år, om 
eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. 
 
Den statliga utredningen SOU 2019:18; För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål anser att regeln om att huvudmannen 
kan begränsa modersmålsundervisningen till sju läsår begränsar elevens möjligheter att få 
sammanhållen utbildning i ämnet modersmål under sin skoltid. Därmed riskerar regeln att få negativa 
konsekvenser för elevernas lärande, flerspråkighet och studieresultat. 

Det finns inget register över genomförd undervisningstid i modersmål som följer eleven mellan olika 
huvudmän vilket gör det svårt att kontrollera i vilken utsträckning de redan haft undervisning på 
modersmål om de byter huvudman.  
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5. Förslag i motion: Förtydligande om vad som är en ”lämplig lärare”. En lämplig lärare i alla andra 
ämnen har legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle 
omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt 
denna policy, innebär i första hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand 
legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella 
språket. 
 
Svar på motion: Enligt Skollagen kap 2 §18-20 är modersmålslärare undantagna från 
legitimationskravet och får tillsvidareanställas som lärare. Enhet Flerspråkigt lärande strävar alltid 
efter att rekrytera en lärare med svensk lärarlegitimation i sitt modersmål. Om det inte finns att tillgå, 
sökes lärare med 1) annan svensk legitimation i annat ämne, men med dokumenterade språkkunskaper 
i sitt modersmål 2) utländsk pedagogisk utbildning som motsvarar den svenska behörighetsgivande 
utbildningen i modersmål, i så stor utsträckning som möjligt. 
Enhet Flerspråkigt lärande uppmuntrar dessa lärare att komplettera sin utbildning för att erhålla en 
svensk lärarlegitimation och detta sker i viss utsträckning. 
Enhet Flerspråkigt lärande har tillsammans med HR påbörjat ett arbete i syfte att kunna undanta de 
legitimerade lärarna vid behov av uppsägningar inom verksamheten. 
 
6. Förslag i motion: Tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, är den 1 oktober och den 1 maj. 
Dessa datum säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera ”lämplig” lärare kommande termin. 
Denna tidsgräns krävs för att ge rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal. En rimlig 
tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer 
med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen. 
 
Svar på motion: Elever som ansöker om modersmålsundervisningen erbjuds plats i befintlig grupp i 
samband med respektive terminsstart. Något undantag kan förekomma om en lämplig grupp och lärare 
som fungerar för eleven redan finns.  Inga nya modersmålsgrupper påbörjas under pågående termin. 
Nyrekryteringar av lärare sker inför respektive terminsstart, oftast inför läsårsstart. 
 
7. Förslag i motion: Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser 
modersmål som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål efter ordinarie skoltid. Det 
är inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner. 
Målet med skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för 
att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt 
att låta dem missa viktiga lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att 
lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt 
så länge kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever per 
klassrum. 
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Svar på motion: Modersmålsundervisningen i Kungsbacka sker efter ordinarie skoltid. Enstaka 
lektioner på gymnasiet schemaläggs undantagsvis på elevers håltimmar. Modersmålsundervisningen är 
aldrig schemalagd parallellt med någon annan undervisning.  
Modersmålsundervisningen för majoriteten av eleverna i åk 6-9 är schemalagda efter skoltid, två dagar 
i veckan, då dessa elever kan samlas centralt i Kungsbacka i större grupper. 
 
 
8. Förslag i motion: Fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och 
innebär en extremt hög lärartäthet, som i många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall 
handlar det dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som 
bor och arbetar på annan ort. Fjärrundervisning är ett alternativ som möjliggör samordning 
och besparar Kungsbacka kommun onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då 
avsaknad av legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för eleverna 
att få korrekt utbildning av behöriga lärare. 
 
Svar på motion: För elevgrupper som är färre än fem elever erbjuds undervisning varannan vecka 
alternativt fjärrundervisning varje vecka. Rektor fattar beslut om vilken typ av undervisning eleven ska 
erbjudas. För fjärrundervisning krävs, enligt lagstiftningen, en handledare på respektive skola. Detta är 
en kostnad för skolan och när enhet Flerspråkigt lärande tillsammans med rektor väger kostnaderna 
mot varandra hamnar vi ofta i att undervisning varannan vecka på plats är mer kostnadseffektivt än 
fjärrundervisning. 
Fjärrundervisning sker idag ex på Frillesås för elever åk F-5, för att minska lärarnas restid. 
För att kunna effektivisera fjärrundervisningen på Frillesåsskolan ytterligare samlas elever från olika 
språk i samma rum och stöttas då av en handledare vid ett och samma tillfälle. 
 
9. Förslag i motion: Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är väldigt 
tydligt enligt Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för att det skall behöva 
erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig 
och helt ineffektiv undervisningssituation. 
 
Svar på motion: Kungsbacka följer Skolförordningens formuleringar om att undervisning, i ett för 
kommunen nytt modersmål, endast startas upp om det finns fem behöriga elever i det aktuella språket. 
Olika språk undervisas ej tillsammans.  
De dialekter/språkvariationer som idag har undervisning tillsammans är bosniska-kroatiska-serbiska 
(tidigare serbokroatiska), samt i dari/farsi (två grenar av persiska). Inom respektive 
dialekt/språkvariation finns fler än fem elever. Enhet Flerspråkigt lärande undervisar eleverna 
tillsammans för att effektivisera och inte behöva erbjuda en lärare i varje dialekt/variation, samt för att 
underlätta samarbetet och förståelsen mellan dessa dialekter/variationer.  
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10. Förslag i motion:  När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på 5 sökande uppfyllas. 
Minst fem sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen ska 
erbjuda undervisning. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i 
det aktuella språket den terminen. 
 
Svar på motion: Om samtliga 900 elever ska nyansöka om modersmålsundervisning inför varje 
termin skapas ett stort administrativt arbete.  
Om man bortser från minoritetsspråken har Kungsbacka minst fem elever i alla språk, utom två. Dessa 
två språk hade fem elever när undervisning erbjöds, men elevers vårdnadshavare har sedan valt att 
avsluta undervisningen. Om någon elev avslutar undervisningen och gruppen sedan består av färre än 
fem elever avslutas inte undervisning, eftersom alla elever har rätt att slutföra sin utbildning och få 
möjlighet till ett slutbetyg. I grundskolan fortsätter eleven att läsa till åk 9 även om de är färre än 5 
elever. På gymnasiet avslutas den kurs man går det året, eftersom man ansöker om ny kurs till varje 
läsår. De elever på gymnasiets introduktionsprogram som läser modersmål på grundskolenivå söker 
också om kursen varje år, så där tar skolan ställning årsvis precis som för gymnasiekurserna. 
 
 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef     
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§ 134 Dnr 2020-01503  

Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning (KS 2020-
00619) 

Beslut 

Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå 

motionen.  

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för 

erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin 

motion lämnat förslag på policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett 

språkkravtest innan modersmålsundervisning erbjuds i det aktuella språket. 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 

den 6 oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola 

samt Gymnasium & Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter 

som motionären föreslår att Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i 

Kungsbacka Kommun ska innehålla.  

 

Förslag under mötet 

Ordförande konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Arbetsutskottets 

förslag och Sverigedemokraternas förslag.  

Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att nämnden beslutar att 

avslå motionen.  

Votering begärs och verkställs.  

 

Beslutsgång  

Följande propositionsordning godkänns. Ja för arbetsutskottets förslag och nej för 

Sverigedemokraternas förslag. 

 

Omröstningsresultat  

Med nio ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att bifalla arbetsutskottets 

förslag.  

 Ersätter  Ja  Nej  Avstår  

Anders Ekström (M)  X   

Niklas Mattsson (KD)  X   
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Ann Louise Lundqvist (S) Johan Tolinsson (S) X   

Axel Storckenfeldt (M)  X   

Per-Axel Carlsson (M)  X   

Mia Sundvall (M)  X   

Karin Green (C)  X   

Jan Eric Knutas (L)  X   

Susanne Andersson (SD)   X  

Anna Karin Granberg (SD)   X  

Jan Byvik (S)  X   

 

Beslutsunderlag 

Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-11-22 
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Motion om policy för erbjudande av modersmålsundervisning (KS 2020-00619) 

Förslag till beslut  

Tjänsteskrivelsen godkänns och lämnas som eget yttrande till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av 

modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på 

policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning 

erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 

oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & 

Arbetsmarknad för yttrande. I yttrandet besvaras de tio punkter som motionären föreslår att Policy för 

erbjudande av modersmålsundervisning i Kungsbacka Kommun ska innehålla.  

Beslutsunderlag 

Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-11-22 

Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning, 2020-07-30 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att fastställa en policy för erbjudande av 

modersmålsundervisning i Kungsbacka kommun. Motionären har i sin motion lämnat förslag på 

policyns innehåll, bland annat att det ska krävas ett språkkravtest innan modersmålsundervisning 

erbjuds i det aktuella språket. Kommunfullmäktige beslutade den 8 september 2020 att skicka 

motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 

oktober 2020 att remittera motionen till nämnderna för Förskola & Grundskola samt Gymnasium & 

Arbetsmarknad för yttrande.  
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Motionen beskriver i tio punkter förslag gällande Policy för erbjudande av modersmålsundervisning i 

Kungsbacka Kommun. Dessa besvaras nedan med en beskrivning av hur undervisningen planeras och 

bedrivs i dag: 

 

1. Ett språkkravstest införs innan modersmål erbjuds i det aktuella språket. Skollagen stipulerar 
tydligt att förkunskaper skall finnas på grundläggande (betyg E) eller goda (betyg C) nivå. 
Detta innebär att kommunen kan utgå från ett prov i något av B-eller C-språk och ta fram ett 
test i det aktuella modersmålet för att fastställa att den efterfrågade kunskapen finns, innan 
eleven erbjuds modersmålsundervisning. Provet tas fram av en extern instans. 
Innan plats i modersmålsgrupp erbjuds genomför modersmålsläraren en bedömning av elevens 
språkkunskaper. Om det finns tveksamheter om att en elev inte uppfyller kravet på grundläggande 
kunskaper görs en sk språköversikt i åk F-3.  
För nya elever åk 4-9 gör modersmålslärarna en professionell bedömning om elevens möjligheter till 
ett godkänt betyg. Kraven på elevens grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i 
kursplanen ökar ju äldre barnet är. Från och med ht 21 kommer en språköversikt även användas i 
bedömningen från och med åk 4. Språköversikterna är skapade av förstelärare och modersmålslärare 
på Enheten för flerspråkigt lärande, utifrån forskning om språkutveckling, med stöd från kommunens 
vetenskapliga ledare och med flera lärosäten som bollplank. Det finns inget motsvarande material på 
marknaden.  
På gymnasiet utgår bedömningen av en elevs kunskaper från elevens betyg i modersmål i 
grundskolan. Om ett sådant saknas gör modersmålsläraren en bedömning om en elev kan klara ett 
godkänt betyg i kursen och endast då erbjuds eleven undervisning. För att klara ett godkänt betyg i 
gymnasiekurserna är goda kunskaper i språket en förutsättning, eftersom kunskapskraven ligger på 
en hög nivå. Att använda prov från kurserna i Moderna språk skulle inte vara hjälpsamt då dessa prov 
prövar en för låg kunskapsnivå i jämförelse med vad som krävs i kurserna Modersmål 1 och 2, samt 
Aktiv tvåspråkighet.  
I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att eleven har 
grundläggande kunskaper.  
 
2. Elever ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en vårdnadshavare 
skall prata modersmålet samt att språket talas i hemmet uppfylls. Kraven på att en 
vårdnadshavare skall tala modersmålet samt att språket skall talas i hemmet uppfylls inte om 
vårdnadshavaren inte finns i Sverige. 
I ansökan till modersmålsundervisningen intygar vårdnadshavaren/myndig elev att språket är ett 
dagligt umgängesspråk i hemmet samt att språket är minst en av vårdnadshavarnas modersmål. Vid 
en första kontakt med vårdnadshavarna i grundskolan/gymnasiet samt myndig elev undersöker 
modersmålsläraren att språket är ett dagligt umgängesspråk i hemmet. 
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Enligt Skolförordningen 5 Kap §7 är Huvudmannen också skyldig att erbjuda elever som är 
adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock fortfarande uppfylla kravet om 
grundläggande kunskaper.  
Därför erbjuds även adoptivbarn som har grundläggande kunskaper undervisning i modersmål. 
 
Ensamkommande elever uppfyller formellt inte kriterierna för modersmålsundervisning, eftersom 
modersmålet då inte talas i hemmet  
I statens offentliga utredning Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 
2017:54) tas ensamkommandes elevers behov av modersmålsundervisning upp ”Tidigare studier har 
visat att elever som läser sitt modersmål generellt har bättre betyg i alla skolans ämnen, än elever 
som inte läser modersmål. Undervisning i ämnet modersmål kan dessutom ge de nyanlända 
eleverna stora möjligheter att få godkänt i ett ämne som ligger till grund för behörighet till 
gymnasieskolans nationella program.”  Vidare sägs ”Enligt utredningen finns det inte skäl till att göra 
skillnad mellan elever som är adopterade och därför inte talar modersmålet i hemmet och elever som 
kommer till Sverige som asylsökande utan vårdnadshavare och av den anledningen inte talar 
modersmålet i hemmet. Utredningen föreslår därför att huvudmannen ska vara skyldig att erbjuda 
modersmålsundervisning till ensamkommande elever i de obligatoriska skolformerna och gymnasie- 
och gymnasiesärskolan, om de har ett annat modersmål än svenska, även om språket inte är elevens 
dagliga umgängesspråk i hemmet.” 
Utifrån detta erbjuds ensamkommande elever i Kungsbacka modersmålsundervisning i 
grundskolan/gymnasieskolan, om de uppfyller kravet på grundläggande respektive goda kunskaper i 
språket. 
 
Om en elev av någon anledning inte längre har en vårdnadshavare i hemmet som talar modersmålet 
erbjuds fortsatt undervisning, utifrån Skolförordningen 5 Kap 12 § ”En elev som får 
modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att 
vara dagligt umgängesspråk för eleven.” 
 

Teckenspråk räknas enligt Skollagen inte som minoritetsspråk, men gör det i Språklagen. I … togs 
beslut om att det i Kungsbacka ska finnas en utökad rättighet till undervisning i teckenspråk.  
Elever med hörselnedsättning samt syskon till elever med hörselnedsättning har i Kungsbacka rätt till 
modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk trots att det inte är vårdnadshavarens modersmål, om 
övriga krav för modersmålsundervisning uppfylls.  
Därför erbjuder Kungsbacka kommun modersmålsundervisning till elever med hörselnedsättning och 
deras syskon, trots att de inte uppfyller kravet på att minst en vårdnadshavare ska ha språket som 
modersmål. 
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3. Modersmål i förskola, förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar erbjuds inte. Det är inte 
lagstadgat och är ingen skall-sats i skollagen. 
Idag erbjuds ingen modersmålsundervisning i förskola, fritidshem eller vuxenutbildning. 
 

Enligt Skollagen 8 kap. 10§ ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Pedagoger i förskolan erbjuds 
därför stöd från enhet Flerspråkigt lärande i arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet.  
 

Enligt Skollagen 9 kap. 10§ ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I förskoleklass 
erbjuds därför elever att delta i modersmålsundervisningen om de uppfyller grundskolans kriterier för 
att erbjudas undervisning.  Elever som ej uppfyller kriterier erbjuds stöd inom förskoleklassens 
verksamhet. 
 
 4. Erbjud max sju års modersmål från startdatum. Det är vad som stipuleras i Skollagen. 
Från det datum då man har första lektionstillfället ska den bortre tidsgränsen vara max sju år, 
även om man inte har sökt vissa terminer. 
Grundskolans kursplan i modersmål är formulerad utifrån att eleverna studerar ämnet under 9 år. En 
kortare tid medför minskade möjligheter för en elev att nå ett högre betyg. Om en elev endast erbjuds 
sju års undervisning minskar möjligheten att erbjuda eleven modersmålsundervisning i 
gymnasieskolan, eftersom eleven då ofta redan haft sju års undervisning när hen påbörjar sin 
gymnasieutbildning. De kunskaper som en gymnasieelev tillägnar sig i modersmålskurserna ligger på 
en sådan nivå att språket kan användas inom arbetslivet.  
 
Skolförordningen anger att eleven ska erbjudas modersmålsundervisning under längre tid än sju år, 
om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. 
 
Den statliga utredningen SOU 2019:18; För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål anser att regeln om att huvudmannen 
kan begränsa modersmålsundervisningen till sju läsår begränsar elevens möjligheter att få 
sammanhållen utbildning i ämnet modersmål under sin skoltid. Därmed riskerar regeln att få negativa 
konsekvenser för elevernas lärande, flerspråkighet och studieresultat. 

Det finns inget register över genomförd undervisningstid i modersmål som följer eleven mellan olika 
huvudmän vilket gör det svårt att kontrollera i vilken utsträckning de redan haft undervisning på 
modersmål om de byter huvudman.  
 
5. Förtydligande om vad som är en ”lämplig lärare”. En lämplig lärare i alla andra ämnen har 
legitimation för det ämnet som man skall betygsätta som krav. Varför detta krav inte skulle 
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omfatta modersmålslärare är en sänkning av lärarprofessionen status. Lämplig lärare, enligt 
denna policy, innebär i första hand legitimerad lärare i det aktuella språket, i andra hand 
legitimerad språklärare med kunskaper motsvarande modersmålskunskaper i det aktuella 
språket. 
Enligt Skollagen kap 2 §18-20 är modersmålslärare undantagna från legitimationskravet och får 
tillsvidareanställas som lärare. Enhet Flerspråkigt lärande strävar alltid efter att rekrytera en lärare 
med svensk lärarlegitimation i sitt modersmål. Om det inte finns att tillgå, sökes lärare med 1) annan 
svensk legitimation i annat ämne, men med dokumenterade språkkunskaper i sitt modersmål 2) 
utländsk pedagogisk utbildning som motsvarar den svenska behörighetsgivande utbildningen i 
modersmål, i så stor utsträckning som möjligt. 
Enhet Flerspråkigt lärande uppmuntrar dessa lärare att komplettera sin utbildning för att erhålla en 
svensk lärarlegitimation och detta sker i viss utsträckning. 
Enhet Flerspråkigt lärande har tillsammans med HR påbörjat ett arbete som strävar mot att kunna 
undanta de legitimerade lärarna vid behov av uppsägningar inom verksamheten. 
 
6. Tidsgräns som man skall ha sökt modersmål, är den 1 oktober och den 1 maj. Dessa datum 
säkerställer att kommunen har möjlighet att rekrytera ”lämplig” lärare kommande termin. 
Denna tidsgräns krävs för att ge rektorerna rimlig tid att hitta adekvat personal. En rimlig 
tidsgräns är två månader, vilket brukar gälla övriga lärartjänster. Sökande som inkommer 
med ansökan efter detta datum skall inte ges möjlighet till modersmål den terminen. 
Elever som ansöker om modersmålsundervisningen erbjuds plats i befintlig grupp i samband med 
respektive terminsstart. Något undantag kan förekomma om en lämplig grupp och lärare som 
fungerar för eleven redan finns.  Inga nya modersmålsgrupper påbörjas under pågående termin. 
Nyrekryteringar av lärare sker inför respektive terminsstart, oftast inför läsårsstart. 
 
7. Modersmålsundervisning skall bedrivas efter ordinarie skoltid. Barn som läser modersmål 
som inte är klassificerat som C-språk skall läsa sitt modersmål efter ordinarie skoltid. Det är 
inte rimligt att avbryta ordinarie lektion för att gå på modersmål och missa viktiga lektioner. 
Målet med skolan måste vara att ge dessa elever bästa möjliga chans att lyckas i skolan för 
att senare lyckas med steget ut i arbetslivet eller vidare studier. Då är det kontraproduktivt 
att låta dem missa viktiga lektioner. Detta tillsammans med fjärrundervisning gör att 
lektionerna kan effektiviseras och bedrivas med alla elever som har samma språk samtidigt 
så länge kvoten elever inte överstiger kommunens rekommendation på max elever per 
klassrum. 
Modersmålsundervisningen i Kungsbacka sker efter ordinarie skoltid. Enstaka lektioner på gymnasiet 
schemaläggs undantagsvis på elevers håltimmar. Modersmålsundervisningen är aldrig schemalagd 
parallellt med någon annan undervisning.  
Modersmålsundervisningen för majoriteten av eleverna i åk 6-9 är schemalagda efter skoltid, två 
dagar i veckan, då dessa elever kan samlas centralt i Kungsbacka i större grupper. 
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8. Fjärrundervisning. Fem elever är ett mycket litet underlag för en klass och innebär en 
extremt hög lärartäthet, som i många andra sammanhang inte skulle accepteras. I många fall 
handlar det dessutom om enstaka undervisningstillfällen under en vecka för en pedagog som 
bor och arbetar på annan ort. Fjärrundervisning är ett alternativ som möjliggör samordning 
och besparar Kungsbacka kommun onödiga kostnader för reseersättning till pedagogerna. Då 
avsaknad av legitimerad personal också är ett problem borde detta möjliggöra för eleverna 
att få korrekt utbildning av behöriga lärare. 
För elevgrupper som är färre än fem elever erbjuds undervisning varannan vecka alternativt 
fjärrundervisning varje vecka. Rektor fattar beslut om vilken typ av undervisning eleven ska erbjudas. 
För fjärrundervisning krävs, enligt lagstiftningen, en handledare på respektive skola. Detta är en 
kostnad för skolan och när enhet Flerspråkigt lärande tillsammans med rektor väger kostnaderna mot 
varandra hamnar vi ofta i att undervisning varannan vecka på plats är mer kostnadseffektivt än 
fjärrundervisning. 
Fjärrundervisning sker idag ex på Frillesås för elever åk F-5, för att minska lärarnas restid. 
För att kunna effektivisera fjärrundervisningen på Frillesåsskolan ytterligare samlas elever från olika 
språk i samma rum och stöttas då av en handledare vid ett och samma tillfälle. 
 
9. Olika språk kan inte slås samman till gemensamma lektioner. Kravet är väldigt tydligt enligt 
Skollagen/Skolverket. Minst fem sökande till ett språk ska finnas för att det skall behöva 
erbjudas av kommunen. Att bedriva undervisning i flera språk samtidigt innebär en orimlig 
och helt ineffektiv undervisningssituation. 
Kungsbacka följer Skolförordningens formuleringar om att undervisning, i ett för kommunen nytt 
modersmål, endast startas upp om det finns fem behöriga elever i det aktuella språket. Olika språk 
undervisas ej tillsammans.  
De dialekter/språkvariationer som idag har undervisning tillsammans är bosniska-kroatiska-serbiska 
(tidigare serbokroatiska), samt i dari/farsi (två grenar av persiska). Inom respektive 
dialekt/språkvariation finns fler än fem elever. Enhet Flerspråkigt lärande undervisar eleverna 
tillsammans för att effektivisera och inte behöva erbjuda en lärare i varje dialekt/variation, samt för 
att underlätta samarbetet och förståelsen mellan dessa dialekter/variationer.  
 
10. När ovanstående krav uppfyllts skall fortfarande kravet på 5 sökande uppfyllas. Minst fem 
sökande i kommunen, i det aktuella språket, måste söka varje termin för att kommunen ska 
erbjuda undervisning. Om det kravet inte uppfylls erbjuds ingen modersmålsundervisning i 
det aktuella språket den terminen. 
Om samtliga 900 elever ska nyansöka om modersmålsundervisning inför varje termin skapas ett stort 
administrativt arbete.  
Om man bortser från minoritetsspråken har Kungsbacka minst fem elever i alla språk, utom två. 
Dessa två språk hade fem elever när undervisning erbjöds, men elevers vårdnadshavare har sedan 
valt att avsluta undervisningen. Om någon elev avslutar undervisningen och gruppen sedan består av 
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färre än fem elever avslutas inte undervisning, eftersom alla elever har rätt att slutföra sin utbildning 
och få möjlighet till ett slutbetyg.  
 

 

Maria Andersson     Cynthia Runefjärd 

Skolchef FG      Förvaltningschef GA 
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Sammanfattning	
	
Sverigedemokraterna	tar	inte	ställning	emot	två-	eller	flerspråkighet	och	vi	har	inga	synpunkter	på	att	
skolelever	studerar	föräldrarnas	modersmål	utanför	ordinarie	skoltid.	Vi	vill	dock	av	kostnadsskäl	
nedprioritera	kommunalt	finansierad	modersmålsundervisning	inom	ramen	för	vad	lagen	säger,	
istället	för	det	godtycke	som	råder	idag.	
Därför	bör	praxis	för	modersmålsundervisning	stramas	upp	och	följa	de	lagar	och	föreskrifter	som	
styr.		
	
Minoritetsspråk	ska	–	i	kraft	av	sin	särskilda	status	-	dock	inte	vara	föremål	för	några	inskränkningar.	
	
Vad	säger	lagen?	
	
Skollagen	10	kap	fastslår	att:	
	
”Modersmålsundervisning	7	§	En	elev	som	har	en	vårdnadshavare	med	ett	annat	modersmål	än	
svenska	ska	erbjudas	modersmålsundervisning	i	detta	språk	om	
1.	språket	är	elevens	dagliga	umgängesspråk	i	hemmet,	och	
2.	eleven	har	grundläggande	(goda	för	gymnasiet)	kunskaper	i	språket.		
	
Modersmålsundervisning	i	ett	nationellt	minoritetsspråk	ska	erbjudas	även	om	språket	inte	är	
elevens	dagliga	umgängesspråk	i	hemmet.	Regeringen	eller	den	myndighet	som	regeringen	
bestämmer	får	meddela	föreskrifter	om	modersmålsundervisning.	Sådana	föreskrifter	får	innebära	
att	modersmålsundervisning	ska	erbjudas	i	ett	språk	bara	om	ett	visst	antal	elever	önskar	sådan	
undervisning	i	det	språket.”	
	
Detta	gäller	för	grundskola,	specialskola,	särskola	samt	sameskola.	Även	gymnasiet	och	
gymnasiesärskola.	Då	är	det	alltså	ett	”skall-krav”.	I	övriga	skolformer	är	detta	bara	ett	”bör-	krav”.	
	
Skolverkets	rekommendationer	i	enlighet	med	skollagen:	
	
•	”Bedömning	och	betygsättning	sker	på	samma	sätt	som	i	övriga	ämnen.	Elevens	visade	kunskaper	
och	förmågor	bedöms	utifrån	kunskapskraven	i	kursplanen	eller	ämnesplanen.”	
	
•		”Det	är	vårdnadshavare	som	ansöker	om	modersmålsundervisning	i	grundskolan	och	motsvarande	
skolformer,	medan	eleven	själv	ansöker	om	modersmålsundervisning	i	gymnasieskolan	och	
gymnasiesärskolan.	Ansökan	sker	alltid	via	skolans	rektor.		
Inom	kommunal	vuxenutbildning	ansöker	eleverna	om	att	läsa	kurser	inom	ämnet	modersmål.”	
	
•	”Huvudmannen	är	endast	skyldig	att	anordna	modersmålsundervisning	om	det	finns	minst	fem	
elever	som	har	rätt	till	undervisningen,	dessa	elever	önskar	att	få	undervisning	i	språket,	och	
det	finns	en	lämplig	lärare.”	
																																																																																																																																												



•	”Det	är	rektorn	som	avgör	om	en	lärare	är	lämplig	att	bedriva	modersmålsundervisning.”	
	
•	”Har	eleven	fått	sin	modersmålsundervisning	utöver	den	garanterade	undervisningstiden	i	
grundskolan	eller	motsvarande	skolformer,	är	huvudmannen	skyldig	att	erbjuda	undervisningen	i	
högst	sju	läsår	sammanlagt.”	
	
Kungsbacka	kommun	har	därmed	följande	att	förhålla	sig	till:		
	
•	Eleven	ska	ha	grundläggande	(goda	för	gymnasiet)	kunskaper	i	modersmålet	och	
•	minst	en	vårdnadshavare	skall	prata	modersmålet	och	
•	det	skall	vara	umgängesspråket	i	hemmet	och	
•	minst	fem	behöriga	elever	i	kommunen	ansöker	om	detta.	
•	En	lämplig	(avgörs	av	rektor)	lärare	finns	att	tillgå	och	
•	modersmålsundervisning	ska	erbjudas	i	grundskolan	och	gymnasiet	samt	liknade	
former	och	
•	högst	sju	års	undervisning	är	ett	”skall-krav”.	
	
Förvaltningarna	för	För-	och	Grundskola	samt	Gymnasie-	och	Arbetsmarknadsnämnden	ska	därmed	
säkerställa	att	språket	talas	av	en	vårdnadshavare	och	att	det	talas	i	hemmet.	
	
	
							Förslag	gällande	Policy	för	erbjudande	av	modersmålsundervisning	i	Kungsbacka	Kommun	
	

1. Ett	språkkravstest	införs	innan	modersmål	erbjuds	i	det	aktuella	språket.	Skollagen	stipulerar	
tydligt	att	förkunskaper	skall	finnas	på	grundläggande	(betyg	E)	eller	goda	(betyg	C)	nivå.	
Detta	innebär	att	kommunen	kan	utgå	från	ett	prov	i	något	av	B-eller	C-språk	och	ta	fram	ett	
test	i	det	aktuella	modersmålet	för	att	fastställa	att	den	efterfrågade	kunskapen	finns,	innan	
eleven	erbjuds	modersmålsundervisning.	Provet	tas	fram	av	en	extern	instans.	

	
2. Elever	ska	inte	erbjudas	modersmålsundervisning	om	inte	kraven	på	att	en	vårdnadshavare	

skall	prata	modersmålet	samt	att	språket	talas	i	hemmet	uppfylls.	Kraven	på	att	en	
vårdnadshavare	skall	tala	modersmålet	samt	att	språket	skall	talas	i	hemmet	uppfylls	inte	om	
vårdnadshavaren	inte	finns	i	Sverige.	

	
3. Modersmål	i	förskola,	förskoleklass,	fritids	eller	vuxenutbildningar	erbjuds	inte.	Det	är	inte	

lagstadgat	och	är	ingen	skall-sats	i	skollagen.		
	

4. Erbjud	max	sju	års	modersmål	från	startdatum.	Det	är	vad	som	stipuleras	i	Skollagen.		
Från	det	datum	då	man	har	första	lektionstillfället	ska	den	bortre	tidsgränsen	vara	max	sju	år,	
även	om	man	inte	har	sökt	vissa	terminer.	

	
5. Förtydligande	om	vad	som	är	en	”lämplig	lärare”.	En	lämplig	lärare	i	alla	andra	ämnen	har	

legitimation	för	det	ämnet	som	man	skall	betygsätta	som	krav.	Varför	detta	krav	inte	skulle	
omfatta	modersmålslärare	är	en	sänkning	av	lärarprofessionen	status.	Lämplig	lärare,	enligt	
denna	policy,	innebär	i	första	hand	legitimerad	lärare	i	det	aktuella	språket,	i	andra	hand	
legitimerad	språklärare	med	kunskaper	motsvarande	modersmålskunskaper	i	det	aktuella	
språket.	

	
6. Tidsgräns	som	man	skall	ha	sökt	modersmål,	är	den	1	oktober	och	den	1	maj.	Dessa	datum	

säkerställer	att	kommunen	har	möjlighet	att	rekrytera	”lämplig”	lärare	kommande	termin.	
Denna	tidsgräns	krävs	för	att	ge	rektorerna	rimlig	tid	att	hitta	adekvat	personal.	En	rimlig	



tidsgräns	är	två	månader,	vilket	brukar	gälla	övriga	lärartjänster.	Sökande	som	inkommer	
med	ansökan	efter	detta	datum	skall	inte	ges	möjlighet	till	modersmål	den	terminen.	

	
7. Modersmålsundervisning	skall	bedrivas	efter	ordinarie	skoltid.	Barn	som	läser	modersmål	

som	inte	är	klassificerat	som	C-språk	skall	läsa	sitt	modersmål	efter	ordinarie	skoltid.	Det	är	
inte	rimligt	att	avbryta	ordinarie	lektion	för	att	gå	på	modersmål	och	missa	viktiga	lektioner.	
Målet	med	skolan	måste	vara	att	ge	dessa	elever	bästa	möjliga	chans	att	lyckas	i	skolan	för	
att	senare	lyckas	med	steget	ut	i	arbetslivet	eller	vidare	studier.	Då	är	det	kontraproduktivt	
att	låta	dem	missa	viktiga	lektioner.	Detta	tillsammans	med	fjärrundervisning	gör	att	
lektionerna	kan	effektiviseras	och	bedrivas	med	alla	elever	som	har	samma	språk	samtidigt	
så	länge	kvoten	elever	inte	överstiger	kommunens	rekommendation	på	max	elever	per	
klassrum.	

	
8. Fjärrundervisning.	Fem	elever	är	ett	mycket	litet	underlag	för	en	klass	och	innebär	en	

extremt	hög	lärartäthet,	som	i	många	andra	sammanhang	inte	skulle	accepteras.	I	många	fall	
handlar	det	dessutom	om	enstaka	undervisningstillfällen	under	en	vecka	för	en	pedagog	som	
bor	och	arbetar	på	annan	ort.	Fjärrundervisning	är	ett	alternativ	som	möjliggör	samordning	
och	besparar	Kungsbacka	kommun	onödiga	kostnader	för	reseersättning	till	pedagogerna.	Då	
avsaknad	av	legitimerad	personal	också	är	ett	problem	borde	detta	möjliggöra	för	eleverna	
att	få	korrekt	utbildning	av	behöriga	lärare.																																																																																																																																										

	
9. Olika	språk	kan	inte	slås	samman	till	gemensamma	lektioner.	Kravet	är	väldigt	tydligt	enligt	

Skollagen/Skolverket.	Minst	fem	sökande	till	ett	språk	ska	finnas	för	att	det	skall	behöva	
erbjudas	av	kommunen.	Att	bedriva	undervisning	i	flera	språk	samtidigt	innebär	en	orimlig	
och	helt	ineffektiv	undervisningssituation.	

	
10. När	ovanstående	krav	uppfyllts	skall	fortfarande	kravet	på	5	sökande	uppfyllas.	Minst	fem	

sökande	i	kommunen,	i	det	aktuella	språket,	måste	söka	varje	termin	för	att	kommunen	ska	
erbjuda	undervisning.	Om	det	kravet	inte	uppfylls	erbjuds	ingen	modersmålsundervisning	i	
det	aktuella	språket	den	terminen.	

	
	
När	eleven	och	skolan	uppfyller	ovanstående	krav	som	är	tagna	eller	tolkade	från	skollagen	samt	
Skolverkets	föreskrifter	i	frågan	så	erbjuder	Kungsbacka	kommun	modersmål	till	de	barn	som	så	
önskar.	

	
				
	
Sverigedemokraterna	föreslår	därmed	fullmäktige	besluta	
	
-Att	utifrån	ovanstående	punkter	fastställa	policy	för	modersmålsundervisning	i	Kungsbacka	kommun		
	
	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom		
	

	
	

Carita B~ul'wen (SD) 
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§ 63 Dnr 2021-00457 

Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om villkor för gravida 
kvinnor med Kungsbacka kommun som arbetsgivare 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om villkor för gravida kvinnor 

med Kungsbacka kommun som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 

Motion från Roger Larsson (KB), 2021-04-08 

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 



[J Kungsbackaborna 

Motion till KF möte 2021-04-13 

KUNGSB,f\CKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -04- 0 9 

Dnr .... .. .. ... .... .. .... .... .......... .. . 

2021-04-07 

Betr: Villkor för gravida kvinnor med Kungsbacka kommun 
som arbetsgivare 

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Socialstyrelsen har därför bedömt att 
gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt. 
Gravida från vecka 20 räknas numera som riskgrupp enligt Karin Pettersson docent 
och överläkare graviditet och förlossning Karolinska sjukhuset 

Kvinnor får inte vaccineras efter de har blivit gravida. Kan arbetsgivaren inte 
omplacera eller anpassa den anställdes arbetsmiljö, till exempel att arbeta hemifrån, 
har arbetsgivaren rätt att förbjuda arbetstagaren att arbeta. Har man blivit förbjuden 
av sin arbetsgivare att fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön har man 
rätt till graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller. Detta har man 
tagit fasta på i Varbergs kommun. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Försiktighetsprincipen för gravida skall gälla. De räknas som riskgrupp och har rätt till 
graviditetspenning. Ingen kan garantera att en gravid kvinna inte utsätts för smitta på 
sin arbetsplats. Kan vi inte erbjuda en arbetsplats med låg risk till exempel att arbeta 
hemifrån skall den gravida kvinnan förbjudas att arbeta från och med vecka 20. 
Denna policy skall gälla å länge som gravida räknas som en riskgrupp. 

Roger Larsson (Kb) 
' 

Ulf Hellgesson (Kb) 
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§ 62 Dnr 2021-00421 

Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Alléskolan 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att utreda Alléskolans framtid. 

Beslutsunderlag 

Motion från Roger Larsson (KB), 2021-03-29 

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 



rJ Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2021-03-29 

Betr.: Alleskolan 

KUNGSB,~CKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021-03- 3 1 

Dnr ..................................... . 

För partiet Kungsbackaborna och säkert fler än vi, är det inte självklart att 

Alleskolan skall bevaras. För att kunna ta ställning till frågan, bevara eller riva, 

är det en mängd av frågor som bör besvaras. Svar som senare kan ligga till 
grund för partiernas beslut om Alleskolans framtid. Skall den bevaras är det för 

att den är i sådant skick att det är ekonomiskt försvarbart och att vi kan lösa 
lokalfrågan för en mängd önskvärda aktiviteter. Det är bråttom med svaret 

eftersom det är många olika verksamheter som i dag lever i ovisshet om och i 

så fall hur deras verksamhet kommer att påverkas vid förändring av tillgängliga 
lokaler. 

För att få svar på detta vill vi att kommunen omgående tillsätter en 
arbetsgrupp som skyndsamt under projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar 

med frågorna. Vårt förslag till arbetsordning är 

1. I vilket skick är Alleskolan i? Är det ekonomiskt och 

långsiktigt försvarbart att använda den som en central 

samlingsplats för en mängd olika aktiviteter. 

Är svaret Ja! 

2. Vad skall skolan innehålla när den bevaras. Hembygdsmuseet, 

Elektronens hyresgäster (eftersom den skall rivas), Fria teatern, 

Träffpunkt för pensionärer, lokaler för olika föreningar m.m. 

Ja listan kan säkert göras lång och räcker lokalerna inte till så går det 

sannolikt att bygga till. Utrymmet mellan skolan och ån kan utvecklas 

till en spännande mötesplats med verksamheter som lockar till 

sig många verksamma och besökare. Restaurang, Cafe och 

boulebana är några exempel. 



"Kulturhuset Alle" kan utvecklas till att bli en central samlingspunkt med en 

mängd olika verksamheter/aktiviteter för alla oavsett ålder eller kön. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Kommunen omgående tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt under 
projektnamnet "Kulturhuset Alle" arbetar fram svar på frågorna enligt ovan 
och att frågan om Alleskolans framtid därefter kommer upp till 
kommunfullmäktige för beslut, bevara eller riva. 

Roger Larsson (Kb) 
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§ 59 Dnr 2021-00402 

Anmälan av motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) om att 
möjliggöra sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Maj-Britt Rane-Andersson (S) har inkommit med en motion om att möjliggöra 

sjukvård på våra vård- och omsorgsboenden. Motionären vill att kommunen anställer 

läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt samt att vidareutbildning 

erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid. 

Beslutsunderlag 

Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S), 2021-03-25 

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 



KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -04- 0 1 

Dnr ..... .... .. .... .. ....... ...... .... ... . 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka 2021-03-23 

MOTION 

Möjliggör sjukvård på våra Vård och Omsorgsboende! 

De missförhållande som varit på en del boende i hela samhället och som nu uppdagats beroende på 

pandemin måste åtgärdas genast. För att personalen skall ges möjligheten att hantera en allt mer 

komplex sjuklighet hos våra äldre, måste kommunen höja deras kompetens, genom att vidareutbilda 

sjuksköterskorna och undersköterskorna inom geriatrisk omvårdnad. Vi anser att sjuksköterskor är 

nyckeln till vår hälsa inom vården. 

I och med en mer omfattande sjukdomsbild hos våra äldre ökar behovet av läkemedelsgenomgångar 

och läkarundersökningar. Därför skulle en lösning kunna vara att anställa medicinsk ansvariga läkare, 

MAL, i kommunal regi . Detta skulle inte bara vara till gagn för våra sköra äldre som slipper onödiga 

resor utan skulle också motverka undvikbara inläggningar på sjukhusen samt besök på 

akutmottagningarna. 

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunen anställer läkare inom vård och äldreomsorgen när det är möjligt 

att vidareutbildning erbjudes till sjuksköterskor och undersköterskor på betald arbetstid 

. . . . . . 
Kommunfullmäktige 

Renee Sylvan (S) 
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§ 61 Dnr 2021-00430 

Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om demokratidagar 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Lars Eriksson (S) 

har inkommit med en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur 

Demokratidagar skulle kunna anordnas årligen i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 

Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-04-01 

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 



Motion till Kommunfullmäktige Den 1 april 2021 

Demokratidag 
För ett hundra år sedan, den 26 januari 1921, togs det slutgiltiga beslutet i riksdagens 

andrakammarsal som innebar att kvinnor och män nu kunde rösta tillsammans för första gången. 

Vi kan idag glädja oss åt att vårt demokratiska styrelseskick fyller ett sekel men det är en kort tid i 

vår känsliga världshistoria. Demokratin är ung och demokratin är skör. 

Vi ser idag en fortsatt tillbakagång av demokratin i världen och det är en situation som är 

beklaglig och på sikt illavarslande. Ett exempel är den ledande demokratin i världen, USA, som 

stadigt har fallit i mätningar under flera år. 

Attacken på USAs kongress den 6 januari 2021 och den allvarliga situationen som uppstod har 

blivit en påminnelse om demokratins skörhet men också det faktiska behovet av att gemensamt 

värna om dess principer och ideal samt vårda dess strukturer. Vi behöver gemensamt agera och 

uppmärksamma demokratin för att reflektera men också inspirera varandra kring demokratins 

kraft, förmåga och potential. Vi måste lyfta demokratin, belysa den och föra en dialog kring hur 

vi stärker styrelseskicket som är hjärtat av vårt gemensamma samhällskontrakt. 

En viktig aspekt är att lyfta en speciell dag på året då vi tillsammans engagerar Kungsbackas 

kommun och gör vårt yttersta för att lyfta goda exempel kring hur vi jobbar och kan jobba med 

demokrati, berättar vad demokratin betyder för oss och vad den gör för oss som människor i ett 

fritt samhälle där vi tar ett gemensamt ansvar för vår samhällsutveckling. 

Vi behöver engagera både offentlig och privat sektor i denna process. Våra unga såväl som våra 

äldre behöver vara med och ha en dialog om demokratin och likaså alla andra samhälls

medborgare som kommunen bedriver välfard för och kommer i kontakt med. Förtroendevalda 

måste också kliva fram och förespråka de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på. 

Tillsammans kan vi stärka ideerna och ge demokratin en egen dag då vi tillsammans reflekterar 

över det som vi måste värdesätta och värna om. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta utreda hur Demokratidagar skulle kunna 

anordnas årligen i Kungsbacka 

Johan Tolins~ 

Leda~ o; Kor .uun ... 7.uäktige 

! . 
Le amot Kommunfullmäktige 

Idegivare till motionen Ermin Skoric 
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§ 60 Dnr 2021-00407 

Anmälan av motion från Eva Borg (S) m.fl. om kompetenslyft – för att 
främja kvalitét och trygghet 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Borg (S), Rickard Wäst (S) och Johan Tolinsson (S) har inkommit med en 

motion om kompetenslyft för att främja kvalitét och trygghet. Motionärerna vill att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett Kompetenslyft 

skulle kunna utvecklas och implementeras inom Kungsbacka kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion från Eva Borg (S) m.fl., 2021-03-26 

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 



.-:,a 
~• Socialdemokraterna 

Kungsbacka 2021-03-22 

Motion till kommunfullmäktige 

Kompetenslyft - för att främja kvalitet och trygghet 

Kungsbacka kommun växer. Vår vackra kommun med en rik historia har ett strategiskt läge 

med bara några mil till Göteborg och är samtidigt en del av det, på många sätt, 

framgångsrika Halland. Vi behöver dock ha framförhållning för att lyckas utveckla vår 

kommun på alla tänkbara sätt . Det innebär inte minst kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling inom vår organisation. 

Det centrala är att kompetensförsörjningen fungerar väl. Rekryteringsprocessen ska 

hanteras professionellt och ombesörja alla väsentliga frågor såsom en persons bakgrund, 

kunskaper, personlig lämplighet samt förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på 

ändamålsenligt sätt. Detta ingår på ett naturligt sätt i en kvalitativ rekryteringsprocess. 

En annan viktig aspekt är att lyfta vikten av alla människors lika värde och främja 

jämställdhet och jämlikhet vid anställningsförfarandet. Kompetensutvecklingsfrågan är också 

en viktig faktor. Om det finns behov att utveckla och/eller förbättra språket, terminologin 

eller dylikt ska det finnas en tydlig kompetensutvecklingsplan inom kommunen som klargör 

hur det kan säkerställas för varje medarbetare. Det är oerhört viktigt att se det som en 

kompetensutvecklingsfråga så att inkludering förstärks och varje person ses som en 

önskvärd resurs. 

Den 1 juli 2021 ändras prioriteringsregeln för urval till komvux efter beslut av regeringen, 

vilket nyligen meddelades. Kommunerna får ett tydligt regelverk att följa vid bedömningen 

av vilka personer som har störst behov av utbildning och som ska prioriteras när ett urval 

måste göras inom komvux. Vi kan nu helt enkelt göra en bättre matchning utifrån de behov 

vi se behöver ombesörjas. Nyckeln till en bra matchning är duktiga chefer som kan göra 

adekvata rekryteringar utifrån satta profilkrav, att de kan bedöma kompetensbehov och 

åtgärda vid behov. 

Vi vill se ett kommunövergripande Kompetenslyft som inkluderar, utvecklar och förstärker 

vårt gemensamma samhälle. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett Kompetenslyft skulle kunna utvecklas 

och implementeras inom Kungsbacka kommun. 

Kommunalråd 

Rickard Wäst 

Ledamot KF 

~ . 
Johan Tolrnsson 

Ledamot KF 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på kommunrevisionens granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-30, och översänder det som sitt svar till 

kommunrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka. 

Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, 

det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut. 

Granskningen har förutom kommunstyrelsen omfattat nämnderna för Vård & omsorg, Individ & 

familjeomsorg samt Förskola & grundskola. Varje nämnd svarar själv till revisionen avseende 

utfärdade rekommendationer.  

Kommunstyrelsen har fått sex rekommendationer och redovisar i svaret vilka åtgärder som planeras, 

när man beräknas vara klar och vem/funktion som ansvarar. Åtgärderna är i samtliga fall påbörjade 

och HR-specialistfunktionen för arbetsmiljö har en samordnande roll. Uppföljning av vidtagna 

åtgärder kommer i flera fall att ske genom arbetet med årsredovisningen 2021, som beslutas under 

våren 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

Yttrande, 2021-04-30 

Kommunrevisionens granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, rapport 2021-03-31 

Kommunrevisionens granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, följebrev 2021-03-31 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

 

Yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Sammanfattande inställning 

Kommunstyrelsen har fått sex rekommendationer och redovisar i svaret vilka åtgärder som planeras, 

när man beräknas vara klar och vem/funktion som ansvarar. Åtgärderna är i samtliga fall påbörjade 

och HR-specialistfunktionen för arbetsmiljö har en samordnande roll. Uppföljning av vidtagna 

åtgärder kommer i flera fall att ske genom arbetet med årsredovisningen 2021, som beslutas under 

våren 2022. 

Kommunens inställning i detalj 

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka. 

Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, 

det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.  

I rapport och följebrev framställs ett antal rekommendationer och medföljande frågeställningar som 

revisionen vill ha svar på senast den 22 maj 2021 avseende  

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

rapporten?  

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

redovisas i rapporten samt när planeras åtgärderna att vara genomförda?  

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

åtgärder med anledning av de rekommendationer som redovisas i rapporten? 

Granskningen har förutom kommunstyrelsen omfattat nämnderna för Vård & Omsorg, Individ & 

Familjeomsorg samt Förskola & Grundskola. Varje nämnd svarar själv till revisionen avseende 

utfärdade rekommendationer.  
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Kommunstyrelsen avser att: 

Rekommendation Planerad åtgärd Start Klart Ansvar 

Förtydliga hur 

nämnder förväntas 

arbeta med målen 

för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Informera nämnderna att ta till sig 

målen och gör dem till sina och 

eventuellt komplettera med ytterligare 

mål. Förvaltningarna i sin tur 

bestämmer vilka aktiviteter/åtgärder 

som behöver göras för att nå målen. 

HR-ledning har blivit informerade den 

23/3. 

Pågående 2022-06-30 HR Specialist 

arbetsmiljö 

Respektive chef 

Förtydliga chefers 

möjlighet att 

returnera 

arbetsmiljöuppgifter 

i riktlinjen för 

ansvars- och 

uppgiftsfördelning 

av 

arbetsmiljöuppgifter. 

I stycke "5. Fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter" i riktlinjen för 

ansvars- och uppgiftsfördelning av 

arbetsmiljöuppgifter står det "Den som 

inte kan utföra sina 

arbetsmiljöuppgifter på ett sätt som 

säkerställer en god arbetsmiljö, ska 

returnera uppgiften uppåt i 

organisationen" 

(på ytterligare 6 ställen i dokumentet 

påtalas det att man ska returnera 

uppgiften samt i blanketten för 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter.) 

Vi kompletterar på Insidans avsnitt om 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

med förtydligande information om 

möjligheten att returnera 

arbetsmiljöuppgifter. 

Pågående 2021-06-30 HR Specialist 

arbetsmiljö 

Säkerställa en 

ändamålsenlig 

struktur i arbetet 

med att riskbedöma 

inom ramen för det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet, 

exempelvis genom 

att: 

Vi har i dag 2 system för 

arbetsmiljöarbetet i form av Kia där 

tillbuds- och olycksfallsanmälan görs 

och varje händelse riskbedöms. Sedan 

ha vi Stratsys där riskbedömning vid 

organisationsförändring samt 

riskbedömning vid skyddsrond görs. 

En arbetsgrupp bestående av HR-

personer har skapats för att se över 

Pågående 2022-06-30 HR Specialist 

arbetsmiljö 

Arbetsgrupp inom 

HR 
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- Tillse ett samlat 

system för hantering 

av riskbedömningar. 

-Tillse att risker för 

ohälsa analyseras 

regelbundet och ur 

ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte 

enbart i samband 

med förändringar i 

verksamheten. 

arbetet med de båda systemen och 

säkerställa en ändamålsenlig struktur i 

arbetet med att riskbedöma inom 

ramen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Tillse att 

uppföljningen av det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

förtydligas, genom 

att inbegripa också 

hur resultat av 

uppföljningen ska 

användas i 

kommande 

arbetsmiljöarbete. 

Det finns en rutin för arbetet med 

uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Stratsys. 

Den rutinen behöver uppmärksammas 

och lyftas upp på prioriteringslistan. 

I samband med årsredovisningen görs 

en summering och redogörelse för 

helheten av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet för det aktuella året. 

Pågående 2022-06-30 HR Specialist 

arbetsmiljö 

Utreda 

möjligheterna till 

ökad transparens i 

det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, 

exempelvis genom 

att tillse 

läsbehörighet i 

systemstöd för 

fackliga 

representanter och 

medarbetare. 

Vi har utrett möjligheten att ge 

skyddsombud och fackliga 

representanter läsbehörighet i 

systemstöd. 

Det är nu beslutat att skyddsombud 

och de fackliga representanterna ska få 

läsbehörighet Stratsys, i KIA är det 

redan så. 

Pågående 2021-06-30 HR Specialist 

arbetsmiljö 

Ansvarig 

Stratsys/SAM 

Säkerställa att de 

risker som 

identifieras i 

samband med 

pandemin 

Undersökningar och riskbedömningar 

ska göras löpande med regelbundenhet 

på alla arbetsplatser. Det är en viktig 

Pågående 2021-12-31 HR Specialist 

arbetsmiljö 
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konsekvent åtföljs av 

skyndsamma 

åtgärder. 

del i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Det har tagits fram en 

kommungemensam 

arbetsmiljöutbildning för chefer och 

skyddsombud, där riskbedömning 

finns med på programmet. Vi 

genomför en pilot innan sommaren 

2021 som vi utvärderar för att sedan 

lansera efter sommaren 2021. 

Respektive 

arbetsmiljöansvarig 

chef 

 

Åtgärderna är i samtliga fall påbörjade och HR-specialistfunktionen för arbetsmiljö har en 

samordnande roll. Den relativt långa tidshorisonten för genomförande av flera åtgärder lämnar 

utrymme för uppföljning av vidtagna åtgärder och att de haft önskad effekt. Detta redovisas bl a i 

arbetet med årsredovisningen 2021 (våren 2022). 

 

Kungsbacka kommun 
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun granskat det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet bedrivs ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt 

kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut.  

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att:  

 Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun har antagit mål för arbetsmiljöarbetet. Det 

är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar med arbetsmiljömålen eller hur de 

förväntas arbeta med dem. 

 Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker 

ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 

Riskbedömningar sker i två olika forum.  Vi menar att det medför en risk att det saknas 

en samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Handlingsplaner 

för hantering av arbetsmiljörisker saknar i flera fall en angiven ansvarig person för de 

åtgärder som ska vidtas. 

 Det finns en riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Denna kan förtydligas i några 

avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för att ta fram mål för 

arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet att returnera 

arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Stickprov visar att det 

finns brister vad gäller chefers signering av sina arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen 

för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

 Vad gäller kommunens arbetsmiljöarbete i förhållande till Covid-19-pandemin visar 

granskningen att en skarp uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att 

statliga myndigheter uppmanat arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra 

hemarbete. Vidare har det funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose 

skyddsmaterial. 

Den sammanfattade bedömningen efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen delvis 

har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete och att granskade nämnder i stort 

säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på att det systematiska arbetsmiljöarbetet har 

förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen senast granskade och följde upp 

arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom ramen för granskningen identifierat 

ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning av detta nedanstående 

rekommendationer. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- 

och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 

o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.  

 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att 

inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  

 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och 

medarbetare.  

 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs 

av skyndsamma åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt 

att detta sker i det anvisade systemstödet.  

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Förskola & Grundskola att: 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen har bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete. Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, 

nämnden för Individ & Familjeomsorg samt nämnden för Förskola & Grundskola. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 

i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 

risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. Mer information om bakgrunden till 

granskningen finns i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 

riktlinjer och beslut.  

Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig styrning 

av arbetsmiljöarbetet? 

o Framgår roller och ansvar för arbetsmiljöarbetet tydligt i arbetsmiljöpolicy och 

uppgiftsfördelning? 

o Hur säkerställs att riskanalyser genomförs på ett systematiskt sätt i 

verksamheterna? 

o Finns ändamålsenliga policys, handlingsplaner och rutiner för 

arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

 Har kommunstyrelsen och granskade nämnder säkerställt tillräckliga riskbedömningar 

och åtgärder avseende arbetsmiljön till följd av Covid 19-pandemin? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om styrelse och 

nämnders ansvar. 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160). 

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 och AFS 2015:4). 

 Kungsbacka kommuns policy för arbetsmiljö samt ytterligare styrande dokument för 

arbetsmiljöarbetet. 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 2. 
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1.4. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och fokusgrupper. 

Förteckning över dokument samt intervjupersoner finns i bilaga 3.  

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för 

Vård & Omsorg samt nämnden för Individ & Familjeomsorg. Granskningen avgränsas i 

enlighet med ställda revisionsfrågor och till att avse berörda nämnder.  
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2. Styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2.1. Vår bedömning 

  

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ska se till att det finns 

en tydlig, politiskt beslutad rollfördelning och att ansvariga chefer signerar sitt 

arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska också se till att riskanalyser av arbetsmiljön 

genomförs kontinuerligt och att åtgärder vidtas för att hantera identifierade risker. Därtill 

ska det finnas en policy som tydliggör övergripande målsättningar för arbetsmiljöarbetet 

samt rutiner som konkretiserar arbetet. Granskningen visar att dessa styrdokument finns 

på plats och efterlevs generellt, men att det finns vissa brister som redogörs för nedan. Vi 

bedömer att kommunstyrelsen delvis har tillsett en ändamålsenlig styrning av 

arbetsmiljöarbetet samt att granskade nämner i stort har tillsett detsamma.  

 

Granskningen visar att det finns en riktlinje för uppgiftsfördelning. Vi bedömer att denna 

kan förtydligas i några avseenden. I riktlinjen finns viss otydlighet i vem som ansvarar för 

att ta fram mål för arbetsmiljöarbetet. Riktlinjen kan förtydligas också avseende möjlighet 

att returnera arbetsmiljöansvar samt uppgiftsfördelning vid chefs frånvaro. Vidare visar 

stickprov att det finns brister vad gäller chefers signering av arbetsgivaransvar inom 

förvaltningen för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg. 

 

Granskningen visar att riskbedömningar görs vid förändring i verksamheten. Det sker 

ingen återkommande, övergripande analys av risker för olycksfall och ohälsa. 

Riskbedömningar sker i två olika forum. Vi menar att det medför en risk att det saknas en 

samlad och enhetlig bild av riskläget i kommunens verksamheter. Därtill visar 

granskningen att handlingsplaner för hantering av arbetsmiljörisker i flera fall saknar en 

angiven ansvarig person för de åtgärder som ska vidtas. Handlingsplanerna innehåller 

också i vissa fall åtgärder som daterar flera år bakåt i tiden utan att dessa markerats som 

slutförda.  

 

Granskningen visar att det finns mål för arbetsmiljöarbetet samt en arbetsgivarpolicy som 

inkluderar hälsa och arbetsmiljö. Det är dock inte tydligt hur granskade nämnder arbetar 

med arbetsmiljömålen eller hur de förväntas arbeta med dem. Kommunens rutiner för 

arbetsmiljöarbete dokumenteras i en särskild arbetsmiljömodul i ett verksamhetssystem. 

Där återfinns också styrdokument för arbetet. Av granskningen framkommer att fackliga 

representanter och medarbetare inte har åtkomst till systemet. Det gör att 

arbetsmiljöarbetet uppfattas som mindre transparent.  

 

 

 

 

 

 

• 
EV 
Building a better 
working wortd 



 

7 
 

2.2. Iakttagelser 

 

2.2.1. Vision och budget 

Med utgångspunkt i kommunens vision 2030 har kommunfullmäktige beslutat om 

kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden. I budget för 2020 finns inget mål 

som direkt avser arbetsmiljö. Till målet Ett medskapande samhälle och en öppen attityd har 

fullmäktige beslutat om fokusområdet Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med 

modiga och medskapande medarbetare och ledare. De kommunövergripande målen med 

fokusområden ska brytas ned till nämndmål. Nämnden för Vård & Omsorg samt nämnden för 

Individ & Familjeomsorg har beslutat om nämndmål med bäring på arbetsmiljö. Nämnden för 

Förskola & Grundskola har inte har gjort det1.  

 

2.2.2. Arbetsgivarpolicy 

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en arbetsgivarpolicy som utgör kommunens 

arbetsgivarpolitiska inriktning. Arbetsmiljö och hälsa är en del i policyn. Enligt policyn ska varje 

medarbetare vara medveten om och bidra till en god arbetsmiljö. Policyn tydliggör kommunens 

övergripande målsättningar för arbetsmiljön. Av policyn framgår inte hur nämnderna förväntas 

konkretisera policyn i sina respektive verksamheter.  

 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2020 om mål för arbetsmiljöarbetet som ska utgöra 

ett komplement till arbetsgivarpolicyn. Målen avser fysisk, digital, social och organisatorisk 

arbetsmiljö. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och följa upp målen för 

kommunens nämnder. Målen gäller även kommunens nämnder, men det framgår inte hur 

nämnderna förväntas arbeta med målen. I intervju uppges att aktiviteter ska formuleras utifrån 

arbetsmiljömålen. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av några dokumenterade 

aktiviteter kopplade till målen.  

 

Målen ska utvärderas i juni 2021 och därefter vartannat år. Detta ska ske partsgemensamt. I 

intervjuer uppges att det är målformuleringarna som ska utvärderas enligt denna intervall. 

Målen i sig och aktiviteter kopplade till dem ska följas löpande i samband med ordinarie 

rapporteringstillfällen.  

 

Mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet: 

 
1 Enligt uppgift har nämnden för Förskola & Grundskola påbörjat arbete med att i samverkan bryta ned 
arbetsmiljömålen.  

 Ingen ska drabbas av ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete.  

 Sjukfrånvaron ska minska.  

 Alla chefer har kunskap om aktuell lagstiftning gällande arbetsmiljöområdet, samt 

dess tillämpning.  

 Alla medarbetare har möjlighet att ta de raster och pauser de behöver under 

arbetsdagen.  

 Medarbetarna upplever balans mellan krav och resurser i arbetet. 
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2.2.3. Roller och ansvar 

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder anges att nämnderna är 

anställningsmyndighet för all personal i förvaltningen, undantaget förvaltningschef som 

anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden.  

 

HR-kompetens finns dels vid den kommuncentrala HR-avdelningen, dels inom respektive 

förvaltning. Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg delar personalchef. Den 

kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att hålla styrdokument uppdaterade. Av 

intervjuer framkommer att stödet från HR såväl centralt som inom förvaltningarna upplevs 

fungera väl.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat om en riktlinje för ansvar och uppgiftsfördelning av 

arbetsmiljöuppgifter. Av riktlinjen framgår ansvar för arbetsmiljöarbetet fördelat från 

kommunfullmäktige och vidare ned till respektive chefsled fram till medarbetarnivå. 

 

Av riktlinjen framgår att respektive nämnd ska se till att konkreta arbetsmiljömål tas fram. 

Samtidigt anges att respektive förvaltningschef ska se till att det finns arbetsmiljömål och att 

dessa följs upp. Intervjuade menar att framtagande av mål är ett gemensamt ansvar mellan 

nämnd och förvaltning, men att det är nämnden som är formellt ansvarig för att mål finns.  

 

I riktlinjen anges att förvaltningschef ska se till att det av uppgiftsfördelningen framgår hur 

uppgiftsfördelningen ska se ut vid chefers sjukfrånvaro eller semester. Granskningen visar att 

detta inte framgår av uppgiftsfördelningen.  

 

Ansvar för arbetsmiljöuppgifter ska enligt lag signeras av ansvarig chef. I Kungsbacka kommun 

sker detta elektroniskt genom kommunens verksamhetssystem för diarieföring. Av intervjuer 

framkommer dock att det bland chefer finns viss osäkerhet kring hur signeringen sker. Chefer 

ska också kunna returnera arbetsmiljöuppgifter om chefen i fråga inte anser sig ha 

förutsättningar att ta ansvar för dem. Av riktlinjen för ansvar och uppgiftsfördelning framgår att 

enhetschef/rektor samt arbetsledare/biträdande rektor eller motsvarande ska returnera varje 

arbetsmiljöuppgift som de saknar befogenhet, kompetens eller resurser att utföra. För övriga 

chefsnivåer specificeras inte att det finns möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter. Av 

intervjuer framgår att chefer känner till möjligheten att returnera arbetsmiljöuppgifter. 

Intervjuade enhetschefer ifrågasätter dock huruvida det är möjligt att i praktiken avsäga sig ett 

arbetsmiljöansvar. Det upplevs finnas en förväntan på respektive chef att acceptera 

arbetsmiljöuppgifterna oavsett chefens förutsättningar att genomföra dem. 

 

Stickprov av signerade uppgiftsfördelningar 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts av tre uppgiftsfördelningar per 

granskad förvaltning. Vi har begärt ut ansvarig chefs signering av arbetsmiljöansvaret i syfte 

att granska om uppgiftsfördelningar mottagits och signerats.  
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Stickprovsgranskningen visar att ett särskilt 

boende inom förvaltningen för Vård & Omsorg 

har totalt fyra enhetschefer. Vi har inom ramen 

för stickprovet tagit del av signerad 

uppgiftsfördelning för tre av dessa. I ett av dessa 

signeringsdokument stämmer inte det angivna 

särskilda boendet med det boende som 

stickprovet avser. Vi noterar också att 

förvaltningen för Vård & Omsorg inte enbart 

använder den digitala signeringsfunktion som 

kommunen i stort uppges använda för signering 

av uppgiftsfördelning. Vissa av de 

signeringsdokument som vi tagit del av inom 

ramen för granskningen är i fysisk blankettform. Dessa blanketter har olika utföranden. För 

enheten ekonomi/analys har vi mottagit två signerade uppgiftsfördelningar, trots att enheten 

enligt kommunens webbplats enbart har en ansvarig chef. Från förvaltningen för Individ & 

Familjeomsorg har vi inte tagit del av signerad uppgiftsfördelning för en utav enheterna.  

 

2.2.4. Systemstöd för praktiskt utförande av arbetsmiljöarbetet 

För att upprätta en struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet använder kommunen 

systemstödet Stratsys med en särskild arbetsmiljömodul. I modulen finns ett årshjul som visar 

vad som ska genomföras inom ramen för arbetsmiljöarbetet. I årshjulet ingår följande punkter: 

 

 Årlig uppföljning 

 Tillbud 

 APT 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 Arbetsmiljörond/skyddsrond 

 Rutin vid kränkande särbehandling 

 Rutiner och handlingsplan för en drogfri arbetsplats 

 Olyckor/ohälsa och allvarligare tillbud 

 Utvecklingssamtal 

 

Intervjuade menar att systemstödet bidragit till en förbättrad systematik i arbetsmiljöarbetet. 

Som utvecklingsområde nämns att systemstödet inte skickar påminnelse om när en uppgift 

ska genomföras. En förvaltning har dock löst detta genom att lägga in aktiviteterna i kalendern 

kopplat till mailprogrammet. 

 

Enhetschefer och fackliga representanter ser det också som en brist att fackliga representanter 

och medarbetare inte har läsbehörighet i systemstödet. Detta uppges skapa merarbete, 

exempelvis där mötesprotokoll dokumenteras både i systemstödet och i ett pappersdokument 

för att medarbetare ska kunna ta del av information. Det medför också att olika förvaltningar 

Vård & Omsorg Enhet 1   

Enhet 2   

Enhet 3   

Förskola & 

Grundskola 

Enhet 1  .  

Enhet 2   

Enhet 3   

Individ & 

familjeomsorg 

Enhet 1  

Enhet 2  

Enhet 3  

Tabell 1: EY:s bedömning av genomförda 

stickprov avseende signering av 

arbetsmiljöansvar 
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kommunicerar utfall av möten på olika sätt och att handlingar sparas på olika platser. 

Intervjuade anser att det hade varit mer inkluderande gentemot medarbetare om även de 

kunde följa status på aktiviteter.  

 

2.2.5. Rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud 

En rutin finns för rapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud. Av rutinen framgår att alla 

anmälningar av tillbud ska rapporteras av medarbetare. Av rutinen framgår vad som räknas 

som ett tillbud, allvarligt tillbud och olycksfall/ohälsa i arbetet.  

 

Sedan 2020 sker inrapportering av tillbud genom ett webbaserat informationssystem. Tidigare 

gjordes rapportering av tillbud genom en fysisk blankett. I intervjuer framkommer en enig bild 

om att användandet av informationssystemet har förbättrat förutsättningarna för rapportering 

av tillbud. Det är inte längre en risk att en anmälan om tillbud ska försvinna eller inte nå 

ansvarig chef. Intervjuade menar också att det webbaserade systemet ökar sannolikheten för 

att tillbud rapporteras.  

 

2.2.6. Arbete med riskanalyser 

Information om när och hur riskbedömningar ska göras finns på kommunens intranät. 

Riskbedömningar uppges genomföras löpande. Fysiska arbetsmiljörisker identifieras i 

samband med den arbetsmiljörond som ska genomföras minst en gång per år. Psykosociala 

arbetsmiljörisker uppges främst fångas upp i samband med utvecklingssamtal. I kommunen 

finns en mall för riskbedömning inför ändring i verksamhet. I mallen ska förändringar av 

verksamheten och eventuella risker beskrivas samt vilka åtgärder som avses vidtas. 

 

Vidare finns en mall finns för handlingsplan utifrån genomförd riskbedömning. I mallen ska 

anges vilket arbetsmoment som avses, vad som brister, vem som är ansvarig och vilka 

åtgärder som ska vidtas.  

 

Av intervjuer framkommer att riskbedömningar i huvudsak genomförs inför större förändringar 

i verksamheten och inför förändringar som anses ha en negativ inverkan på verksamheten. 

Intervjuade lyfter en medvetenhet om att riskbedömningar ska göras inför alla former av 

förändringar, men menar att detta är en resursfråga. Vidare uppges att medarbetarsamtal är 

ett forum för löpande riskanalys. Det finns en viss osäkerhet i förvaltningarna kring när 

riskbedömningar ska göras. Intervjuad förvaltningschef för Förskola & Grundskola menar att 

riskbedömningar sker i verksamheten löpande, men att förvaltningen kan bli bättre på att 

systematisera detta. Det saknas en rutin för genomförande av återkommande, heltäckande 

riskanalyser.  

 

Riskbedömningar sker också i verksamhetssystemet för inrapportering av tillbud. När ett tillbud 

rapporterats in i verksamhetssystemet ska en bedömning göras av allvaret i tillbudet samt 

sannolikheten att samma händelse inträffar igen. Kommunen uppges arbeta med att 

synkronisera de båda verksamhetssystemen.  
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Stickprov riskbedömning och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Inom ramen för granskningen har stickprov genomförts avseende förekomst samt utformning 

av riskbedömningar och handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Riskbedömning och handlingsplan för tre enheter per förvaltning har begärts in. I stickprovet 

har vi granskat om riskbedömning och handlingsplan finns för respektive enhet. Vidare har vi 

granskat om enheten har beaktat såväl fysiska som organisatoriska och sociala 

arbetsmiljörisker.  

 

  

Nämnd Enhet 

Riskbedömning 
Handlings-

plan 
EY:s kommentar 

Fysisk 
Organisatorisk 

& social 

VO 

Enhet 1  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

Enhet 2  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

Enhet 3  

    Flera pågående åtgärder i 

handlingsplanen saknar angiven 

ansvarig person. 

 Ett stort antal åtgärder daterar till 

2019.  

IF 

Enhet 1  
    Flera åtgärder i handlingsplanen 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 2 

    Flera åtgärder i handlingsplanen, 

såväl pågående som avslutade, 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 3  

    Samtliga åtgärder i handlingsplanen 

utom en saknar angiven ansvarig 

person.  

FG 

Enhet 1  

    Flera åtgärder i handlingsplanen, 

såväl pågående som avslutade, 

saknar angiven ansvarig person. 

 Vissa åtgärder daterar till 2019.  

Enhet 2  
    Samtliga åtgärder i handlingsplanen 

saknar angiven ansvarig person. 

Enhet 3      Bortfall* 

Tabell 2: EY:s bedömning av genomförda stickprov avseende förekomst av riskbedömning och 

handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

*Stickprovet bedömdes ej vara tillämpligt då enheten har en fristående huvudman. 
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3. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

3.1. Vår bedömning 

3.2. Iakttagelser 

3.2.1. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska enligt fullmäktiges riktlinje följas upp årligen. Av 

riktlinjen framgår att: 

 

 Nämnden ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp 

 Förvaltningschef ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen.  

 

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av årshjulet för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Av årshjulet framgår att uppföljningen ska baseras på en checklista. Frågor 

i checklistan avser exempelvis hur arbete med friskfaktorer genomförs, om utredning sker av 

allvarliga tillbud och om kunskap finns om de föreskrifter och policies för arbetsmiljöarbetet 

som gäller på arbetsplatsen. Respektive granskad nämnd följer upp arbetsmiljöarbetet utifrån 

checklistan en gång årligen.  

 

I Vård & Omsorgs samt i Förskola & Grundskolas uppföljningsrapporter saknas information 

om hur resultatet av uppföljningen ska hanteras. Förvaltningen för Förskola & Grundskola 

uppger att uppföljningsrapporten legat till grund för material som tagits fram inför 

arbetsplatsträffar. I Individ & Familjeomsorgs uppföljningsrapport finns viss information om hur 

resultatet av uppföljningen ska hanteras. Det är varken av rapporter eller intervjuer tydligt hur 

resultatet av uppföljning utifrån checklistan väver in i kommande års systematiska 

arbetsmiljöarbete.  

 

Den kommuncentrala HR-avdelningen ansvarar för att följa upp kommunens arbetsgivarpolicy. 

Då arbetsgivarpolicyn antogs i juni 2019 har den ännu inte följts upp.  

 

3.2.2. Uppföljning inom ramen för ordinarie uppföljning 

I delårsrapport per augusti sker uppföljning av det kommunövergripande arbetet kopplat till 

kommunens medarbetare. I uppföljningen nämns arbetsmiljöarbetet med anledning av 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska arbetsgivaren årligen följa upp systematiken i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att kommunstyrelsen och granskade 

nämnder i stort säkerställt detta.  

 

Granskningen visar att uppföljning av arbetsmiljöarbetet utgör en del av kommunens 

årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Respektive nämnd tar årligen fram en 

uppföljningsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi bedömer att systematiken i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp i rapporterna. I rapporterna saknas dock en 

utförlig utvärdering av resultatet. Det är heller inte tydligt hur resultatet kopplas till 

kommande års arbetsmiljöarbete. 
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utbrottet av Covid-19. Arbetet uppges ha främjats av en god samverkan med 

arbetstagarorganisationerna och ha gett organisationen, chefer och medarbetare goda 

förutsättningar att hantera förändringar.  

 

I delårsuppföljningen redogörs också för de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts för 

kommunens chefer. I delårsuppföljningen sker uppföljning av ett antal personalmått, bland 

annat andel medarbetare som arbetar heltid, personalomsättning och sjukfrånvaro. Resultatet 

för januari – juni 2020 jämförs med samma period föregående år. 

 

3.2.3. Medarbetarundersökning 

Från och med 2020 har kommunen gjort om sin struktur för medarbetarundersökningar. 

Tidigare genomfördes en större undersökning vartannat år. Numera genomförs en 

kommunövergripande medarbetarenkät årligen med frågor om hållbart 

medarbetarengagemang och i vilken grad en medarbetare är benägen att rekommendera 

kommunen som arbetsplats. Därutöver avser kommunen under 2021 påbörja arbete med så 

kallade pulsmätningar med frågor kopplat till hållbart medarbetarengagemang. Avsikten är att 

sådana pulsmätningar ska genomföras fyra gånger per år.  
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4. Riskbedömningar och åtgärder med anledning av Covid-19-

pandemin 
 

4.1. Vår bedömning 

 

4.2. Iakttagelser 

Av intervjuer framkommer att såväl chefer på olika nivåer som fackliga representanter anser 

att arbetsmiljöarbetet under pandemin överlag har fungerat väl. Extra samverkansgrupper på 

kommuncentral nivå har införts. Detta arbetssätt upplevs ha bidragit till dialog och förankring i 

arbetsmiljöarbetet. Strukturen i systemstödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med 

rutiner och lathundar, anses ha varit till hjälp i arbetet under pandemin.  

 

I samband med hantering av Covid-19-pandemin har riskbedömningar genomförts så nära den 

berörda verksamheten som möjligt. Riskbedömningar har inte gjorts på kommuncentral nivå. 

HR centralt har istället fungerat som ett bollplank gentemot verksamheterna i arbetet med 

riskbedömningar. I intervju uppges att Vård & Omsorg samt Individ & Familjeomsorg har varit 

de förvaltningar som genomfört flest riskanalyser. Förvaltningarna uppges ha varit 

konsekventa i att genomföra riskbedömning före en förändring i arbetssätt, såsom användande 

av skyddsmaterial. 

 

Av arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Covid-19-pandemin har 

medfört betydande risker för ohälsa bland medarbetare, inte minst i granskade nämnder. 

Under pandemin har ansvariga myndigheter kontinuerligt uppdaterat sina 

rekommendationer för arbetsplatser generellt samt för skolor, förskolor, inom hemtjänst 

samt på olika typer av omsorgsboenden.  

 

Utifrån kraven i arbetsmiljölagstiftningen och rådande rekommendationer bedömer vi att 

kommunstyrelsen delvis säkerställt tillräckliga åtgärder. Granskningen visar att en skarp 

uppmaning om hemarbete kom åtta månader efter det att statliga myndigheter uppmanat 

arbetsgivare att vidta åtgärder för att möjliggöra hemarbete. Medarbetare som hade 

möjlighet att arbeta hemifrån uppmanades dock att göra det från och med mars månad. Vi 

noterar således en skillnad i skärpa mellan dessa uppmaningar. Vi noterar också att det 

funnits brister i samordningen vad gäller att tillgodose skyddsmaterial.  

 

Vi bedömer att nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Vård & Omsorg samt 

nämnden för Individ & Familjeomsorg i stort har vidtagit tillräckliga åtgärder. Nämnderna 

har säkerställt kontinuerliga riskbedömningar i verksamheterna kopplat till pandemin. 

Åtgärder har vidtagits i syfte att minska identifierade risker.  
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Granskningen visar att bedömning av riskfaktorer inom arbetsmiljö kopplat till Covid-19-

pandemin har gjorts i samtliga tre förvaltningar. Riskbedömningar med handlingsplan finns 

också på enhetsnivå. I tabellen nedan redovisas ett urval av identifierade risker och åtgärder 

från den förvaltningsövergripande riskanalysen med handlingsplan2. Vi noterar att status på 

åtgärder varierar, där vissa åtgärder inom Förskola & Grundskola är markerade som ej 

påbörjade. Aktiviteter har dockpåbörjats på enheterna. En plan för pandemiberedskap samt 

en handlingsplan vid eventuell bemanningsbrist har tagits fram.  

 

 

 Risk Åtgärd Status 

Ansvarig 

tjänsteperson 

framgår 

Individ & 

Familjeomsorg 

Misstänkt eller 

konstaterad smitta 

hos brukare eller 

klient 

Tillämpa basala hygienrutiner 

och följa rekommendationer 
Avslutad Nej 

Använda plexiglas Avslutad Nej 

Oro för smitta 

 

Kontinuerlig och tydlig information Pågående Nej 

Kontinuerlig och tydlig information 

Kontakt vikariecenter 
Avslutad Nej 

Vård & 

Omsorg 

Misstänkt eller 

konstaterad smitta 

hos kund/patient* 

Följa rekommendationer 

Folkhälsomyndigheten 
Avslutad Nej 

Förstärkt uppdrag hygienombud Pågående Ja 

Hygienutbildning för chefer och 

skyddsombud 
Avslutad Ja 

Användande av munskydd i 

samband med ansiktsnära vård 
Pågående Nej 

Förskola & 

Grundskola 

Misstänkt smitta hos 

barn/elever 
Basala hygienrutiner Pågående Nej 

Oro för smitta, ökad 

arbetsbelastning som 

följd av hantering av 

oro hos t.ex. föräldrar, 

barn/elever, oro för att 

bli förflyttad 

Tydlig fortlöpande information Pågående Nej 

Kontinuerlig dialog med närmaste 

chef 
Pågående Nej 

Gemensam dialog i 

arbetsgrupperna om rutiner och 

ambitionsnivå vid förändrad/låg 

bemanning 

Ej påbörjad Nej 

Minskad bemanning 

samt vikariebrist 

Se över organisering av 

undervisning för äldre 
Ej påbörjad Nej 

Se över organisering av 

undervisning för yngre år 
Ej påbörjad Nej 

Se över organisering av 

undervisning inom 

förskoleverksamheten 

Ej påbörjad Nej 

 
2 Vi har inom ramen för granskningen inte granskat de riskanalyser som genomförts på enhetsnivå under 
pandemin. 
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Tabell 3: EY:s sammanfattning av identifierade risker och utvalda åtgärder med anledning av 

arbetsmiljörisker kopplat till Covid-19-pandemin.  

* Inom förvaltningen för Vård & Omsorg har ett särskilt Covid-team inrättats inom 

hemsjukvården. Teamet har arbetat med samtliga brukare som varit misstänkt eller konstaterat 

smittade. I samband med detta genomfördes en särskild riskanalys. Under tiden som Covid-

teamet varit igång har veckovis uppföljning skett med ansvarig enhetschef. Vid dessa möten 

har medarbetare kunnat föra fram eventuella risker och åtgärder.  

 

Utöver de risker och åtgärder som framgår av ovan sammanställning har ett antal ytterligare 

risker framkommit vid intervjuer:  

 

► Ingen av de förvaltningar som ingår i granskningen har haft brist på skyddsmaterial 

under pandemin, annat än i undantagsfall. Att säkra tillgång till skyddsutrustning har 

dock varit tidskrävande för berörda enhetschefer. Inom förvaltningen för Förskola & 

Grundskola har enhetschefer själva fått säkra tillgång till skyddsutrustning, vilket varit 

tidskrävande och lett till önskemål om att kommunen centralt skulle samordna 

tillgången till skyddsutrustning.  

 

► I mars uppmanades medarbetare som hade möjlighet att arbeta hemifrån att göra det. 

I november, det vill säga åtta månader in i pandemin, beslutades att alla medarbetare 

som kan arbeta hemifrån ska göra det. 

 

► Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg saknar vissa enheter hygienombud3. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Ett hygienombud är en utsedd medarbetare med särskilt ansvar att förmedla information till övriga 
medarbetare om exempelvis hygienrutiner.  
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt en 

ändamålsenlig styrning av 

arbetsmiljöarbetet? 

 

Delvis. De styrdokument som krävs enligt 

Arbetsmiljöverket finns på plats. Det är dock otydligt 

hur nämnderna arbetar med mål för arbetsmiljön. 

Riktlinjen för uppgiftsfördelning kan förtydligas på ett 

antal punkter. Stickprov visar dessutom vissa brister 

vad gäller chefs signering av arbetsmiljöuppgifter. 

Strukturen för riskanalys kan förbättras för att 

säkerställa att risk för ohälsa analyseras övergripande 

och kontinuerligt och inte enbart vid förändring av 

verksamhet.  

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Ja, i stort. Uppföljning görs årligen, men kan förbättras 

genom att förtydliga hur resultat av uppföljningen ska 

tillämpas i kommande års arbete med den 

systematiska arbetsmiljön.   

 Har kommunstyrelsen och granskade 

nämnder säkerställt tillräckliga 

riskbedömningar och åtgärder 

avseende arbetsmiljön till följd av 

Covid 19-pandemin? 

Delvis. Riskbedömningar kopplade till Covid-19-

pandemin har genomförts på enhetsnivå och åtgärder 

har vidtagits. Kommunen beslutade dock om 

hemarbete i ett sent skede.   

 

5.2. Slutsatser 

Granskningen har syftat till att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, 

riktlinjer och beslut. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt 

detta samt att granskade nämnder i stort säkerställt detsamma. Vi noterar och ser positivt på 

att det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats avsevärt sedan kommunrevisionen 

senast granskade och följde upp arbetsmiljöarbetet 2017 respektive 2019. Vi har dock inom 

ramen för granskningen identifierat ett antal utvecklingsområden och lämnar med anledning 

av detta nedanstående rekommendationer. 
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

► Förtydliga hur nämnder förväntas arbeta med målen för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

► Förtydliga chefers möjlighet att returnera arbetsmiljöuppgifter i riktlinjen för ansvars- 

och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

► Säkerställa en ändamålsenlig struktur i arbetet med att riskbedöma inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att: 

o Tillse ett samlat system för hantering av riskbedömningar. 

o Tillse att risker för ohälsa analyseras regelbundet och ur ett helhetsperspektiv, 

det vill säga inte enbart i samband med förändringar i verksamheten.  

 Tillse att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligas, genom att 

inbegripa också hur resultat av uppföljningen ska användas i kommande 

arbetsmiljöarbete.  

 Utreda möjligheterna till ökad transparens i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

exempelvis genom att tillse läsbehörighet i systemstöd för fackliga representanter och 

medarbetare.  

 Säkerställa att de risker som identifieras i samband med pandemin konsekvent åtföljs 

av skyndsamma åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Vård & Omsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar, samt 

att detta sker i det anvisade systemstödet.  

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder. 

 

Vi rekommenderar nämnden för Individ & Familjeomsorg att:  

 Säkerställa att samtliga chefer inom förvaltningen signerar sitt arbetsmiljöansvar. 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Vi rekommenderar nämnden för Förskola & grundskola att: 

 I handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra vem som ansvarar 

för åtgärder.  

 

Linnéa Johansson Rebecka Rask 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund 
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren 

ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  

Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid på arbetsgivaren, i detta fall kommunen med 

dess styrelse och nämnder som ska tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs 

enligt lagar och föreskrifter. Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i Kungsbacka kommun. Nämnderna ansvarar för personalfrågor och 

arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor som anges särskilt 

i kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunrevisionen genomförde år 2017 en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

i kommunen4. Granskningen visade på flera utvecklingsområden. Exempelvis saknades mål 

för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Riskbedömningar och handlingsplaner 

genomfördes inte heller kontinuerligt och ur ett helhetsperspektiv. Under 2019 genomförde 

kommunrevisionen en uppföljning av granskningen. Uppföljningen visade att flertalet av de 

rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen och som hade bäring på det övergripande 

arbetsmiljöarbetet i kommunen inte hade åtgärdats.  

De nämnder som granskades 2017 har identifierat fortsatta utmaningar i arbetsmiljön. 

Sjukfrånvaron är relativt hög inom nämnden för Förskola & Grundskola5 och nämnden för Vård 

& Omsorg6. Nämnden för Individ & Familjeomsorg7 har i sin budget för 2020 identifierat 

arbetsmiljö som ett utvecklingsområde, inte minst arbetet med organisatorisk och social 

arbetsmiljön.  

Den rådande Covid 19-pandemin har inneburit särskilda utmaningar i arbetsmiljöarbetet. För 

att personal inom särskilt utsatta verksamheter, såsom vård och omsorg och individ och 

familjeomsorg, ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen krävs regelbundna riskanalyser. 

Åtgärder behöver vidtas för att bemöta de risker som identifierats.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys 

bedömt att det är väsentligt att granska kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. I God 

revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande 

i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat 

risken för brister i styrning och kontroll av verksamheten. 

 

 

 

 
4 Granskningen omfattade kommunstyrelsen, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Funktionsstöd 
samt nämnden för Förskola & Grundskola. 
5 6,2 procent totalt under 2019, men högre inom vissa verksamheter. Inom förskolan var sjukfrånvaron 
8,3 procent under 2019 
6 9,8 procent under 2019. 
7 Den tidigare nämnden för Funktionsstöd ingår numera i nämnden för Individ & Familjeomsorg. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 
 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall 

systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagens 3 kap. 3 § 

anges att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden 

under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren blir upplyst om de risker som kan vara 

förbundna med arbetet. Vidare skrivs i lagen att arbetsgivaren skall förvissa sig om att 

arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att 

undgå risker i arbetet. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

För att tillse att arbetsmiljölagen följs och för att precisera kraven har Arbetsmiljöverket tagit 

fram föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla 

arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna som: ”arbetsgivarens 

arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 

och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. 
 

I föreskrifterna nämns bland annat att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en 

naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala 

förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och 

skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och det skall finnas rutiner som 

beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Föreskrifterna ställer också krav 

på att följande dokumentation ska finnas hos arbetsgivaren: 

 

 Arbetsmiljöpolicy 

 Rutiner 

 Uppgiftsfördelning 

 Riskbedömning som anger vilka risker som finns och om dessa risker är allvarliga 

 Instruktioner för riskhantering för risker som bedöms som allvarliga 

 Konsekvensbedömning 

 Handlingsplan för åtgärdande av risker som inte omedelbart kan åtgärdas 

 Sammanställning av skador och tillbud 

 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall följas upp årligen. Om arbetet inte fungerat bra skall 

det förbättras. I kommentarerna till AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren kontinuerligt ska 

säkerställa att uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och göra 

ändringar i fördelningen när det behövs.  

 

Vidare anges att uppgiftsfördelningen inte innebär att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret 

ligger i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren, som skall tillse att det systematiska ar-
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betsmiljöarbetet genomförs enligt lagar och föreskrifter. Arbetsgivaren, i detta fall kommunen 

med dess olika nämnder, kan inte göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom att delegera 

uppgifter i verksamheten. Däremot är det nödvändigt för arbetsgivaren att fördela uppgifter i 

arbetsmiljöarbetet på personer i verksamheten för att kunna uppfylla sitt ansvar. De personer 

som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet får därmed en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren 

att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som det är tänkt. 

 

I AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och 

riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare skrivs i kommentarerna till föreskriften att 

arbetsgivaren så tidigt som möjligt skall introducera arbetstagaren i arbetet samt att det är 

viktigt att arbetsgivaren säkerställer att introduktion och instruktionerna uppfattats på ett 

korrekt sätt. 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 trädde i kraft i mars 2016 i syfte att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden 

i arbetsmiljön. Föreskriften innehåller krav på särskilda kunskaper avseende arbete med 

ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. I föreskriften regleras särskilda 

organisatoriska och sociala faktorer som omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Föreskriften anger också att arbetsgivaren ska ha dokumenterade mål för den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga 

att motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med 

att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 
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Bilaga 3. Källförteckning 
Övergripande dokumentation 

 ABC-mall Riskbedömning vid ändring i verksamheten 

 Riktlinjer för ansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 Lokalt samverkansavtal (2010) 

 Kungsbacka kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet 

 Arbetsgivarpolicy 

 Bild över årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Kommunbudget 2020 

 Mall Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Rutin för inrapportering av olycksfall, ohälsa och tillbud 

 Olycksfall, tillbud och riskobservationer. Inklusive anmälan i KIA.  

 

Vård & omsorg 

 Momentanalys Covid 

 Riskanalys Covid-avdelning 

 Riskanalys Covid-teamet v. 19 

 Riskbedömning och handlingsplan Kvarboende, Kullavik 

 Riskbedömning och handlingsplan, verksamhetsutveckling 

 Riskbedömning och handlingsplan, Bedagården 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 

 

Förskola & Grundskola 

 Riskbedömning och handlingsplan, Gällinge förskola 

 Riskbedömning och handlingsplan, Hedeskolan 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Riskbedömning inför ändring i verksamheten 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 

 Pandemiberedskap 

 Bemanning och lokaler vid krislägen. Riktlinjer för Förskola & Grundskola 

 

Individ & familjeomsorg 

 Riskbedömning och handlingsplan, IT och system 

 Riskbedömning och handlingsplan, Frillebo 

 Riskbedömning och handlingsplan, Personlig assistans 8178 

 Handlingsplan förändring i verksamhet 2020 

 Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

 Riskbedömning inför ändring i verksamheten 

 Uppföljningsrapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2019 
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Intervjuade funktioner: 

 HR-chef, 20-12-07 

 HR-specialist, 20-12-07 

 Kommunchef, 20-12-07 

 Förvaltningschef Förskola & Grundskola, 20-12-07 

 Förvaltningschef Individ & Familjeomsorg, 21-01-12 

 Förvaltningschef Vård & Omsorg, 21-01-13 

 Fokusgrupp med medarbetare från Vård & Omsorg, 20-12-11 

 Fokusgrupp med medarbetare från Individ & Familjeomsorg, 20-12-11 

 Fokusgrupp med medarbetare från Förskola & Grundskola, 20-12-14 

 Gruppintervju med fackliga företrädare, 20-12-09 

 Kommunstyrelsens presidium 20-12-09 
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Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

Revisionsrapport – Granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet   

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 mars 2021 antagit bifogad revisionsrapport. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 

ändamålsenligt, det vill säga i enlighet med lagar, föreskrifter samt kommunfullmäktiges 

mål, riktlinjer och beslut.  

Rapporten översänds för kännedom.  

 

För revisorerna i Kungsbacka kommun 

 

Birgitta Litsegård  Stefan Strömgren 

Kommunrevisionens ordförande Vice ordförande kommunrevisionen 

Kungsbacka 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Hallandstrafikens remiss Kollektivtrafikplan 2022 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-04-23, och översänder det som sitt svar till 

Hallandstrafiken. 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2022 

med utblick 2023–2024. Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala 

Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet 

arbetar Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. 

Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i 

trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. I 

kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal 

framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av 

kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet. 

Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pandemi. Pandemin har kraftigt 

påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med tillhörande intäkter. Samtidigt 

har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken under hela pandemin utifrån dess grundläggande 

samhällsfunktion för resa till skola eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Enligt 

förslag föreslås under 2022 ett minskat trafikutbud om 17,0 miljoner kronor netto. 

Verksamheten föreslås därmed påbörja sin anpassning till nytt prognostiserat normalläge efter 

pandemin med lägre resande med tillhörande lägre intäkter. Justeringar i trafikutbudet beaktar 

verksamhetens huvudsakliga uppdrag i form av arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. 

När kollektivtrafikplanen skickas ut på remiss är de ekonomiska förutsättningarna för 2022 inte 

fastställda där ett starkt beroende finns till Region Hallands budgetprocess. 

För Kungsbacka kommuns del innebär det reducering av befintlig kollektivtrafik men remissförslaget 

innebär också ett förslag på fler tågstopp vid Åsa station med Öresundståg under helgerna. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23 
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Remiss kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024 för Hallandstrafiken, 2021-04-14 

 

Beslutet skickas till 

Hallandstrafiken  

Beskrivning av ärendet 

En mer detaljerad beskrivning av hur förslaget påverkar Kungsbacka kommun. 

Öresundstågens stoppbild på lördagar och söndagar föreslås justeras. Det är Danmarkståget som 

föreslås göra uppehåll vid Åsa station under helgerna, för att förslaget ska kunna genomföras krävs ett 

godkännande av Öresundståg och av Region Halland, samt att Trafikverket i sin kommande tågplan 

godkänner det. Förslaget beräknas bidra med 1 miljonkronor i besparing. 

För Kungsbackas stadslinjer ett, två, tre och fyra samt expressbussen X3 som trafikerar mellan 

Göteborg och Särö och linje 732 som trafikerar mellan Frillesås och Kungsbacka föreslås inga 

förändringar. 

Linje 730 föreslås läggas ner samt minskat turutbud för linje 731 dessa linjer trafikerar mellan 

Kungsbacka och Onsala detta förslag påverkar den dagliga arbets- och studiependlingen. Förslaget 

beräknas bidra med 1 267 000kr i besparing. 

Helgtrafiken för linje 734 mellan Kungsbacka och Älskogsbräcka kommer att reduceras, förslaget 

beräknas bidra med 572 000kr i besparing.  

För linje 733 som trafikerar Kungsbacka och Västra Hagen minskas trafikutbudet med en tur per dag 

och riktning. Förslaget beräknas bidra med 238 000kr i besparing. 

Busslinje 720 mellan Särögården och Kullavik reduceras med sex turer per dag och riktning vilket ger 

en beräknad besparing på 900 000kr. 

Förslag på linjer som läggs ner är 767 som trafikerar mellan Snipen och Lindome, denna linje har 

Mölndals stad haft tillköp för samt Hallandstrafiken. Förslaget beräknas bidra med 300 000kr i 

besparing. 

För linjerna 717, 735, 740-748 kommer enskilda turer under lågtrafik tas bort. Resmöjligheter till och 

från studier och arbete kvarstår. Förslaget beräknas ha liten påverka för resenärerna och bidrar med 

240 000kr i besparing. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Hallandstrafikens remiss: Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023-2024 

Sammanfattande inställning 

Kungsbacka kommun förstår den utmaning som Hallandstrafiken befinner sig i med minskat resande 

samtidigt som kravet på upprätthållande av grundläggande kollektivtrafik under pågående pandemi 

kvarstår. Kungsbacka kommun, delar Hallandstrafikens inställning att Halland växer i ett växande 

sydvästsverige vilket ställer stora krav på en välfungerande kollektivtrafik. 

Kungsbacka utmärker sig särskilt med stora arbetspendlingsflöden och det är bra att remissförslaget 

inte föreslår några negativa förändringar på tågpendlingen och expressbussarna. Kommunen 

uppskattar Hallandstrafikens ambition med förslaget om helgstopp på Åsa station med Öresundståget 

och vi hoppas att det går att genomföra. Kungsbacka kommun uppskattar också förslaget på ett 

gemensamt utredningsarbete kring utveckling av stadsbusstrafiken utifrån hur Kungsbacka stad 

kommer att växa. 

Kollektivtrafiken är den viktigaste grundpelarna för omställningen till hållbart resande för att nå klimat 

och miljömålen. På sikt är det viktigt att återuppta utvecklingen av kollektivtrafiken. 

I övrigt har Kungsbacka kommun inga synpunkter. 

 

 

 

Kungsbacka kommun 
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Falkenberg    Samtliga kommuner i Halland 
2021-04-14 

Remiss 
Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023–2024 

Hallandstrafiken AB översänder Kollektivtrafikplan 2022 med utblick 2023–2024 för yttrande. 
Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i programmet 
arbetar Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. 
Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i 
trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar. I 
kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal 
framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av kollektiv- 
trafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet.  

Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pandemi. Pandemin har kraftigt 
påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med tillhörande intäkter. Samtidigt 
har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken under hela pandemin utifrån dess grundläggande 
samhällsfunktion för resa till skola eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Enligt 
förslag föreslås under 2022 ett minskat trafikutbud om 17,0 miljoner kronor netto. Verksamheten 
föreslås därmed påbörja sin anpassning till nytt prognostiserat normalläge efter pandemin med lägre 
resande med tillhörande lägre intäkter. Justeringar i trafikutbudet beaktar verksamhetens 
huvudsakliga uppdrag i form av arbets- och studiependling samt annat vardagsresande.  

När kollektivtrafikplanen skickas ut på remiss är de ekonomiska förutsättningarna för 2022 inte 
fastställda där ett starkt beroende finns till Region Hallands budgetprocess.  

 

Remissvar skickas med e-post till: registrator@hlt.se med kopia till daniel.modiggard@hlt.se 

Svaret ska vara Hallandstrafiken tillhanda senast den 4 juni 2021. 

  

 

 

HALLANDSTRAFIKEN AB 

Daniel Modiggård 
Chefsstrateg 
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1. SAMMANFATTNING 

 

Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Utifrån de 

strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en 
kollektivtrafikplan. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i 

trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten inom en treårig utblick, exempelvis genom 
trafikförändringar. I kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal 

utvalda nyckeltal främst kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av 
kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet. Kollektivtrafikplanen utgör även 

Hallandstrafikens underlag inom Region Hallands budgetprocess.  

Årets utgåva av kollektivtrafikplanen färgas tydligt av pågående pandemi. Pandemin har kraftigt 
påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med tillhörande intäkter. Samtidigt 

har Hallandstrafiken upprätthållit kollektivtrafiken under hela pandemin utifrån dess grundläggande 
samhällsfunktion för resa till skola eller arbetet utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Efter 

pandemin kan arbetsmarknadsregionerna behöva vidgas ännu mer, människor kan komma att behöva 
pendla ännu längre till nya arbetstillfällen. Andra kan komma att behöva studera på andra orter för att 

bli anställningsbara igen. Samtidigt har pandemin påskyndat samhällets digitala utveckling genom 
exempelvis distansmöten vilket föräntas påverka hur vi reser framöver.  

Den grundläggande trafikutvecklingsprincipen är att resbehoven ska styra utvecklingen av 
kollektivtrafiken med huvudsakligt fokus på arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. 

Utöver det ska kollektivtrafiken stödja en socialt hållbar utveckling genom ett säkerställa 
grundläggande resmöjligheter för hela länet. Nämnda principer har beaktats i de förslag till justeringar 

av trafikutbudet vilka redovisas i kapitel 7.  
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2. INLEDNING 

ETT VÄXANDE SYDVÄSTSVERIGE 

Halland växer mitt i ett växande sydvästsverige vilket ställer krav på en välfungerande kollektivtrafik. 

Pendlingen ökar mellan regioner, kommuner och städerna i och kring Halland vilket innebär att man i 
högre utsträckning inte bor och arbetar i samma ort, kommun eller region. Utvecklingen före 

pandemin visar att antalet pendlare över Hallands norra och södra gräns ökar vilket tyder på att 
arbetsmarknaderna vidgas. En utvecklad kollektivtrafik med tillhörande utbyggd infrastruktur vilket 

motsvarar det framtida resandebehovet är viktigt för att Halland ska kunna utvecklas hållbart. Vidare 

måste den framtida planeringen för kollektivtrafiken i Halland vara strategisk samt kommun- och 
länsgränsöverskridande. Kollektivtrafik är ett av flera verktyg för samhällsutveckling och för att få fler 

att resa med kollektivtrafiken krävs samverkande insatser mellan bebyggelse, infrastruktur och 
kollektivtrafikplanering. Med andra ord kräver en attraktiv kollektivtrafik ett långsiktigt åtagande från 

flera aktörer. En ökad möjlighet till arbetspendling ger förutsättningar för regional utveckling, stärkt 

eller större arbetsmarknad och ökad sysselsättning för alla grupper i samhället. Kollektivtrafiken bidrar 
också till social hållbarhet genom att skapa grundläggande tillgänglighet till samhället och bryta ned 

fysiska och sociala barriärer och på så sätt stärka integrationen. När satsningar sker på 
bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen kan attraktiviteten för en ort öka och fler bostäder byggas. 

När fler väljer kollektivtrafiken framför bilen och kollektivtrafikens marknadsandel ökar, minskar 
klimatutsläppen och trängseln på våra vägar.  

 

HUR FUNGERAR KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND 

Enligt den lag om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1 januari 2012 ska det i varje län finnas en 
Regional Kollektivtrafikmyndighet. Ett viktigt syfte med lagen är att skapa bättre samordning mellan 
kollektivtrafiken och annan samhällsplanering samt att skapa ett större politiskt inflytande över de 

strategiska beslut som fattas om kollektivtrafiken. Kollektivtrafikmyndighetens ansvar är regional 

kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik avses kollektivtrafik som äger rum inom ett län eller som 
sträcker sig över flera län med huvudsyftet att tillgodose resenärernas behov av resor avsedda för 

arbetspendling eller annat vardagsresande. 

I lagen finns det krav på att det i varje län ska finnas ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram och det 

finns även bestämmelser om vad ett sådant program ska innehålla. Programmet ska bland annat 
omfatta både en långsiktig strategisk del och en mer konkret beskrivning av kollektivtrafikens 

omfattning på kortare sikt. Avvägning ska göras mellan vilken trafik som samhället ska ta ansvar för 
genom trafikplikt och vilken trafik som ska bedrivas på kommersiell grund. Lagens intention är att 

förenkla för kommersiella aktörer att komma in på kollektivtrafikmarknaden vilket kan bidra till ett 

större utbud av kollektivtrafik för invånarna. I och med kollektivtrafiklagen är det fritt för kommersiella 
aktörer att utföra kollektivtrafik. I rollen som kollektivtrafikmyndighet har Region Halland det politiska 

och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i Halland, vilket innefattar alla buss- och 
tågtrafik samt närtrafik. Bolaget Hallandstrafiken AB är helägt av Region Halland och har som 

huvuduppgift att ombesörja den operativa planeringen av kollektivtrafiken i länet. Via uppdragsavtal 
har Hallandstrafiken också ansvaret för att upphandla och samordna färdtjänst i de halländska 

kommunerna, samt sjukresor på uppdrag av Region Halland. På uppdrag av regionen utförs även 

beställningsmottagning för de angivna resorna förutom färdtjänstresorna i Kungsbacka kommun. 
Hallandstrafiken utför på uppdrag av kommunerna även planering och samordning av skolskjutstrafik. 

Hallandstrafiken 
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TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2021-2025 

I december 2020 antogs det nu gällande Regionala Trafikförsörjningsprogrammet för Halland. I 
trafikförsörjningsprogrammet finns fastställda mål och principer kring hur kollektivtrafiken ska 

utvecklas i Halland. Trafikförsörjningsprogrammet utgår från prioriteringar och mål i den Regionala 
utvecklingsstrategin samt Tillväxtstrategin. Det övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland är att 

den ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Huvudstrategin i utvecklingen av 

kollektivtrafiken är att koncentrera resurser till stråk där det finns goda förutsättningar att öka 
resandet. En grundläggande princip är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Region Hallands uppdrag att leda och samordna en hållbar tillväxt i Halland innebär att ta hänsyn till 
de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. Dessa är ömsesidigt 

beroende av varandra. Med utgångspunkt i hållbar tillväxt har Tillväxtstrategins prioriteringar 
formulerats i mer specificerade inriktningar och mål för kollektivtrafiken i 

Trafikförsörjningsprogrammet.  

Genom att öka tillgängligheten och tidsförtäta i relationer där det finns potential för 
arbetsmarknadsförstoring förbättras tillväxten i regionen. En ökad möjlighet till arbetspendling ger 
förutsättningar för regional utveckling, stärkt eller större arbetsmarknad och ökad sysselsättning för 

alla grupper i samhället. Kollektivtrafiken bidrar också till social hållbarhet genom att skapa 

grundläggande tillgänglighet till samhället och bryta ned fysiska och sociala barriärer och på så sätt 
stärker integrationen. Om satsningar sker på bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen kan 

attraktiviteten för en ort öka och fler bostäder byggas. Om fler väljer kollektivtrafiken framför bilen 
och kollektivtrafikens marknadsandel ökar, minskar klimatutsläppen. Målet om en ökad marknadsandel 

har direkta kopplingar till ekonomisk, ekologisk och sociala- hållbarhetsdimensionerna. Men det kräver 

samplanering mellan många aktörer som alla har olika ansvarsfördelning. Målet om att öka 
kollektivtrafikens marknadsandel till minst 30 procent år 2030 kan därför ses som ett gemensamt 

ansvarstagande inom respektive aktörs ansvarsområde, där kollektivtrafiken är ett verktyg för en 
hållbar utveckling. 

 

VAD ÄR EN KOLLEKTIVTRAFIKPLAN 

Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Utifrån de 

strategiska val och prioriteringar som finns i programmet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en 
kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur 

Hallandstrafiken omsätter målen i trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom 

trafikförändringar. I kollektivtrafikplanen görs också en uppföljning på utvecklingen för ett antal 
utvalda nyckeltal framförallt kopplat till marknadsandel, resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet av 

kollektivtrafikplanen sker i dialog med kommunerna i länet.  

 

Styrande dokument för 
kollektivtrafiken i Halland 
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3.EFFEKTER AV PANDEMIN 

 

KORTSIKTIGA EFFEKTER AV PANDEMIN  

Pandemin har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande och intäkter 
samtidigt som kollektivtrafiken har upprätthållits utifrån dess grundläggande samhällsfunktion. Det har 
varit viktigt att kollektivtrafiken fungerat för att de människor som måste resa med kollektivtrafiken, 

att dessa kunnat nyttja denna även under pandemin till skola eller arbete utan risk för trängsel eller 

ökad smittspridning. Pandemins effekter på kollektivtrafiken inleddes andra veckan i mars 2020, där 
resandet under våren gick ned till nivåer om 45–55 procent beroende på trafikslag. Med start juni 

månad ökade resandet till 55–65 procent vid jämförelse motsvarande period föregående år. Efter 
tidpunkt för införandet av lokala allmänna råd 3 november minskade resandet på nytt till nivåer om 

35–50 procent beroende av trafikslag. Pandemins effekter påverkade utfallet kraftigt med en 

minskning av resandet om 39,7 procent. Totalt gjordes 12,1 miljoner resor med tåg och buss i Halland 
vilket ska jämföras med 20,0 miljoner resor 2019. Pandemins effekter i form av kraftigt minskat 

resande med tillhörande intäkter förväntas kvarstå under stora delar av 2021. 

 

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER AV PANDEMIN 

Hallandstrafikens ansvar är resor till studier och arbete och annat vardagsresande. Under pandemin 
har det digitala arbetssättet blivit det primära för många som annars skulle ha rest och använt 

kollektivtrafiken. De som behövt resa har rekommenderats att resa på andra tider än högtrafiktiderna. 
Efter pandemin kan arbetsmarknadsregionerna behöva vidgas ännu mer, människor kan komma att 

behöva pendla ännu längre till nya arbetstillfällen. Andra kan komma att behöva studera på andra 
orter för att bli anställningsbara igen. Detta kan göra att kollektivtrafiken blir ännu viktigare när krisen 

har hanterats. Redan innan pandemin kunde analyser se att allt fler arbetstagare hade möjlighet att 

styra sin egen arbetstid, många företag tillämpar skift eller andra arbetstidsöverenskommelser som 
innebär att resan till arbetet kan börja andra tider på dygnet än de traditionella. Utbudet för 

vardagsresande omfattar samtliga veckans dagar och en stor del av dygnet även om topparna i 
resandet fortfarande inträffar morgon och eftermiddag. Högtrafiktiderna har en tendens att tänjas ut 

till att omfatta flera timmar på morgonen och eftermiddagen vilket kan innebära att resandet i 

efterhand kan komma att spridas ut. Även förändrade beteenden avseende social distansering 
förväntas ge effekter på hur människor väljer att resa framöver. Hur resbehovet ser ut efter pandemin 

har ingen svaret på. Det vi vet däremot är att det kommer att se annorlunda ut. Hallandstrafiken följer 
utvecklingen noga tillsammans med branschen med mål att löpande anpassa verksamheten utifrån de 

nya förändrade förutsättningarna.  
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4. MÅL FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 

Det övergripande styrdokumentet i Halland är den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2005–2020 
med visionen ”Halland – bästa livsplatsen”. Tillväxtstrategin för Halland bygger på RUS:en med målet 
att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. I 

Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar med koppling till kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafiken är ett av Hallands mest strategiska verktyg för genomförandet av Hallands 
tillväxtstrategi. Med kollektivtrafiken skapas större arbets- och studiemarknader, en mer hållbar region 

och sist men inte minst möjliggörs goda förutsättningar för ett fortsatt attraktivt Halland – Halland 
bästa livsplatsen. Enligt Tillväxtstrategin ska kollektivtrafiken i Halland bidra till fortsatt 

regionförstoring såväl söderut som norrut. Kollektivtrafiken spelar också en viktig roll i skapandet av 

attraktiva stadsmiljöer genom exempelvis minskat behov av yta för biltrafik och renare luft. 
Kollektivtrafiken har en avgörande betydelse för att uppnå en koldioxidneutral ekonomi och 

fossiloberoende transporter. Det finns ett starkt samband mellan kollektivtrafik, infrastruktur samt 
samhälls- och bebyggelseplanering. Genom en ökad samverkan och samplanering kan dessa områden 

stärka varandra vilket gynnar en hållbar tillväxt i Halland.  

Hallandstrafikens vision är att skapa ”världens bästa kollektivtrafik – för hallänningarna”. 
Hallandstrafikens prioriterade mål är att nå en ökad marknadsandel, dvs ökad andel jämfört med 
biltrafiken. Genom en ökad kollektivtrafikandel kan stora samhällsvinster uppnås. Delmålen förbättrad 

leverans, ökat resande och ökad nöjdhet är avgörande för att nå en ökad marknadsandel.  

I kollektivtrafikplanen görs en årlig uppföljning av målbilden samt löpande i Hallandstrafikens 
månadsrapport. Genom en kontinuerlig måluppföljning med tillhörande analys kan lämpliga åtgärder 
vidtas för att exempelvis vända en negativ trend. Arbetet med målstyrning och viljan att ständigt 

förbättra verksamheten utgör en viktig del när Hallandstrafiken tillsammans med trafikföretagen följer 

upp och utvärderar den dagliga leveransen.  

 

AGENDA 2030  

FN antog under 2016 Agenda 2030 som innehåller 17 globala hållbarhetsmål. FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål med sina 169 delmål ska bidra till - att avskaffa extrem fattigdom - att minska 

ojämlikheter och orättvisor i världen - att främja fred och rättvisa - att lösa klimatkrisen. Agenda 2030 
är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle där kollektivtrafiken har en viktig roll. 

Hallandstrafikens beaktar i sitt miljö- och klimatarbete även de i Agenda 2030 uppsatta målen.  

Hallandstrafiken redovisar i sin årliga Hållbarhetsredovisning samt Kollektivtrafikplan resultat och utfall 

av arbetet mot uppsatta mål inom miljö- och klimatarbetet. Redovisning sker för att säkerställa att 
utfört arbete och inriktning ger önskad effekt och resultat. För att uppföljningen ska bidra till 

måluppfyllnad är det av vikt att mätetal och dess framtagande är väl förankrade i verksamhet och 
över tid. 
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De mål och delmål i Agenda 2030 som kollektivtrafiken bidrar till är i huvudsak: 

 

Agenda 2030 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande med tillhörande delmål 

3.4: Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 
  

Mål 11: Hållbara städer och samhällen med tillhörande delmål 

11.2: Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla  

11.6: Minska städers miljöpåverkan 
11a: Stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

 

 

UPPFÖLJNING OCH INDIKATORER 

 

HALLAND SKA VARA EN MER ATTRAKTIV, INKLUDERANDE OCH KONKURRENSKRAFTIG REGION ÅR 2020 ÄN ÅR 2014 

Mål Indikatorer Följs upp i 

Regionförstoring genom utveckling av 

kollektiv- trafik och infrastruktur, såväl 

söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda 

förbindelser med Stockholm 

Restid/turtäthet till Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Helsingborg – 

mätpunkt Halmstad och Varberg 

Uppföljning till Tillväxtstrategin 

Utvecklade former för samverkan och 

sam- planering mellan kollektivtrafik, 

infrastruktur, samhälls- och 

bebyggelseplanering 

 Uppföljning till Tillväxtstrategin 

Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som 

främjar företagsamhet, innovationer och 

kultur 

Deltagande och publik vid ett 

urval strategiskt utvalda 

arrangemang och mötesplatser. 

Huspriser i Halland 

Uppföljning till Tillväxtstrategin 

En koldioxidneutral ekonomi och fossil- 

oberoende transporter 

Andel förnyelsebar energi, 

Koldioxid- utsläpp 

Uppföljning till Tillväxtstrategin 

   

KOLLEKTIVTRAFIKEN I HALLAND SKA BIDRA TILL HÖG ATTRAKTIVITET OCH EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING 

Mål Indikatorer Följs upp i 

Kollektivtrafikens marknadsandel av totalt 

resande ska vara minst 30% år 2030. 

Resandestatistik Kollektivtrafikplanen 

Kollektivtrafiken ska bidra till positiv 

ekonomisk utveckling genom att bidra till 

tillväxt genom arbetsmarknadsförstoring 

Skattekraft, Flyttningsöverskott 

från övriga Sverige till Hallands 

län 

Uppföljning till Tillväxtstrategin 
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Trafikintäkterna från resenärerna ska utgöra 

minst 60 procent av trafikkostnaderna 

baserat på det totala utbudet av den 

allmänna kollektiv- trafiken i Halland sett 

över en längre tidsperiod 

Biljettintäkter och trafikkostnader Hallandstrafiken ekonomiska 

redovisning 

Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria 

bränslen 

Utsläppsnivåer ur 

fordonsdatabasen FRIDA 

Kollektivtrafikplan 

Kollektivtrafikstråken i stadsbusstrafiken ska 

vara tillgänglighetsanpassade år 2025 

Antal och procentandel av 

hållplatser i stadsbusstråken per 

stad som tillgäng- lighetsanpassas 

Hållplatsregister 

Hallandstrafiken 

Hållplatser/bytespunkter med 

mer än 20 påstigande per dygn 

ska vara 

tillgänglighetsanpassade år 

2025 

Antal och procentandel 

tillgänglighets- anpassade 

hållplatser med mer än 20 

påstigande 

Hållplatsregister 

Hallandstrafiken 

Kollektivtrafiken ska uppfattas som 

trygg och säker 

Utifrån frågor i 

Kollektivtrafik- barometern 

Kollektivtrafikplan 

   

RESANDET MED KOLLEKTIVTRAFIK SKA ÖKA OCH VARA ATTRAKTIVT 

Mål Indikatorer Följs upp i 

Högst 1,5 som restidskvot för busstrafik i 

kollektivtrafikstråk 

Restidskvoter Kollektivtrafikplan 

Högst 0,8 som restidskvot för tåg Restidskvoter Kollektivtrafikplan 

Resandeökning delmål Resandestatistik per linje och totalt Kollektivtrafikplan 

Nöjd kund Kollektivtrafikbarometern Kollektivtrafikplan 

Nöjd invånare Kollektivtrafikbarometern Kollektivtrafikplan 
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5. MÅLUPPFYLLNAD 

MÅLUPPFYLLNAD 2020 

 

Nyckeltal Mål 2020 Utfall 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål  

lång sikt 

Marknadsandel 19,0% 12,4% -* -* 30% 

Resandeutveckling 5,0% -39,7% -* -* 5,0%/år 

Nöjdhet      

 Kund 70% 61,5% 70% 70% 80% 

 Allmänhet 60% 53,5% 60% 60% 70% 

 Senaste resan 85% 79,8% 85% 85% 90% 

Fossilfria bränslen 100% 99,8% 100% 100% 100% 

 

* Under pågående pandemi avråder Folkhälsomyndigheten allmänheten att använda 
kollektivtrafiken, förutom vid särskilda fall. Mot denna bakgrund preciseras inga målvärden för 2021-
2022.  

 

MARKNADSANDEL 

Marknadsandelen, d.v.s. andelen resor med kollektivtrafik av totalt antal motoriserade resor, visar på 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Marknadsandelen minskade kraftigt som en effekt av pandemin, 

från 18,1 procent (2019) till 12,4 procent (2020).  

11,7%
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RESANDE 

Pandemins effekter påverkade utfallet kraftigt med en minskning av resandet om 39,7 procent. Totalt 
gjordes 12,1 miljoner resor med tåg och buss i Halland vilket ska jämföras med 20,0 miljoner resor 

2019.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totalt 14 655 173 15 433 667 15 716 331 15 987 604 16 358 606 16 840 698 17 780 770 18 679 858 19 629 075 20 049 863 12 152 386

% förändring 7,6% 5,3% 1,8% 1,7% 2,3% 2,9% 5,6% 5,1% 5,1% 2,1% -39,4%

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

22 000 000

Resandeutveckling Halland 2010-2020

 

 

Sett till fördelningen av resor står regionbuss, Öresundståg (Vtåg Vbg-Gbg, Ptåg Hsd-Hbg) samt 
Halmstad stadsbuss fortsatt för ungefär tre fjärdedelar av resandet. Återstående fjärdedel utgörs 

främst av Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln) samt övrig stadsbusstrafik. Resandet 

på Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) och Viskadalsbanan är litet vid jämförelse med totalt antal resor.   

 

3 442 157; 28,5%

3 060 340; 25,3%

2 419 458; 20,0%

1 921 101; 15,9%

1 090 253; 9,0%

152 922; 

1,3%
7 011; 0,1%

Fördelning av resor 2020

Öresundståg inkl. Vtåg Vbg-Gbg/Ptåg Hsd-Hbg

Regionbusstrafik

Stadsbusstrafik Halmstad

Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln)

Stadsbusstrafik Vb, Fb, Kb

Viskadalsbanan/HNJ-banan

Anropsstyrd linjetrafik/närtrafik
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TÅGTRAFIK 

Västkustbanan är stommen i den halländska kollektivtrafiken med avgörande betydelse för Hallands 
utveckling. Trafiken på Västkustbanan utgörs av Öresundståg Göteborg-Halland-Malmö/Köpenhamn 

och Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln). Från december 2015 finns också Pågatåg 
mellan Halmstad och Helsingborg som trafikerar under morgon/eftermiddag och förstärker det totala 

turutbudet. Västtågen förstärker utbudet mellan Varberg-Göteborg med totalt fyra dubbelturer/vardag 
under morgon/eftermiddag samt dagtid. I redovisning av resandet på Västkustbanan slås resandet för 

Öresundståg, Pågatåg Halmstad-Helsingborg och Västtåg Varberg-Göteborg samman då de tre 

tågsystemen kompletterar varandra utifrån tidtabell och uppehållsbild. Utöver Västkustbanan 
trafikeras Viskadalsbanan med Västtågen Varberg-Borås och Halmstad-Nässjö järnväg med 

Krösatågen på sträckan Halmstad-Jönköping/Nässjö. 

 

Öresundståg, Pågatåg Halmstad-Helsingborg, Västtåg Varberg-Göteborg 

Under 2020 genomfördes omkring 3,4 miljoner resor med Öresundståg, Pågatåg Halmstad-
Helsingborg samt Västtåg Varberg-Göteborg. Jämfört med 2019 minskade resandet med -36,4 

procent. I en jämförelse med 2010 har dock resandet på Västkustbanan ökat med knappt 20 procent. 
Denna ökning kan till delar härledas till en utökad trafik dvs Pågatågstrafiken (december 2015) samt 

tillkommande Västtåg Varberg-Göteborg (2017-2019). I en jämförelse av enbart resor med 
Öresundståg har resandet med Öresundståg ökat med knappt 10 procent sedan 2010.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal resor 2 880 000 3 090 000 3 880 000 4 220 000 4 428 200 4 565 213 4 724 138 4 852 373 5 036 061 5 414 845 3 442 157

förändring % 7,3% 25,6% 8,8% 4,9% 3,1% 3,5% 2,7% 3,8% 7,5% -36,4%
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På och avstigande per station samt i vilken riktning resan sker 

Vid fördelningen av antal på- och avstigande i Öresundstågssystemet (inräknat Vtåg Vbg-Gbg, Ptåg 
Hsd-Hbg) är Halmstad och Varberg de klart största stationerna. Tillsammans står de för ca 60 procent 

av resorna. Jämfört med 2019 minskar resandet för samtliga stationer. Den största reseminskningen 
återfinns i Åsa och Varberg där resandet minskat med -45 respektive -42 procent. Minst påverkan 

syns i Laholm där resandet minskat med -26 procent under 2020 jämfört med föregående år.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kungsbacka 1 576 1 805 1 833 2 362 2 442 2 454 2 356 2 538 2 739 2 829 1 789

Åsa 577 749 845 888 978 1 189 1 241 681

Varberg 2 924 3 259 3 464 4 003 4 439 4 507 4 620 4 665 4 855 4 991 2 903

Falkenberg 1 563 1 757 1 919 2 082 2 335 2 379 2 447 2 470 2 499 2 560 1 693

Halmstad 3 214 3 192 3 908 4 298 4 535 4 661 4 932 5 016 5 213 5 475 3 821

Laholm 537 447 507 569 552 599 687 712 729 741 546

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Öresundståg, Västtåg Varberg-Göteborg och Pågatåg Halmstad-Helsingborg
På- och avstigande per vardag 2010-2020

 

 

Andel påstigande i förhållandet nord/sydlig riktning påvisar en tyngdpunkt norrut. Omkring 60 procent 

av resorna sker norrut. Från Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg sker omkring 60 procent av 
resorna norrut. Från Kungsbacka sker resandet med Öresundståg och Västtåg Varberg-Göteborg med 

en jämn fördelning mellan norr- och södergående resor. Från Åsa reser drygt 85 procent norrut. 
Andelen resor i nordlig respektive sydlig riktning har påverkats under året. Undantaget Laholm har 

resterande halländska stationer fått en lägre andel resor norrut jämfört med 2019. I Laholm har på 

motsatt vis andelen södergående resor minskat. Detta skulle kunna signalera pandemins påverkan på 
de längre pendlingsstråken till Göteborg respektive Helsingborg till följd av restriktioner och 

uppmaning till hemarbete för de som har möjlighet. 
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Västtåg Kungsbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln) 

Resandet på Kungsbackapendeln mäts från och med 2017 med kundräkningssystem. 
Kundräkningssystemet innebär att det finns sensorer i varje dörrpar som mäter på- och avstigande. 

Det nya sättet att räkna resandet på Kungsbackapendeln har visat på ett stort mörkertal jämfört 
tidigare mätmetod där resandet justerades efter bedömd stämplingsbenägenhet vilket gav stora 

variationer. Utifrån att nuvarande mätmetod skiljer sig markant från tidigare utgör 2017 numera basår 
för fortsatta analyser på Kungsbackapendeln. Under 2020 genomfördes ca 1,9 miljoner resor på 

Kungsbackapendeln, en minskning med -26,2 procent jämfört 2019. 

 

2017 2018 2019 2020

Kungsbackapendeln 2 184 747 2 439 821 2 602 793 1 921 101

Förändring totalt % 11,7% 6,7% -26,2%
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Viskadalsbanan och Halmstad-Nässjö järnväg 

I likhet med Kungsbackapendeln mäts resandet på Viskadalsbanan från och med 2017 med 
kundräkningssystem. Under 2020 uppgick resandet till knappt 128 000 resor, en minskning med -46,6 

procent jämfört 2019.  

Sedan 2017 har det på Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) genomförts manuella räkningar under vår och 

höst inom ramen för det treåriga testprojektet för banan. Testprojektet avslutades vid tidtabellskiftet 
december 2020 men antalet turer har bibehållits även under 2021. Resanderäkningar har inte 

genomförts under 2020 och resandet på banan har därför beräknats utifrån en nedräkning av 2019 
års siffror. Nedräkningen med -45 procent har grundats efter dialog med Jönköpings länstrafik och vid 

jämförelse med andra jämförbara linjer, totalt genomfördes 84 000 resor på den halländska delen av 
banan.  

 

 

2017 2018 2019 2020

Viskadalsbanan 194 591 196 373 239 496 127 823

Förändring Viskadalsbanan % 0,9% 22,0% -46,6%

HNJ 112 696 145 229 153 170 84 243

Förändring HNJ % 28,9% 5,5% -45,0%
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STADSBUSSTRAFIK 

Stadsbusstrafik finns i Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. I Laholm 
introducerades stadsbusstrafik i juni 2020. Kontinuerliga förbättringar har skett i busstrafiken under 

året för att bättre möta identifierat resbehov, skapa tydligare trafikeringsupplägg, förbättra tidhållning 
och inte minst att säkerställa bytesmöjligheter mot Västkustbanan. Av samtliga resor i 

stadsbusstrafiken står Halmstad för knappt 70 procent av resorna. Fram till år 2020 har 
resandeutvecklingen för stadsbusstrafiken över tid varit mycket positiv. Under 2020 orsakade 

pandemin stor påverkan på kollektivtrafikresandet. I resandestatistiken syns en kraftig 

resandeminskning på samtliga linjer. Under året genomfördes totalt 3,5 miljoner resor i 
stadsbusstrafiken, vilket är en minskning av resandet med -43,9 procent jämfört med år 2019. 

Resandet i stadsbusstrafiken 2020 motsvarar ett resande lägre än år 2006 då 
statistiksammanställningen påbörjades.  

 

Stadsbusstrafik Halmstad och Laholm 

Stadsbusstrafiken i Halmstad utgör en viktig del av Hallandstrafikens verksamhet utifrån dess storlek. 

Den står för nästan 20 procent av samtliga resor i Halland och knappt 70 procent av resorna i 
stadsbusstrafiken. Under 2020 genomfördes 2,4 miljoner resor vilket är en minskning med -43,8 

procent jämfört föregående år.  De nya stadsbusshållplatserna på Laholmsvägen som började 
trafikeras i december 2017 har skapat bättre bytesmöjligheter mellan stadsbuss, regionbuss och tåg. 

En successiv utbyggnad av trafiken har skett under de senaste åren, framförallt med satsning på 

huvudlinjerna. Under 2020 har linje 12 och linje 13 slagits ihop och det västra benet som går till Söder 
har fått ett utökat utbud främst för att tillse kulturhusets och kulturskolans behov. I Laholm infördes 

linje 1, det finns därmed en passning till samtliga tågankomster och avgångar från centrum i Laholm.  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Halmstad 3 549 393 3 854 189 3 823 205 3 669 354 3 772 399 3 866 593 4 085 357 4 250 076 4 404 999 4 302 321 2 419 458

Förändring Halmstad % 8,6% -0,8% -4,0% 2,8% 2,5% 5,7% 4,0% 3,6% -2,3% -43,8%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Halmstad stadsbusstrafik 2010-2020

 

Hallandstrafiken 



SIDA | 18 

 

 

 

Stadsbusstrafik Falkenberg, Varberg och Kungsbacka 

Stadsbusstrafiken i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka har samtliga genomgått en renodling av 
linjenäten med satsning på huvudlinjer med ökat turutbud, rakare körväg samt passning till 

tågtrafiken på Västkustbanan. Linjenätet i Falkenberg gjordes om 2011 och Varberg samt Kungsbacka 
under 2015. För samtliga städer har det justerade linjenätet medfört en positiv resandeutveckling.  

Efter flera år av kraftig resandeökning minskade resandet med stadsbussarna i Varberg med 40,2 
procent under 2020. I Kungsbacka minskade resandet med -54,3 procent och i Falkenberg syns en 

resandeminskning med -41,7 procent jämfört med föregående år. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Varberg 300 071 313 899 314 518 356 800 398 854 414 819 565 544 661 115 819 594 860 255 514 378

Förändring Varberg % 4,6% 0,2% 13,4% 11,8% 4,0% 36,3% 16,9% 24,0% 5,0% -40,2%

Falkenberg 274 022 337 997 408 035 459 165 482 670 510 901 558 496 555 572 561 734 556 150 324 230

Förändring Falkenberg % 23,3% 20,7% 12,5% 5,1% 5,8% 9,3% -0,5% 1,1% -1,0% -41,7%

Kungsbacka 223 007 225 891 250 348 257 909 256 325 308 119 412 157 476 706 523 390 533 696 251 645

Förändring Kungsbacka % 1,3% 10,8% 3,0% -0,6% 20,2% 33,8% 15,7% 9,8% 2,0% -52,8%
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REGIONBUSSTRAFIK 

Resandet med regionbusstrafiken minskade när Öresundstågstrafiken tillkom 2009 vilket gav en 
överflytt av resenärer till tåget. Från 2013 har trenden varit ett ökat resande med regionbusstrafiken 

fram till 2019 där en mindre minskning av resandet noterades. Under 2020 genomfördes knappt 3 
miljoner resor med regionbusstrafiken. Detta motsvarar en minskning på -44,7 procent sedan 

2019.  Förbättringar inom regionbusstrafiken har skett framförallt för att skapa enklare och tydligare 
trafikeringsupplägg. Utgångspunkten för arbetet är Trafikförsörjningsprogrammets fastställda prinicper 

om att satsa där förutsättningar för ökat resande är störst, dvs i utpekade kollektivtrafikstråk där 

huvudlinjerna trafikerar.  

Sett till fördelning av resor inom regionbusstrafiken stod regionbusstrafik söder (Halmstad, Laholm, 
Hylte) för 37 procent, Kungsbacka regionbusstrafik för 34 procent och regionbuss norr (Falkenberg, 

Varberg) för 29 procent av regionbusstrafiken.  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Serie1 4 987 006 4 935 537 4 845 331 4 909 161 5 002 174 5 101 011 5 370 388 5 398 380 5 491 826 5 376 935 3 060 340

Förändring totalt % -1,0% -1,8% 1,3% 1,9% 2,0% 5,3% 0,5% 1,7% -2,1% -43,1%

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Regionbusstrafik 2010-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallandstrafiken 

t 



SIDA | 20 

 

 

 

NÖJDHET 

Nöjdheten mäts med hjälp av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam undersökning bland 
allmänhet och kunder. Med kunder avses de som åker med Hallandstrafiken minst någon gång/några 

gånger i månaden. Målet för 2020 var att andelen nöjda kunder ska uppgå till minst 70 procent och 
att andelen nöjda bland allmänheten ska uppgå till minst 60 procent. Sett till nöjdhet med senaste 

resan är utfallet högre med ett utfall om 79,8 procent för 2020. Diagrammet visar att Hallands utfall 

är nära det nationella snittet för nöjdhet. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nöjd kund Halland 61,9% 60,5% 61,7% 65,0% 57,8% 60,5% 64,2% 60,6% 61,7% 59,6% 61,5%

Nöjd kund nationellt snitt 62,9% 58,6% 60,8% 60,6% 61,7% 62,7% 62,4% 58,4% 59,2% 60,1% 60,9%

Nöjd allmänhet Halland 45,8% 45,3% 47,0% 46,5% 45,3% 48,2% 51,0% 51,9% 51,7% 51,5% 53,5%

Nöjd allmänhet nationellt snitt 53,2% 49,7% 50,9% 50,5% 51,5% 52,1% 49,0% 51,2% 52,7% 53,4% 53,8%

Nöjd senaste resan Halland 79,5% 78,7% 78,5% 80,3% 81,3% 83,9% 83,2% 78,9% 81,2% 80,5% 79,8%

Nöjd senaste resan nationellt snitt 79,2% 78,6% 79,8% 80,1% 80,8% 80,8% 81,3% 76,1% 78,6% 79,6% 78,70%
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MILJÖ 

För att uppnå och bidra till ställda och överenskomna klimatmål, både regionalt och nationellt, är 
kollektivtrafiken ett av de viktigaste verktygen för att skapa ett hållbart transportsystem. 

Kollektivtrafiken är i sig ett hållbart alternativ genom att fler väljer att resa tillsammans. Genom att 
fler väljer att ställa bilen hemma och istället väljer hållbara färdmedel såsom gång, cykel och 

kollektivtrafik uppnås många positiva effekter, dels miljömässiga, men även sociala och ekonomiska. I 

våra stadsmiljöer innebär en minskad bilanvändning bland annat minskade luftföroreningar, minskat 
buller och mindre trängsel. Mer utrymme skapas åt människan och en i grunden mer attraktiv 

stadskärna. Hallandstrafikens satsning på elektrifiering av stadsbusstrafiken bidrar ytterligare till att 
förbättra luft, ljud- och livskvaliteten i städerna. 

Utöver kollektivtrafikens inbyggda positiva effekter arbetar Hallandstrafiken mot målet i 
trafikförsörjningsprogrammet om en fossilfri kollektivtrafik senast år 2020 för att uppnå 

koldioxidneutralitet. Detta mål uppnåddes för busstrafiken i samband med genomförd upphandling av 
nytt trafikavtal med trafikstart 15 juni 2020, där kravställning om fossilfria drivmedel ingick. 

Under året 2020 har 99,8 procent av busstrafiken bedrivits med förnyelsebara drivmedel vilket kan 
jämföras med utfallet 99,6 procent för 2019. Inom stadsbusstrafiken har 100 procent av trafiken 

utförts med förnyelsebara drivmedel. Regionbusstrafiken utfördes till 99,7 procent med förnyelsebara 
drivmedel. Orsak till att hundra procent inte uppnås är på grund av viss trafik som utfördes under 

första halvåret 2020, inte omfattades av nuvarande krav på 100 procent fossilfria drivmedel. Den 
tågtrafik som Hallandstrafiken bedriver sker till större delen med eldrift från förnyelsebar källa, 

undantaget är Hallands engagemang inom Krösatågstrafiken vilken bedrivs på den oelektrifierade 

HNJ-banan.  

Sammanfattat bedrivs samtlig kollektivtrafik i Hallandstrafikens regi från juni 2020 med fossilfri drift, 
exkluderat persontågstrafiken utmed HNJ-banan. Den positiva utvecklingen är kopplad till den trappa 

som finns i nuvarande trafikavtal med en successiv stegring av miljökraven. Nya drivmedel såsom 

HVO har under senare tid vunnit mark mot fossil diesel vilket drivit på utvecklingen snabbt i positiv 
riktning. Bristande tillgång samt eventuellt ändrat skattetryck på HVO är dock riskfaktorer som kan 

resultera i ökade kostnader framöver.  
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Hallandstrafikens mål, ambition och uppdrag är att fortsätta den positiva miljömässiga utvecklingen 
utifrån målsättning om minskad miljöbelastning för kollektivtrafiken, samt fastställda Agenda 2030 
mål. Som del i att driva fortsatt arbete i önskad riktning krävs utvecklade mål och ambitioner. För att 

uppnå lägre energianvändning inom kollektivtrafiken, vilket gagnar samtliga uppsatta mål, eftersträvar 

vi ökad elektrifiering genom fler antal elbussar, vilka har lägre energianvändning per km är fordon 
med förbränningsmotorer.  

 
Mål Indikatorer 

Kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria bränslen Utsläppsnivåer fordonsdatabas FRIDA 

Ökad elektrifiering inom stadsbusstrafiken 2020 – 2025 Antal elbussar 

Energianvändning per km. (kWh/km) kWh/km 

Energianvändning per personkm (kWh/pkm) kWh/person km 

Energianvändning (MWh) Totalt mängd MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallandstrafiken 

I 

1 
I 



SIDA | 23 

 

 

 

6. VERKSAMHETSUTVECKLING - VAD VI HAR GJORT 

STÖRRE TRAFIKFÖRÄNDRINGAR UNDER TIDSPERIOD 2015 - 2021 

 

 

2015 

• Nytt stadsbusslinjenät Kungsbacka 

• Förtätning av regionbusstråk 

2016 

• Ny Pågatågstrafik Halmstad-Helsingborg 

• Nytt stadsbusslinjenät Varberg 

2017 

En ny dubbeltur(morgon/eftermiddag) Västtåg Varberg - Göteborg 

Utökad trafik Viskadalsbanan 

Utökad trafik Halmstad stadsbusstrafik 

2018 

Utökad trafik HNJ-banan (3-årigt testprojekt) 

En ny dubbeltur (morgon/eftermiddag) Västtåg Varberg-Göteborg 

Utökad trafik Västtåg Kungbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln) 

Nytt Resecentrum Halmstad (justerat stadsbusslinjenät) 

2019 

Två nya dubbelturer mitt på dagen Västtåg Varberg-Göteborg 

Utökad trafik Västtåg Kungbacka-Göteborg (Kungsbackapendeln) 

Fler helgturer på HNJ-banan (3-årigt projekt) 

Tillåtet att stiga på genom bussens alla dörrar på linje 10 i Falkenberg med syftet att korta 
restiden och förbättra punktligheten. 

2020 

Stadsbusstrafik i Laholm startas upp i juni, ansluter till Västkustbanan 

Utökning av linje 10 Falkenberg med ett fordon 

Brytning av linje 555 i Ullared i juni, fler turer till Ullared utifrån förändrade öppettider GeKås 

Fler turer på Kungsbackapendeln, förlängd kvarstrafik på vardagar och halvtimmestrafik på helger 

Förändrad linjesträckning linje 10 och 50 i Halmstad, snabbare  resa till och från Vallås 

2021 

• Utökat trafikutbud tillhörande ”testperiod HNJ” med fler turer under vardagar samt helger kvarstår 
inom Tågplan 2021, inkluderat busslinje 417 Hylte - Landeryd.  

• Utökat trafikutbud på linje 62 till och från Söder i Halmstad  

Hallandstrafiken 
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FÖRSÄLJNING 

Under år 2020 och inledningen av år 2021 lanserades Hallandstrafikens nya biljett- och betalsystem. 
Under våren 2020 lanserades den nya appen. Övriga försäljningskanaler lanserades i februari 2021, 

vilket inkluderar nytt CRM (kundhanteringssystem) samt nya försäljningsenheter. Detta innebär att 
kunderna möts av nya försäljningskanaler och nytt biljettersortiment. Biljettsortimentet är enklare med 

färre val samt raka tydliga rabatter. Projektet med nytt biljett- och betalsystem utvecklas gemensamt 

mellan Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik samt Länstrafiken Kronoberg.  

Samverkan med övriga Trafikhuvudmän inom södra Sverige (sydtaxan) ska fortsätta. Detta för att 
utöka möjligheten för resenärer att resa mellan regionerna och på så sätt bidra till 

samhällsutvecklingen. Utgångspunkten är den framtagna branschgemensamma standarden BoB. 

Standarden pekas ut som central i regeringsförslaget om ett nationellt biljettsystem. Bob står för 
nationell biljett- och betalstandard och har utvecklats gemensamt inom branschen. Syftet är en 

nationell gemensam arkitektur för biljett- och betalsystem som möjliggör samverkan mellan flera 
Trafikhuvudmän och kommersiella aktörer.  

På grund av Covid-19 pandemin stängdes framdörrarna stora delar av året 2020. Detta gjorde att våra 
kunder inte längre kunde köpa eller validera biljetter ombord på bussarna. Av den anledningen 

”tvingades” kunder ändra sitt köpbeteende för att i större utsträckning använda självservicekanaler. 
Under helåret 2020 stod självservicekanalerna för nästan 40 procent av biljettförsäljningen. 25 

procent av försäljningen stod appen för sett till helåret 2020. De två sista månaderna år 2020 stod 
dock appen för 40 procent av biljettförsäljningen. Försäljningskanaler med självservice, och i 

synnerhet appen, kommer vara de viktigaste komponenterna framöver. 

Idag har Hallandstrafiken åtta försäljningskanaler, varav sju är egna försäljningskanaler. Den externa 
försäljningskanalen avser Nationella bokningssystem. Intäkter från externa försäljningskanaler står för 
29 procent av biljettintäkterna (år 2019 och 2020 sammanvägt). Att erbjuda många kanaler för 

försäljning av biljetter riskerar dels att driva kostnader, dels är det svårt att säkerställa en enhetlig 

service till kunden. För att öka försäljningen i de egna kanalerna differentieras prissättningen i de 
kanaler där Hallandstrafiken erbjuder självservice. Priset i de egna självservicekanalerna ska alltid vara 

mer fördelaktiga än i andra kanaler. Utöver detta ska Hallandstrafikens egna försäljningskanaler alltid 
erbjuda bättre priser än i det nationella bokningssystemet. På så sätt kan Hallandstrafiken ge en bra 

service till kund både före, under och efter resan. 

I det nya biljettsortimentet har andelen biljetter för den som har ett resandebehov mellan enkel- och 
periodbiljett utökats, vilket kommer medföra en förskjutning av intäkterna från enkelbiljettsförsäljning 
till övriga biljetter. Denna anpassning har gjorts för att fler kundgrupper ska känna att det är lönsamt 

att byta från enkelbiljett till biljett med större innehåll. På så sätt kan Hallandstrafiken få kunderna att 

använda kollektivtrafiken mer frekvent än vad de gör idag. På senare år har antalet tjänsteresor med 
kollektivtrafik ökat. En anledning till detta är att Hallandstrafiken har utvecklat tjänster som 

underlättar denna typ av resor. Framöver ska Hallandstrafiken fortsätta utveckla tjänster och 
enkelheten för företagen och deras anställda. Hallandstrafiken ska vidare arbeta aktivt för att 

företagen ska erbjuda sina anställda biljetter för resa till och från arbetet som en förmån.  
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MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 

Hallandstrafikens marknadsföring och kommunikation tar avstamp i företagets 
kommunikationsstrategi som är ett styrande dokument för all kommunikation. Strategin bygger i sin 

tur på både Trafikförsörjningsprogrammet och de faktiska aktiviteter som beslutas i 
kollektivtrafikplanen. Kommunikationsstrategin beskriver mål och målgrupper för kommunikationen 

men är också vägledande när det gäller att skapa god kommunikation. Syftet med all kommunikation 

är att bidra till de övergripande målen, dvs. ökad marknadsandel, fler resor och nöjdare kunder. Men 
kommunikationen fokuserar också på de tre områden som är extra viktiga för våra kunder, det 

handlar om att informera och kommunicera på ett sätt så att det blir enklare att köpa biljett, resa med 
Hallandstrafiken och att få löpande information i samband med störningar. 

År 2020 formulerades Hallandstrafikens nya vision: ”Vi ska skapa världens bästa kollektivtrafik för 
hallänningarna”. Det är både en vision att sträva mot men också ett hjälpmedel i vardagen som syftar 

till att hela tiden göra saker bättre och att säkerställa att kundens perspektiv är med vid alla beslut 
som fattas. Under föregående år rullade Hallandstrafiken successivt ut företagets nya grafiska profil. 

Det handlade dels om att ersätta den gamla logotypen men också om att rulla ut ett helt nytt 
utseende när det gäller alltifrån annonser, hemsida, design på busshållplatser och inte minst alla nya 

fordon som började rulla i samband med trafikstarten i juni. 

Bortsett från all kommunikation kopplat till konsekvenserna av pandemin så kännetecknades också 
föregående år av lanseringen det nya biljett- och betalsystemet. En stort utbildningspaket som 
omfattade både personal internt, förare och ombordpersonal arbetades fram och genomfördes inför 

lanseringen i februari 2021. Efter genomförda utbildningar, som fick genomföras digitalt på grund av 

pandemin, kommunicerades förändringarna och det nya biljett- och betalsystemet till hallänningarna. 
Den stora utmaningen 2022 är att återfå förtroendet hos våra resenärer och jobba för att resandet 

och marknadsandelen ska öka. Hur och på vilket sätt det ska ske är beroende av pandemin. Men 
kommunikationen kommer att spela en viktig roll även på den resan. 

INFORMATION VID STÖRNING 

I uppdraget för informationsenhet ingår att informera kunder vid trafikstörningar och även ge 
trafikupplysning. Samtliga dagar på året ger vi den servicen mellan kl. 05.00 – 22.00. Informatörerna 

är tillgängliga både via telefon och sociala medier såsom Facebook. Under år 2020 har även en 
chattfunktion utvecklats via Hallandstrafikens hemsida. Detta har visat sig vara en snabb och effektiv 

väg för våra kunder att få svar på sina frågor. Samarbetsforum med Region Halland, Länsstyrelsen 

och Hallands kommuner har skapats under året.  

 

 

 

INFRASTRUKTUR 

Ansvaret för infrastrukturen i Halland delas mellan flera parter. Hallandstrafiken har tecknat avtal med 

samtliga kommuner i Halland om ansvarsfördelningen när det gäller drift, underhåll samt om- och 
nybyggnad av hållplatser. Grundprincipen är att väghållaren, det vill säga kommunerna eller 

Trafikverket, ansvarar för markåtgärder som till exempel hållplatsfickor och plattformar och 
Hallandstrafiken ansvarar för resenärsservice som till exempel väderskydd och resenärsinformation. I 

Hallandstrafikens Hållplatshandbok finns mer information om ansvarsfördelningen och ritningar på 
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typhållplatser samt information om vilken utrustning en ombyggd hållplats ska ha med utgångspunkt 

från antal påstigande. Hållplatshandboken utkom i en ny och något omarbetad version under 2020. 
Sedan några år tillbaka pågår ett gemensamt förbättringsarbete mellan Trafikverket, kommunerna och 

Hallandstrafiken gällande upprustningen av hållplatser runt om i länet. Det återstår dock fortfarande 

mycket arbete för att nå en acceptabel och jämn standard, även i de starka stråken. Under 2020 har 
fokus fortsatt legat på upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser samt utbyte av 

väderskydd på det både det statliga och kommunala vägnätet.  

Nedanstående tabell visar antalet genomförda projekt gällande tillgänglighetsanpassning med bland 

annat hög kantsten och taktilt stråk.  Utöver dessa större ombyggnader har även ett 20-tal hållplatser 
runt om i länet antingen kompletterats med väderskydd eller fått befintligt väderskydd utbytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytespunkt med utökad service 

I det regionala Trafikförsörjningsprogrammet finns mål om att etablera bytespunkter med utökad 
resenärsservice i tätorter som ingår i kollektivtrafikstråken. En sådan bytespunkt kan bidra till ett ökat 

resande samtidigt som den kan stärka centrumfunktioner i tätorten som till exempel en torgyta.  

En bytespunkt med utökad service ska ha högre standard på väderskydd med en mer ombonad och 

rymligare utformning samt belysning. Det ska finnas cykelställ och gärna även möjlighet till parkering 
för bil. Som en tydlig symbol för att på långt håll annonsera kollektivtrafiken finns det en analog 

klocka i nära anslutning till väderskyddet. Hållplatsen ska också tillgänglighetsanpassas med bland 
annat hög kantsten och taktila stråk samt ha realtidsskyltar med resenärsinformation. 

Under 2020 har två bytespunkter med utökad service påbörjats. I Hyltebruk har bussterminalen 
byggts om till att nu ha tre hållplatslägen med en sidoplattform och en större mittplattform. Samtliga 

lägen har ett eget väderskydd med belysning och det finns klocka på stolpe och en större dubbelsidig 
display som visar kommande bussavgångar i realtid. Alla lägen har hög kantsten och taktila stråk samt 

kontrastmarkeringar. Det finns både ett cykelskjul med tak samt fristående pollare för cykelparkering. 

Den gamla anläggningen var rejält sliten och saknade tillräcklig kapacitet vilket bland annat innebar 
att man ofta släppte av passagerare på gräsytor i stället för vid en plattform. I diskussionerna kring 

utformningen erbjöds även trafikföretagen att medverka, främst för att säkerställa tillräckliga 
utrymmen för vändning och angöring.  

I Veddige har ett arbete påbörjats under 2020, strax norr om järnvägsstationen. Det är tänkt som en 
central mötesplats i form av ett torg med intilliggande grönytor där människor kan träffas och umgås 

och här anläggs även en ny bytespunkt för kollektivtrafiken där det ska vara enkelt att byta färdsätt 
mellan cykel, bil, buss och tåg. Projektet innehåller fler parkeringsplatser samt en offentlig toalett. 

Platsen beräknas kunna invigas under våren 2021. 

Bilder, se bilaga 2 Infrastruktur 

Tillgänglighetsanpassade hållplatser 2020 

 Kungsbacka Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm 

Statligt vägnät 13 4 1 5 4 2 
Kommunalt/enskilt 

vägnät 
0 6 2 0 8 2 

Summa/kommun 13 10 3 5 12 4 
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UPPHANDLING AV TRAFIK 

 

Busstrafik 

I juni 2020 var det trafikstart i en stor del av Halland då nya trafikavtal trädde i kraft. Det var nya 
avtal för stadsbusstrafiken i Halmstad, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Laholm samt i 
regionbusstrafiken i hela länet exkl. Kungsbacka. Trafiken bedrivs nu med 100 procent fossilfritt 

bränsle samt med inslag av elbussar i samtlig stadstrafik. 

Ett arbete har nu tagit vid att förvalta dessa avtal med fokus på ökat resande, hög leverans och ökad 
kundnöjdhet tillsammans med de nya Trafikföretagen. Nästa upphandling av busstrafiken i länet 
kommer ha trafikstart 2028 vilket innebär en lång period utan upphandling.  

Tågtrafik 

I december 2020 var det trafikstart för det nya avtalet för Öresundstågstrafiken. I det nya avtalet 

samordnas drift och underhåll. Syftet är att få en stabilare leverans och säkra fordonsbehovet för 
trafiken. Det nya avtalet har även ett klart fokus på en ökad kundnöjdhet och ett ökat resande genom 

en förbättrad leverans, stabilare ersättningstrafik och kommunikation vid störningar.  

Tilldelning av Krösatågstrafiken skedde under december 2020, dock har denna tilldelning blivit 

överprövad. Ett direktupphandlat avtal finns idag på plats för att hantera trafiken fram till 
decemberskiftet 2021. Hallandstrafiken deltar i denna upphandling med där arbetet leds av 

Jönköpings länstrafik.  

Infrastruktur 

1 juli 2020 trädde det nya avtalet gällande hållplatsskötsel i kraft. Avtalet har som syfte att 
hållplatserna ska skötas på ett sätt som gör att dessa upplevs som en trevlig miljö att vistas i av 
resenärerna. Under året har även upphandling av reklam i väderskydd genomförts.   

Serviceresor 

Dagens avtal inom Serviceresor har resulterat i en god kvalité på leveransen. Under året har en 

avtalspart avslutats där trafikbehovet hanterats inom utrymme i övriga trafikavtal. Under tidsperioden 
kommer en ny upphandling publiceras och tilldelas då dagens avtal upphör 30 juni 2022.  
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7. VERKSAMHETSUTVECKLING - VAD VI PLANERAR ATT GÖRA 2022-2024 

REGIONÖVERGRIPANDE UTMANINGAR 

 

ATT HALLAND VÄXER INNEBÄR ATT DEN TOTALA TRAFIKMÄNGDEN ÖKAR VILKET INNEBÄR 

EN ÖKAD KLIMATPÅVERKAN 

Halland har haft en stor inflyttning under lång tid vilket har lett till en högre medelinkomst, ökat 

skatteunderlag, högre utbildningsnivå, växande lokala arbetsmarknader och ökad rörlighet. Det ger 
bra förutsättningar till utveckling men genererar också ett behov av att transportera sig vilket leder till 

en ökning av den totala trafikmängden för varje år. Idag står vägtrafiken i Halland för den största 

delen av koldioxidutsläppen där trafiken på E6:an är starkt bidragande. En stor del av pendlingen sker 
idag med bil. Kollektivtrafiken är ett verktyg för att minska klimatpåverkan från transportsystemet 

genom att ta marknadsandelar från bilen, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en mer hållbar 
utveckling.  

 

ATT HALLAND VÄXER INNEBÄR ÖKAT RESBEHOV MELLAN KOMMUNER OCH ÖVER 

LÄNSGRÄNSERNA 

Att Halland och hela västkusten är flerkärnigt öppnar för större utbyte mellan orterna då orterna ofta 
kompletterar varandra. Detta utbyte behöver tillgodoses med kollektivtrafik där underlag av resenärer 

finns. De två kommuner i Halland som har störst andel utpendlare är Kungsbacka, som ingår i 
Göteborgsregionens arbetsmarknad och Laholm som har en stor utpendling till Halmstad. 

Arbetspendlingen över Hallands norra länsgräns är den näst största regionöverskridande 

pendlingsrelationen i Sverige. Göteborgs arbetsmarknad har med tiden växt in i stora delar av Halland 
och den kommer bli än tydligare när Västlänken kan tas i bruk, vilket sker tidigast år 2026.  

 

VI ERBJUDER KOLLEKTIVTRAFIK I OLIKA FORMER 

Eftersom Halland är en del av flera lokala och regionala arbetsmarknader innebär detta att det inte 
finns en generell kollektivtrafiklösning som gäller för hela Halland. I Halland är det olika 

transportbehov som behöver tillgodoses beroende på om det är i norr och söder, utmed kusten eller i 

inlandet. 

 

VI GENOMFÖR SATSNINGAR PÅ TÅGTRAFIKEN 

Halland har en god utveckling med flera jämnstarka kommuner och det finns inget givet regionalt 
centrum för hela länet. Det finns heller ingen gemensam arbetsmarknad för hela Halland. Befintliga 
arbetsmarknader växer där en bidragande faktor är tågtrafiken på Västkustbanan som möjliggör goda 

resmöjligheter mellan lokala och regionala arbetsmarknader. För att kollektivtrafiken ska bli mer 

attraktiv är det nödvändigt att restiderna blir kortare. En viktig trafikutvecklingsprincip är därför att 
prioritera snabba restider i de utpekade kollektivtrafikstråken i syfte att stärka kollektivtrafikens 

konkurrenskraft mot bilen. Det är också av vikt att utforma tidtabellerna utifrån taktfasta intervaller 
med avgångar på samma minuttal varje timme, vilket skapar enkelhet och tydlighet för resenärerna. 
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En stor del av Halland ingår i Göteborgs arbetsmarknad där det idag finns kapacitetsbrister i 

kollektivtrafiksystemet. Med anledning av detta behöver kapaciteten byggas ut för att möjliggöra för 
hållbart resande även i framtiden. Att hela Halland är väl integrerat i stora arbetsmarknader är på lång 

sikt avgörande för Hallands förmåga att vara en attraktiv region.  

 

VI SATSAR PÅ ATT KORTA NED RESTIDERNA MED KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Halland växer och inte minst i de större tätorterna. Detta gör att mängden trafik ökar vilket gör att det 
blir trängre på vägarna. Att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken är viktigt för att den 

fortsatt ska vara ett attraktivt val. Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken gör att restiderna 

minskar. Att arbeta med framkomlighetsåtgärder i de halländska tätorterna är ett arbete som måste 
samplaneras mellan Trafikverket, Region Halland, Hallandstrafiken och kommunerna.  

 

VI SER BEHOV AV FORTSATTA INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUREN 

Investeringar i infrastrukturen kommer att krävas, framförallt på järnvägen men även på våra vägar. 
Infrastrukturinvesteringar är en mycket viktig del i arbetet med en fortsatt utvecklad kollektivtrafik och 

helt avgörande för att kollektivtrafiken ska uppfattas som attraktiv. Resbehovet är det som främst styr 

hur kollektivtrafiksystemet utvecklas. Eftersom Halland växer och resbehovet ökar är det viktigt att 
peka ut och genomföra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, inte minst på Västkustbanan vilket är 

viktigt för hela Hallands utveckling. 
 

VI FÖRBÄTTRAR SAMVERKAN OCH SAMPLANERING MED BERÖRDA INTRESSENTER 

Att få fler att använda kollektivtrafiken istället för bilen avlastar de centrala delarna av städerna där 
det idag tidvis finns problem med trängsel. Om fler väljer att utföra sina resor med kollektivtrafik, 

cykel eller gång istället för med bilar minskas utsläppen, buller och trängsel från persontransporter. 
Dessa transportsätt ger dessutom vardagsmotion vilket i sin tur kan leda till ett friskare liv. Ytor som 

idag används som parkeringsplatser och för andra transportändamål kan användas till annat för att 
stärka de urbana kvaliteterna och bidra till utvecklingen av den hållbara, trivsamma staden. Arbetet 

med attraktiva städer med mötesplatser som främjar företagsamhet, innovation och kultur finns med 

som en prioritering i Tillväxtstrategin. För att detta ska kunna bli verklighet är samverkan och 
samplanering med de halländska kommunerna av största vikt. Kollektivtrafik är ett av flera verktyg för 

samhällsutveckling och för att få fler att resa med kollektivtrafiken krävs samverkande insatser mellan 
bebyggelse-infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Målet om 30 procent år 2030 i 

Trafikförsörjningsprogrammet kan kopplas till vikten av samplanering med berörda intressenter. 

 

RESBEHOV STYR UTVECKLINGEN AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Den grundläggande trafikutvecklingsprincipen är att resbehoven ska styra utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Halland med huvudsakligt fokus på arbets- och studiependling samt annat 

vardagsresande. I områden med stort befolkningsunderlag finns ett större utbud av kollektivtrafik och 

i mer glesbefolkade områden är utbudet mindre. En kontinuerlig översyn av utbudet i kollektivtrafiken 
i förhållande till resbehov utgör en naturlig del av trafikplaneringsprocessen. Alla invånare i Halland 

har tillgång till någon form av kollektivtrafik och som lägsta nivå erbjuds grundläggande 
resmöjligheter genom närtrafik. Samordning av samhällsfinansierade trafikformer i glesbygd kan därtill 
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utgöra ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och skapa fler resmöjligheter i områden med 

begränsat resandeunderlag, exempelvis genom att resor med skolbussar möjliggörs för allmänheten.  
 

VI UTGÅR FRÅN ETT HELA RESAN-PERSPEKTIV MED UTGÅNGSPUNKT I ETT HÅLLBART 

(JÄMLIKT) TRANSPORTSYSTEM 

Hela resan perspektivet innebär att planera för resenärens resa från dörr till dörr istället för att enbart 
titta på den enskilda resan med buss, tåg eller annat kollektivt färdmedel. Den miljömässiga 
dimensionen på hållbarhet innebär att kollektivtrafiken kan bidra till att minska användningen av 

fossila bränslen och ökad energieffektivitet om bilister övergår till att åka kollektivt. Kollektivtrafiken i 

Halland ska drivas med fossilfria bränslen för att uppnå koldioxidneutralitet. För att kollektivtrafiken 
ska bidra till utsläppsminskningar krävs att det kollektivtrafikutbud som erbjuds används. 

 
Utifrån det sociala hållbarhetsperspektivet är det viktigt att göra kollektivtrafiken tillgänglig för 

personer med funktionsnedsättning, det handlar om att samplanera kring infrastruktur och hållplatser. 

För att kunna planera för framtiden följs också den halländska utvecklingen för ett jämlikt 
transportsystem. Det innebär konkret att det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa 

kollektivt oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning eller socio-ekonomisk bakgrund. Det gäller 
tex. äldre resande med rullator, personer med funktionsnedsättning, barn och unga samt resande 

med barnvagn. Olika befolkningsgrupper med sina olika förutsättningar ska kunna ta sig enkelt, 
tryggt, bekvämt och säkert till önskade platser och aktiviteter.  

 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet innebär för kollektivtrafiken att möta efterfrågan med ett 
lämpligt utbud samtidigt som kollektivtrafiken ska bidra till en arbetsmarknadsförstoring som i sin tur 

bidrar till ekonomisk tillväxt. Den allmänna upphandlade kollektivtrafiken ska kännetecknas av att den 
bedrivs med hög effektivitet och med företagsekonomiska hänsyn. Genom att prioritera 

kundorientering, ökat resande och effektiv resursanvändning blir det möjligt att långsiktigt bygga ut 

kollektivtrafiken. 
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TRAFIKFÖRÄNDRINGAR 

I detta avsnitt ges en beskrivning av förslag till trafikförändringar för tidtabellsåret 2022. 
Hallandstrafikens trafikplaneringsprocess utgår från Kollektivtrafikplanen som utgör navet i 

utvecklingen av den allmänna kollektivtrafiken. Hela trafikplaneringsprocessen sträcker sig över minst 
1,5 år, d.v.s. från att arbetet med Kollektivtrafikplan påbörjas till tidigast genomförande av beskrivna 

trafikförändringar. Med bakgrund i den långa tidsperioden förutsätts god framförhållning i samtliga 

delar av processen. Hallandstrafiken ansöker om tåglägen i april hos infrastrukturägaren Trafikverket 
för den tågtrafik vilken planeras genomföras från tidtabellsskiftet i december.  

För 2022 föreslås justeringar i utbudet till en minskad kostnad om 17 miljoner kronor.  

 

TRAFIKFÖRÄNDRINGAR 2022 

 

 Objekt Beskrivning Ekonomi 

(mkr) 

1 Öresundståg 
Justerad stoppbild 

lördagar och söndagar 

 

Danmarkstågen gör uppehåll vid Åsa station under 
lördagar och söndagar. Objektet förutsätter 

godkännande av Öresundståg AB samt Region 

Halland.   

-1,0 
 

2 Krösatåg 
Halmstad-Värnamo 

 

Det utökade utbudet inom Testperiod HNJ avslutas, 
återgång till 5 dubbelturer per vardag resp 4 

dubbelturer per helgdag.  
Objekten kräver likställt beslut av Jönköpings 

länstrafik. 

-6,0 
 

3 Anpassning ”nytt 
normalläge”. Inriktning 

2 procent av produktion. 

Större översyn med utgångspunkt från lågfrekvent 
resande, objekten inkluderar de utpekade 

kollektivtrafikstråken. 

-10,0 
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1. ÖRESUNDSTÅG - JUSTERAD STOPPBILD LÖRDAGAR OCH SÖNDAGAR 

BAKGRUND 

Att fortsatt utveckla tågtrafiken mellan norra Halland och Göteborg är ett prioriterat område utifrån 
ökat resbehov. Den historiska utvecklingen där allt fler bosätter sig i Halland och pendlar mot 
Göteborgsområdet väntas fortsätta även kommande år. Fler pendlar även åt andra hållet dvs från 

Göteborg till Halland för arbete och studier.  

För att möta det ökade resbehovet i norra Halland har Hallandstrafiken tillsammans med Västtrafik 
startat upp ny tågtrafik på sträckan Varberg – Göteborg (Hallandståg). Hallandstågen startade med en 
tur per vardag och riktning inom Tågplan 2017. Sedan dess har trafiken byggts ut ytterligare och med 

start Tågplan 2019 trafikeras linjen av totalt fyra tåg per vardag och riktning, en trafik vilken 

dimensionerar två tågfordon. Hallands nya regionaltågslinje planeras trafikera genom Västlänken samt 
inkludera tågstopp vid Åsa station och planerad ny station i Väröbacka. Utgångspunkten är att tågen 

trafikerar sträckan Varberg – Göteborg med ett framtida scenario att förlängas söderut men är då 
knutet till att möta nya resbehov. Det som främst motiverar en tredje regionaltågslinje mot 

arbetsmarknad Göteborg utgörs av kollektivtrafikens konkurrenskraft gällande restider samt 

prognostiserad resandeutveckling. Region Hallands ambitioner om ett tredje regiontågsystem enligt 
det Regionala trafikförsörjningsprogrammet stämmer till fullo överens med Västra Götalands målbild 

om framtida trafikering av Västkustbanan. Hallandstågen ska trafikera Västlänken tillsammans med 
befintliga lokaltåg i form av Kungsbackapendeln medan det storregionala tågsystemet Öresundståg 

även fortsättningsvis vänder vid Göteborg central.  

Åsa station togs i drift i december 2013 och resandet har sedan starten utvecklats mycket bra.  Under 
2019 genomfördes i Åsa 1241 på- och avstigningar per vardag. Med antagandet att resandet är av 
pendlingskaraktär med en resa per riktning och vardag uppgår antalet resenärer till 620 vilka dagligen 

nyttjar stationen i Åsa. Resandet vid Åsa station fördelar sig genom att 88,2 procent av antalet 

påstigningar skedde i riktning norrut vilket tydliggör Hallands starka koppling till 
arbetsmarknadsregion Göteborg. Åsa station trafikeras idag av 15-17 turer per vardag och riktning.  

Behovet av en utbyggd tågtrafik i riktning till och från arbetsmarknadsregion Göteborg är idag större 
än vad infrastrukturen möjliggör vilket synliggör behovet av att dubbelspår genom Varberg samt 

Västlänken färdigställs. Förslaget om att ändra stoppbilden för Öresundstågen till/från Danmark 
synliggör behovet av samplanering mellan infrastruktur och trafikering inför eventuella framtida beslut 

om fler tågstationer utmed Västkustbanan. Detta utifrån att restidsmål inte kan uppnås om samma 
tågtrafik ska stanna på alla stationer längs järnvägen utan parallella trafiksystem behöver erbjudas 

med olika hastighet och uppehållsbild.     

 

SYFTE 

Utbudet till/från Åsa station består idag av Öresundstågens insatståg på sträckan Halmstad – 
Göteborg samt Hallandstågens fyra dubbelturer Varberg – Göteborg. Idag saknas helgtrafik till/från 

Åsa station i någon större omfattning, endast 2-3 turer per helgdag och riktning gör uppehåll vid Åsa 
station. Förslaget innebär att timmestrafik erbjuds för resa till/från tågstationen i Åsa på lördagar 

respektive söndagar.  
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TRAFIKFÖRÄNDRING 

Förslaget innebär att Öresundstågen från Danmark stannar vid tågstationen i Åsa under lördagar 
respektive söndagar. Förslaget är en kortsiktig lösning med tydligt förbehåll att när dubbelspår genom 

Varberg och Västlänken är färdigställda ersätts de storregionala Öresundstågen med regiontåg 
benämnda Hallandståg, vilket följer intentionerna i Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Förslaget 

förutsätter även att Trafikverket konstruerar tidtabellen utmed Västkustbanan likt Tågplan 2021 vilket 

innebär att tågmöten mellan nord och sydgående Öresundsåg fortsatt behöver ske i Varberg.   

Trafikförändringen påverkar inte restiderna mellan Laholm/Halmstad och Kungsbacka/Göteborg. De 
restider vilka påverkas är till/från Varberg genom en ökad restid med 2 minuter per avgång under 

helgdagar. Förslaget innefattas av att stoppbild Ej justeras under vardagar vilket medför att en 

resenär vilken arbetspendlar vardagar på sträckan Varberg – Kungsbacka/Göteborg får en förkortad 
veckorestid om 20 minuter.  

 

2. KRÖSATÅG HNJ 

BAKGRUND 

I december 2017 utökades antalet turer med Krösatåg på Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) från fem till 

sju dubbelturer/vardag. Satsningen ingick i ett treårigt testprojekt med syfte att öka resandet och nå 
en kostnadsteckningsgrad på minst 30 procent. En busslinje till/från tågen inrättades också mellan 

Hyltebruk och Landeryd i syfte att förbättra Hyltebruks koppling till järnvägen. Utöver trafiksatsningen 
innefattar också projektet utökad marknadsföring samt en upprustning av stationsmiljöer. 

Testprojektet följdes upp med årliga resanderäkningar 2017, 2018 och 2019. Där påvisades att 
resandet på HNJ-banan mellan Halmstad och Värnamo har ökat under projektets gång. 

Resandeökningen är dock inte tillräcklig för att täcka ökade kostnader till följd av det ökade 
turutbudet och kostnadstäckningsgraden bedöms ha minskat något i Hallands län. Testprojektet 

avslutades vid tidtabellsskiftet december 2020 men där det utökade trafikutbudet kvarstod även under 

2021. Under 2022 planeras en tillbakagång till fem dubbelturer/vardag.  

 

SYFTE 

Genom en återgång till fem dubbelturer/vardag ses turutbudet över för att bättre spegla 

resandebehovet och på så sätt öka resandet per tur. Förslaget har bearbetats noga med hänsyn till 
resandet på sträckan, turspridning över dygnet samt med hänsyn till bytesmöjligheter till SJ snabbtåg 

i Halmstad och Nässjö samt Öresundståg i Halmstad.    

 

TRAFIKFÖRÄNDRING 

Återgång till fem dubbelturer/vardag samt fyra dubbelturer under lördag respektive söndag. Förslaget 
är framtaget i dialog med Jönköpings länstrafik vilket föranleder att likställt beslut behövs hos vår 
grannregion. 
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3. ANPASSNING NYTT NORMALLÄGE 

BAKGRUND 

Pågående pandemi har kraftigt påverkat Hallandstrafikens verksamhet i form av minskat resande med 
tillhörande intäkter. Regeringen uppmanade våren 2020 att kollektivtrafiken ska fortsätta bedrivas 
som innan för att upprätthålla kollektivtrafikens viktiga samhällsfunktion.  

Hur resbehovet ser ut efter Corona vet ingen svaret på, det vi vet är att det kommer att se 
annorlunda ut. Ökat behov av vidgade arbetsmarknadsregioner kan uppstå utifrån bättre möjlighet att 

matcha arbetskraftens utbud med efterfrågan. Ett ökat söktryck på högre studier skapar ett ökat 
resbehov samtidigt som samhället ställt om utifrån ökad digital tillgänglighet. Även förändrade 

beteenden avseende social distansering förväntas ge effekter på hur människor väljer att resa 

framöver.  

SYFTE 

Hallandstrafiken prognostiserar en resandeminskning om 10-15 procent för 2022 jämfört 2019. 

Förslag innebär ett produktionsminskning om cirka 2 procent inom busstrafiken. Syftet är att anpassa 
kollektivtrafikens utbud till prognostiserat minskat resbehov till en tidpunkt efter pandemin.  

TRAFIKFÖRÄNDRING  

Den grundläggande trafikutvecklingsprincipen är att resbehoven ska styra utvecklingen av 
kollektivtrafiken med huvudsakligt fokus på arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. 

Nämnda princip har beaktats och neddragningar av trafikutbud i högtrafik har undvikits utifrån att 
värna om arbets- och studiependling. Utöver det har det beaktats att kollektivtrafiken ska stödja en 

socialt hållbar utveckling genom ett säkerställa grundläggande resmöjligheter för hela länet.  

 

Objekt Beskrivning Berörda 
resenärer (per 
dygn 2019) 

Påverkan kund  Ekonomi 
(brutto)  

145 Växjö - Ljungby - 
Vrå - Simlångsdalen - 
Halmstad 

Ingen åtgärd - -  -  

223 Laholm - Ahla - 
Skogaby - Knäred 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik   

14 snitt vardag Låg-Mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår i 
högtrafik 

                                     
142 000 kr  

225 Laholm - 
Mellbystrand - 
Skummeslöv - Båstad 
Station 

Ingen åtgärd - -  -  

226 Laholm - Vallberga 
- Skottorp - Östra 
Karup - Båstad 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik   

10 snitt vardag Mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår i 
högtrafik 

                                     
120 000 kr  

227 Laholm - Vallberga 
- Ränneslöv - Våxtorp 

2 turer per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik  

20 snitt vardag Mellan-Hög. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår i 
högtrafik 

                                     
280 000 kr  
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228 Laholm - Ysby - 
Hishult 

Ingen åtgärd - -  -  

314 Halmstad - 
Trönninge - Gullbranna 
- Eldsberga 

3 turer per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik. 2 
turer per vardag 
och riktning  
under kvällstid 

ca 55 snitt vardag Mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår. Linjen 
kompletteras med större 
utbud på L324  

                                 
1 000 000 kr  

316 Halmstad - Åled - 
Sennan - Oskarström 

2 turer per vardag 
i ena riktning och 
3 turer i andra 
riktningen tas bort 
som idag bara går 
vintertidtabell 

57 snitt vardag Mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår i 
högtrafik 

                                     
450 000 kr  

318 Halmstad - Skedala 
- Marbäck - 
Simlångsdalen 

2 turer per vardag 
och riktning tas 
bort  

12 snitt vardag Låg. Resenärer från 
Marbäck får sämre 
möjlighet till arbets-
/studiependling 

                                     
383 000 kr  

319 Halmstad - 
Öppinge - Tönnersjö 

1 enkeltur mån-
tors (i ena 
riktningen mot 
Halmstad) 

0 Låg. Sista turen mot 
Halmstad tas bort 

                                       
90 000 kr  

320 Halmstad - Laholm 3 turer per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik 

ca 40-60 snitt 
vardag 

Låg. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår. Stråket 
kompletteras av L324 
samt L1 Laholm med 

anslutning 
Västkustbanan 

                                     
590 000 kr  

323 Halmstad - 
Stjärnarp - Öringe - 
Veinge - Laholm 

Ingen åtgärd - -  -  

324 Halmstad - 
Trönninge - Genevad - 
Veinge - Laholm 

2 turer per vardag 
och riktning tas 
bort, samt  6 turer 
i ena riktningen 
och 7 turer i andra 
riktningen tas bort 
på lördag + natt 

ca 30 snitt vardag + 
ca 130 snitt lördag 

Hög. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår i 
högtrafik 

                                     
885 000 kr  

325 Halmstad - Veinge 
- Knäred - Markaryd 

Ingen åtgärd - -  -  

330 Halmstad - 
Gullbrandstorp - 
Haverdalsbro - 

Harplinge 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort  

15 snitt vardag Låg-mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår i 

högtrafik.  

                                     
220 000 kr  

340 Halmstad - 
Oskarström - Spenshult 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik  

52 snitt vardag Mellan-hög. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår i 
högtrafik.  

                                     
200 000 kr  
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350 Halmstad - 
Gullbrandstorp - 
Haverdal - Skipås - 
Falkenberg 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik. 1,5 
turer per vardag 
och riktning tas 
bort under 
kvällstid 

25 snitt vardag Mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                     
766 000 kr  

351 Halmstad - Kvibille 
- Getinge - Slöinge -  
Falkenberg 

2 "halva" (till/från 
Getinge) turer per 
vardag och 
riktning tas bort i 
lågtrafik och 1 
"hel" (till/från 
Falkenberg) tur 
per vardag och 
riktning  på 
kvällen 

70 snitt vardag Mellan-hög. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                     
766 000 kr  

400 Express Halmstad - 
Hyltebruk 

Ingen åtgärd - -  -  

401 Halmstad - 
Oskarström - Torup - 
Rydöbruk - Hyltebruk 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik  

20 snitt vardag Hög. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                     
380 000 kr  

410 Halmstad - 
Oskarström - Torup - 
Kinnared - Hyltebruk 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik  

20 snitt vardag Mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                     
407 000 kr  

417 Hyltebruk - 
Landeryd 

Ingår i HNJ-
projektet 

- -  -  

431 Hyltebruk - 
Unnaryd 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik  

3 snitt vardag Låg. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                     
140 000 kr  

432 Gislaved - 
Smålandsstenar - 
Skeppshult - Hyltebruk 

Ingen åtgärd - -  -  

509 Falkenberg - 
Ringsegård - Boberg 

Ingen åtgärd - -  -  

517 Falkenberg - Abild 1 tur per vardag i 
ena riktningen tas 
bort 

2,6 snitt vardag Låg. Turen ligger under 
lågtrafik med få 
resenärer. Resmöjlighet 
kl 0905 kvarstår 

                                     
131 500 kr  

553 Falkenberg - 
Långås - Morup 

2 turer per vardag 
och riktning tas 
bort i lågtrafik 
vardag samt 
lördagstrafiken blir 

anropsstyrd 

7 snitt vardag. 14 
snitt lördag 

Låg. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår  

                                     
477 000 kr  

555 Falkenberg - 
Ullared 

Ingen åtgärd - -  -  

556 Falkenberg - 
Vessigebro - Ullared 

Ingen åtgärd - -  -  

557 Falkenberg - 
Ljungby - Vessigebro - 
Köinge - Ullared 

Två 
eftermiddagsturer 
kortas av och 
vänder i Köinge 

4 snitt vardag Låg. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår  

                                     
129 000 kr  
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558 Ullared - Ätran - 
Fegen 

7 lördagsturer blir 
anropsstyrd 

21 snitt lördag Låg-mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                     
127 000 kr  

560 Älvsered - Ullared 7 lördagsturer blir 
anropsstyrd 

21 snitt lördag Låg-mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                       
91 000 kr  

614 Express Varberg - 
Väröbacka - Frillesås - 
Åsa 

Ingen åtgärd - -  -  

615 Varberg - Bua - 
Väröbacka - Frillesås - 
Åsa 

Ingen åtgärd - -  -  

616 Varberg - Derome - 
Veddige 

Ingen åtgärd - -  -  

620 Varberg - Kärradal 
- Espevik 

Ingen åtgärd - -  -  

651 Varberg - Rolfstorp 
- Ullared 

Ingen åtgärd - -  -  

652 Varberg - Tvååker - 
Morup - Falkenberg 

Ingen åtgärd - -  -  

653 Varberg - Himle 4 turer per vardag 
och riktning tas 
bort 

23 res snitt per dag Låg-mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                     
558 000 kr  

660 Varberg - Himle - 
Dagsås 

Ingen åtgärd - -  -  

661 Varberg - Grimeton 
- Rolfstorp - Karl 
Gustav 

1 tur per vardag i 
ena riktningen tas 
bort samt att 
lördagsturerna blir 
anropsstyrda 

5,5 snitt vardag. 8,5 
snitt lördag 

Låg. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår  

                                     
280 000 kr  

662 Varberg - Tofta - 
Lindberg - Valinge 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort 

6 snitt vardag Låg. Resmöjlighet 
till/från studier och 
arbete kvarstår 

                                     
200 000 kr  

664 Varberg - 
Trönninge - 
Stamnared/Gunnarsjö - 
Stackenäs 

Ingen åtgärd. - -  -  

666 Varberg - 
Träslövsläge - Tvååker 
- Skällinge 

Ingen åtgärd. - -  -  

668 Varberg - Sällstorp 
- Istorp - Horred 

Ingen åtgärd. - -  -  

690 Breared - Varberg - 
Värö Bruk - Ringhals 

1 tur per vardag 
och riktning tas 

bort av 69x-
seriens alla turer  

25 snitt vardag Låg-mellan. Resmöjlighet 
till/från studier och 

arbete kvarstår  

                                     
400 000 kr  

     

691 Träslövsläge - 
Breared - Ringhals 

Se linje 690 - -  -  

692 Varberg - Ringhals Se linje 690 - -  -  

693 Träslövsläge - Se linje 690 - -  -  
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Breared - Varberg - 
Ringhals 
694 Sörse - Varberg - 
Ringhals 

Se linje 690 - -  -  

695 Varberg - 
Trönninge - Tofta - 
Ringhals 

Se linje 690 - -  -  

697 Varberg - Ringhals Se linje 690 - -  -  

703 Beställningslinje 
Särögården - Ekenäs 

Se linje 690 - -  -  

705 Beställningslinje 
Fjärås station - Fjärås 
centrum 

Se linje 690 - -  -  

717 Beställningsturer 
Kungsbacka - Anneberg 
- Röshult 

Se linje 690 - -  -  

720 Kungsbacka - 
Särögården - Kullavik 

6  turer per 
vardag och 
riktning tas bort 

 Mellan. Arbets och 
studiependling påverkas 
men resmöljigheter 
kvarstår 

                                     
900 000 kr  

730 Kungsbacka - 
Onsala - Iserås - 
Mariedal 

Linje 730 läggs 
ner och utbudet 
på linje 731 
minskas 

25 snitt vardag Mellan - Hög. Arbets och 
studiependling påverkas. 
En del hållplatser 
trafikeras ej av andra 
linjer och läggs därmed 
ner 

                                 
1 267 000 kr  

731 Kungsbacka - 

Onsala - Mariedal - 
Älskogsbräcka 

Se linje 730 - -  -  

732 Frillesås - Åsa - 
Kungsbacka 

Ingen åtgärd - -  -  

733 Kungsbacka - 
Vallda - Västra Hagen 

1 tur per vardag 
och riktning tas 
bort 

3 snitt vardag Låg. 
Arbets och 
studiependling påverkas 
men resmöljigheter 
kvarstår 

                                     
238 000 kr  

734 Kungsbacka - 
Valda - Västra Hagen - 
Älskogsbräcka 

Minskad helgtrafik 
(lördag blir som 
söndag) på linje 
731 och 734 

140 snitt helgdag Mellan. 
Tågpassning påverkas 

                                     
572 000 kr  

767 Snipen - Hällesås - 
Lindome 

Linje 767 läggs 
ner 

90 snitt vardag Mellan-hög. 
Arbets och 
studiependling påverkas. 
Tillköp som ej förlängs 

                                     
300 000 kr  

1 Laholms bussterminal 
- Laholm Station 

Ingen åtgärd - -  -  

1 Vallås - Centrum - 
Frösakull - 
Gullbrandstorp 

2 turer per vardag 
och riktning samt 
3 turer per 
riktning fredag 
och lördag natt 
tas bort 

35 snitt per vardag 
och 60 snitt per 
fredag och lördag 

Hög. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 
 

                                     
250 000 kr  
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2 Fyllinge - Centrum - 
Sjukhuset 

5  turer per 
vardag och 
riktning tas bort 

90 snitt per vardag Hög. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     
500 000 kr  

3 Hallarna - Norra 
Andersberg - Centrum - 
Karlstorp - Tylösand 

3 turer per vardag 
och riktning tas 
bort 

85 snitt per vardag Hög. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     
390 000 kr  

4 Brogård - Centrum - 
Flygstaden - 
Flygplatsen 

1 tur per vardag 
och riktning samt 
1 tur per riktning 
fredag och lördag 
natt tas bort 

20 snitt per vardag 
och 15 snitt per 
fredag och lördag 

Hög. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     
220 000 kr  

5 Vallås - Centrum - 
Stenhuggeriet 

2 turer per vardag 
och riktning tas 
bort 

35 snitt per vardag Hög. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     
300 000 kr  

6 Frennarp - Centrum - 
Sofieberg - Kärleken 

Ingen åtgärd - -  -  

7 Sannarp - Centrum - 
Sofieberg 

Ingen åtgärd - -  -  

12 Montörgatan - Östra 
stranden- Österskans - 
Söder 

Ingen åtgärd - -  -  

14 Halmstad 
Resecentrum - Hamnen 

Ingen åtgärd - -  -  

15 Halmstad 
Resecentrum - 
Sjukhuset - Flygstaden 
- Stenhuggeriet 

Ingen åtgärd - -  -  

16 Halmstad 
Resecentrum - 
Sannarpsgymnasiet - 
Kristinehedsgymnasiet 

Ingen åtgärd - -  -  

17 Halmstad 
Resecentrum - 
Vrangelsro 
 

Ingen åtgärd - -  -  

18 Hallarna - Vallås 
centrum 

Hälften av turerna 
tas bort. 11 turer 
per vardag och 
riktning 

- Mellan 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     
450 000 kr  

83 Österskans - 
Larsfrid - Östra 

Stranden - 
Montörgatan 
(Anropsstyrd linje) 

Ingen åtgärd - -  -  

1 Falkenbergs 
bussterminal - 
Stortorget - Falkenberg 
Station 

Ingen åtgärd    

2 Glommen - centrum - 
Hjortsberg - Skrea 

8 turer i 
kvartstrafik tas 

26 snitt vardag Låg-mellan. 
Resmöjlighet till/från 

                                     
320 000 kr  
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stationsväg bort i högtrafik. studier och arbete 
kvarstår 

11 Stortorget - 
Falkenbergs 
bussterminal - Slätten - 
Hjortsberg 

Ingen åtgärd - -  -  

12 Falkenbergs 
bussterminal - 
Kattegattcenter 

4 turer per vardag 
och riktning tas 
bort 

6 snitt vardag Låg. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     
100 000 kr  

13 Stortorget- Ekhaga - 
Falkagård 

Ingen åtgärd - -  -  

14 Falkenbergs 
bussterminal -  
Skomakarehamnen 

Ingen åtgärd - -  -  

1 Borgasgård - 
Varbergs bussterminal 
- Breared - 
Träslövsläge Storgatan 

Ingen åtgärd - -  -  

2 Trönninge - Varbergs 
bussterminal - 
Sjukhuset - 
Erlandsgården 

12 turer per 
vardag och 
riktning tas bort i 
lågtrafik på 
sträckan  
Bussterminalen – 
Sjukhuset 

 Mellan. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     
410 000 kr  

11 Håstensskolan - 

Lorensberg - Varbergs 
bussterminal - 
Kurorten 

Linjen delas upp i 

två olika linjer. 6  
turer per vardag 
och riktning tas 
bort 

 Låg. 

Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     

310 000 kr  

12 Varbergs 
bussterminal - 
Bälggatan 

Ingen åtgärd - -  -  

15 Varbergs 
bussterminal - 
Getterön 5:e vik 

3 turer tas bort 4-5 snitt vardag Låg-mellan. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår 

                                     
100 000 kr  

1 Fors - Kungsbacka 
station - Varla - Hede 

Ingen åtgärd - -  -  

2 Kolla - Kungsbacka 
station - Tölö - Hede 
station 

Ingen åtgärd - -  -  

3 Britta Lena - Torget - 
Kungsbacka station 

Ingen åtgärd - -  -  

4 Kungsbacka station - 
Hede station 

Ingen åtgärd - -  -  

X3 Göteborg - Särö Ingen åtgärd - -  -  

717, 735, 740-748 
Kungsbacka 
landbygdstrafik 

Enskilda turer med 
lågfrekvent 
resande tas bort 
under lågtrafik - 

Låg påverkan. 
Resmöjlighet till/från 
studier och arbete 
kvarstår  

                   
240 000 kr  
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TRAFIKFÖRÄNDRINGAR 2023-2024 

I följande avsnitt ges en beskrivning av förslag till trafikförändringar inom kollektivtrafikplanens utblick 
2023-2024.  

 

ANPASSNING TILL NYTT NORMALLÄGE 

I arbetet med kollektivtrafikplan och i analysen av trafiken ingår en kontinuerlig uppföljning och 
översyn av lågfrekvent resande. Som grund i detta arbete finns i trafikförsörjningsprogrammets 

riktlinjer för lågfrekvent resande och principen att koncentrera tillgängliga resurser till utpekade 
kollektivtrafikstråk där förutsättningarna för ökat resande är störst. Objektet inkluderar fortsatt 

anpassning av utbudet utifrån mer långsiktiga effekter av pandemin.  

 

FLER OCH LÄNGRE TÅG LÄNGS VÄSTKUSTBANAN  

Inom utblicken ser Hallandstrafiken ett fortsatt behov av att utveckla tågtrafiken på Västkustbanan. 
Framförallt på sträckan Varberg-Göteborg och söderut i takt med ett ökat resande över länsgräns. Fler 
resmöjligheter kan innebära såväl att köra fler avgångar, dvs förtäta trafiken eller att säkerställa att 

befintliga avgångar trafikerar med rätt fordonsstorlek. 

Behov av identifierats av en ny kvällsavgång med Öresundståg samtliga veckodagar från 
Köpenhamn/Malmö i riktning norrut, vilket resulterar i timmestrafik över hela trafikdygnet.  Förslaget 
förutsätter samsyn med Skånetrafiken.  

 

HALMSTADS OCH KUNGSBACKA STADSBUSSTRAFIK – JUSTERAT LINJENÄT OCH 

TURUTBUD  

Hallandstrafiken ser behov av en fortsatt utveckling av stadsbusstrafiken i framförallt Halmstad och 
Kungsbacka. Ett gemensamt utredningsarbete pågår med respektive kommun kring utvecklingen av 

stadsbusstrafiken utifrån hur staden kommer att växa. En förutsättning för att kunna utveckla och 
skapa en mer attraktiv stadsbusstrafik är att trafiken ges prioritet i gatuutrymmet.  

 

 

 

FÖRSÄLJNING 

Hallandstrafikens ambition är att kostnader för försäljning ska minska. Försäljningsomkostnaderna är 
kopplade till administration, systemkostnader (rörliga och fasta), provisioner och avgifter samt 

kostnader som uppstår i andra delar av verksamheten. I takt med ökad digitalisering i samhället 
kommer det vara centralt att fortsätta satsningen på självservicekanaler och i synnerhet appen. 

Sammantaget ökar detta både den geografiska täckningen och tillgängligheten i tid för kunden. Appen 

ska vara enkel och attraktiv samt erbjuda tjänster som förhöjer kundnyttan, såsom 
realtidsinformation, reklamations- och förseningsärenden.  
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Konsekvensen av ökad tillgänglighet i självservicekanaler gör att det finns ett behov av att se över hur 
återförsäljare rent geografiskt är representerade utifrån var våra egna kundservicebutiker är 
placerade. Det innebär att återförsäljare i första hand ska vara lokaliserade på platser där 

Hallandstrafiken inte är närvarande. För Hallandstrafikens del är det av stor vikt att ha hög 

tillgänglighet och ge god service. I diagrammet nedanför visas Hallandstrafikens försäljning per 
försäljningskanal år 2018 och 2019 samt 2020. På grund av pandemin sammanvägs siffrorna för år 

2019 och 2020. Längs till höger i diagrammet framgår ett sannolikt scenario för år 2023. 

  

 

Hallandstrafiken ska fortsätta anpassa biljettsortimentet utifrån kundernas resefrekvens. Diagrammet 
nedanför åskådliggör den förflyttning Hallandstrafiken prognostiserar kunderna kommer att göra 

baserat på resefrekvens från år 2019. Med anledning av Covid-19 pandemin kan dock resefrekvensen 
se annorlunda ut framöver än vad den gjort tidigare. Behov samt resvanor kan förändras. Det är inte 

osannolikt att det, under år 2021 och närmsta åren därefter, finns ett större behov av biljetter i 
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segmentet mellan enkel- och 30 dagarsbiljett än vad som framgår av diagrammet.

 

Hallandstrafiken vill kunna erbjuda biljetter i våra egna försäljningskanaler till platser utanför 
sydtaxesamarbetet. För närvarande pågår ett projekt hos Samtrafiken, där Hallandstrafiken ingår. 

Syftet är att ta fram riktlinjer för ett framtida resplussamarbete/nationellt biljettsystem, vilket ligger i 
linje med regeringens förslag om ett nationellt biljettsystem. Projektet utgår från den 

branschgemensamma standarden BoB. Detta kommer möjliggöra för kunden att köpa biljetter för 
merparten av sina resor, från både kommersiella aktörer och andra Trafikhuvudmän, i samma 

försäljningskanal. Dessutom möjliggör det maskinell visering av samtliga biljetter till samtliga platser.  

För att öka den totala kundnöjdheten har Hallandstrafikenen en ambition om att erbjuda mervärden 
för kunder under, efter och före resan. Dagens digitala biljettlösningar skapar möjligheter för utökad 
försäljning genom nya samarbetspartners i andra branscher. Hallandstrafiken skulle kunna tänkas ingå 

samarbeten som leder till att våra tjänster utvecklas och skapar mervärde för kunden och förhöjer 

kundupplevelsen. Det kan handla om att kunden ges möjlighet att ta del av erbjudanden under eller i 
anslutning till resan eller att våra tjänster synliggörs hos samarbetspartners.  

 

MARKNADSFÖRING, KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 

Konsekvenserna av den pågående pandemin påverkar marknadsaktiviteterna  även under 2021. 
Resandet med kollektivtrafiken är fortsatt kopplat till restriktioner och med uppmaningen att undvika 

kollektivtrafiken om du verkligen inte måste åka. Osäkerheten kring hur länge pandemin pågår, och 

vilka konsekvenser det får på både resande och resandemönster ur ett längre perspektiv är inte känt. 
Detta är en stor utmaning för hela branschen och inte minst ur ett kommunikationsperspektiv. Att 

vara flexibla och snabbt kunna hantera förändrade förutsättningar är nyckeln till framgång under 
2021. En stor utmaning handlar om att invänta rätt läge och därefter påbörja arbetet med att 

återvinna resenärer till kollektivtrafiken.  

Parallellt med hanteringen av pandemin så fokuserar kommunikationen under det första halvåret på 

lanseringen av det nya biljett- och betalsystemet. Det är en omvälvande förändring för många utav 
våra resenärer och målsättningen är att den här övergången, från gammalt till nytt, ska gå så smidigt 
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som möjligt. En viktig informationsinsats, och aktivitet under våren, är öppnandet av framdörrarna på 

bussarna. Något som innebär att Hallandstrafiken efter nästan ett år kan börja sälja, aktivera och 
validera biljetter ombord igen. 

 

NÅGRA AV DE STÖRRE AKTIVITETERNA UNDER 2021 

Kommunikation kring Pandemin - Under året kommer vi löpande informera om vad som gäller för 
våra resenärer angående restriktioner/rekommendationer och hur det påverkar kollektivtrafiken.  

Välkomna tillbaka till kollektivtrafiken - När pandemin släpper och vi återigen kan uppmuntra till 
kollektivt resande börjar arbetet med att få tillbaka våra kunder, samt hitta nya. Det kommer innebära 

ett stort arbete med att förändra vanor och beteenden på nytt. Vi kommer behöva kampanja stort och 
arbeta löpande med olika aktiviteter. Vi behöver dessutom arbeta upp och stärka vårt varumärke igen. 

I detta arbete ska vi ta vara på saker vi gjort under 2020 – nya bussar, wifi, elbussar etc.  

Ny grafisk profil - Under året kommer vi fortsätta med utrullningen av vår nya grafiska profil. 

Mycket är redan klart, men det finns delar kvar att anpassa så som nya tidtabeller, nytt butiksmaterial, 
nytt material till våra återförsäljare, samt en översyn av våra TV-skärmar. Under våren byter vi 

dessutom den sista toppskylten, vilket innebär att alla våra hållplatser har vår nya grafiska profil. 
Detta ska vi uppmärksamma. 

Företagskommunikation - Företagssidan på hemsidan ska utvecklas med exempelvis kundcase för 
att stärka erbjudandet till företagen. 

 

INFORMATION VID STÖRNING 

Informationsenheten är Hallandstrafikens first line vid störningar. Det är informatörerna på 
Infoenheten som ser till att informationen om störningen når resenärerna före, under och efter en 

akut eller planerad störning. ”Att veta” är ett prioriterat kundmål för Hallandstrafiken. Under 2021 
kommer vi därför att fortsätta och intensifiera arbetet med att fördjupa samarbetet med SJ Öresund 

och Öresundståg AB för att vässa störningsinformationen ytterligare. Vi kommer även att se över och 

utveckla enhetens egna rutiner och de interna rutinerna och interna samverkan på hela 
Hallandstrafiken för att utveckla störningsinformationen ytterligare. 

 

INFRASTRUKTUR   

Infrastrukturen för kollektivtrafiken är viktig för att skapa trivsel och trygghet för resenärerna och 
locka fler att åka. En välskött hållplats marknadsför kollektivtrafiken och stärker varumärket för 

potentiella resenärer. Att hållplatser och stationer är välstädade med bra belysning, har ett modernt 

väderskydd och bra resenärsinformation är viktiga framgångsfaktorer för att kollektivtrafiken ska 
uppfattas som ett bra alternativ till bilen. I den regionala infrastrukturplanen 2018-2029 finns avsatta 

medel för en fortsatt upprustning av hållplatser i Halland. Såväl på statligt vägnät men också genom 
möjlighet till medfinansiering på kommunalt vägnät. Hallandstrafiken ser ett fortsatt behov av att 

gemensamt med väghållare fortsätta upprustningen av hållplatserna i länet.  
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Hallandstrafiken kommer under 2021 att slutföra den stora insats som påbörjades under 2020 med att 
förse samtliga länets hållplatslägen med nya topptavlor och blå reflexmarkeringar. På flera av de 
mindre stråken fanns tidigare många hållplatser som bara hade hållplatsstolpe i den ena riktningen. 

Dessa har nu kompletterats med en hållplatsstolpe i båda riktningarna. De flesta väderskydden har 

försetts med layout enligt den nya designen. Topptavlorna visar nu inte bara hållplatsens namn utan 
även läge, linjenummer och destination. Vi har även på prov placerat ut några nya realtidsdisplayer 

som inte behöver någon kabeldragning utan drivs helt på ett batteri som håller fyra till fem år samt 
tar emot data vid 4G-nätet. Med start under 2021 kommer vi att genomföra en större översyn av 

innehållet i tidtabellsskåpen i väderskydden, med syfte att kunna erbjuda bättre resenärsinformation, 

så som kartor och information om biljettköp. 

   

   

UPPHANDLING AV TRAFIK 

BUSSTRAFIK 

Inga upphandlingar av busstrafik planeras utföras inom denna tidsperiod då Hallandstrafiken nyligen 

har upphandlat all trafik inom regionen. Hallandstrafiken deltar i fortsatt branschsamverkan för att 
hålla sig uppdaterade och vara förberedda inför kommande upphandlingar.  

TÅGTRAFIK 

I slutet av denna tidsperiod behöver Västtågen upphandlas igen om inte avtalsoptioner utlöses. 
Dagens avtal sträcker sig till 2024 med option ytterligare högst tre år. Hallandstrafiken deltar i denna 

upphandling som leds utav Västtrafik.  

INFRASTRUKTUR 

I slutet av denna tidsperiod kommer dagens avtal gällande hållplatsunderhåll, väderskydd och reklam i 
väderskydd behöva upphandlas.  

SERVICERESOR 

Inom denna tidsperiod genomförs upphandling av Serviceresor med trafikstart 1 juli 2022.  
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8. EKONOMI 

Intäkterna från biljettförsäljning minskade mycket kraftigt under 2020 till följd av pandemin. Totalt 
tappade bolaget 46 procent av biljettintäkterna på helåret 2020 jämfört med 2019, motsvarande 208 

mkr. Redan tidigt under pandemin tog Region Halland som ägare till bolaget det strategiska beslutet 
att inte minska trafikutbudet utan istället upprätthålla trafiken och sätta in förstärkningar där det 

behövdes för att undvika trängsel. Det strategiska ställningstagandet innebar att ägaren skulle täcka 

upp för de minskade intäkterna genom ett utökat driftbidrag, vars storlek skulle bestämmas i 
samband med bokslutsarbetet. Utöver ordinarie driftbidrag har ägaren i samband med bokslutet ut-

lovat ett extra driftbidrag på 366 mkr, dels för att täcka underskottet, dels genom att lämna en 
överkompensation i syfte att konsolidera bolaget ekonomiskt 2020. Det är denna överkompensation 

som gör att bolaget redovisar ett så starkt resultat för räkenskapsåret 2020. Frånräknat stöd från 

ägaren i form av driftbidrag var Hallandstrafikens totala underskott 693 mkr år 2020, för 2019 var 
motsvarande siffra 459 mkr.  

År 2020 var ett exceptionellt år med drastiskt minskade biljettintäkter, men under normala 
förhållanden har vi ett scenario där kostnaderna har ökat med ungefär samma procent som 

biljettintäkterna. En felaktig slutsats utifrån dessa fakta är att Hallandstrafikens netto borde förbättras 
under sådana omständigheter. Men vad man då glömmer är att kostnaderna respektive intäkterna till 

storleken är olika. Utifrån ett räkneexempel på 2019 års kostnader och biljettintäkter gör en ökning av 
biljettintäkterna med 5 procent per år (23 mkr) jämfört med en ökning av Trafikkostnaderna med 5 

procent (41 mkr) att gapet mellan trafikkostnader och biljettintäkter ökar år från år. Så frånsett ett 

pandemiår som 2020 kan det även konstateras att kollektivtrafiken i normalfallet kräver ett ökat stöd 
från ägaren även om resandet och biljettintäkterna ökar. Trafikkostnaderna i ingångna avtal påverkas 

av index, en faktor som används för att kompensera trafikföretaget för kostnadsutvecklingen. Inom 
Hallandstrafikens verksamhet utgör trafikföretagens personal och drivmedelskostnader stora 

kostnadsposter vilket innebär att även små förändringar i index ger stor påverkan på resultatet.  

Förutom den ekonomiska aspekten är det viktigt att se till kollektivtrafikens andra samhällsekonomiska 

vinster, tex som ett medel för ökad tillväxt med tillhörande regionförstoring, minskad miljöpåverkan 
samt skapandet av attraktiva stad- och bostadsmiljöer. Hallandstrafiken utvecklar kollektivtrafiken 

utifrån principer fastställda i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  

 

PRISER 

I angivna riktlinjer för taxor i trafikförsörjningsprogrammet fastslås att det ska vara enkelt, hela-resan 
perspektivet ska råda och upphandlad och kommersiell trafik ska fungera bra ihop. Över en längre 

tidsperiod ska intäkterna från resenärerna överstiga 60 procent av kostnaderna baserat på det totala 
utbudet i Halland. I trafikförsörjningsprogrammet framgår att Hallandstrafikens styrelse har mandat 

att besluta om taxenivåerna inom ramen för de principer som regionfullmäktige fastställt. Taxenivån 
ska kunna användas som ett verktyg i arbetet med kollektivtrafikens utveckling. Eventuell justering av 

taxor beslutas först efter att Regionfullmäktige fastställt budget för 2022. 
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9. SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 

Särskild kollektivtrafik är kollektivtrafik som tillhandahålls resenärer efter någon form av 
myndighetsbeslut eller reglemente. Hallandstrafiken sköter på uppdrag av de halländska kommunerna 

och Region Halland samverkan och utveckling av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Uppdraget 
innebär i stort att upphandla, planera och hantera avtal och affär samt driftrelaterade frågor med 

kontrakterade Trafikföretag och intressenter. Hallandstrafiken utför även uppdrag genom att 

tillhandahålla en beställningscentral för färdtjänsten i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg och 
Varbergs kommun och för sjukresor i hela Halland. Den sociala och ekonomiska hållbarheten i dessa 

transporter är av stor vikt därutav ett starkt fokus på trygga, säkra och kostnadseffektiva resor.  

 

SKOLSKJUTS 

Enligt skollagen (2010:800) är Sveriges kommuner skyldiga att anordna kostnadsfri skolskjuts för 
grundskoleelever till den skola kommunen placerar eleven. Möjlighet till skolskjuts finns även om 

eleven väljer annan skola, såväl offentlig som privat, om detta kan ske utan ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter för kommunen. Rätten till skolskjuts bedöms utifrån färdvägens längd, 

trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa 

förutsättningar ska prövas individuellt. Myndighetsutövningen, dvs beslut om vem som har rätt till 
skolskjuts och hur, får inte överlåtas till någon annan organisation och hanteras därför hos de olika 

halländska kommunerna. I kollektivtrafiklagen finns dock stöd för kommunen att överlåta upphandling 
och samordning till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

I Halland upphandlar och samordnar Hallandstrafiken skolskjutstrafiken i samtliga kommuner. Genom 
samordning av kompetens och resurser är Hallandstrafikens mål att kunna utforma en så säker, trygg 

och kostnadseffektiv skoltrafik som möjligt. Samordning sker både mellan linje- och skoltrafik men 
även mellan olika former av särskild kollektivtrafik. Denna samordning leder till både bättre kvalité och 

ökad kostnadseffektivitet och tar vara på samhällets resurser på bästa sätt. Hallandstrafiken planerar 

för de större skolbussfordonen (8–60 platser) och även de mindre serviceresefordonen med (4–8 
platser). De mindre serviceresefordonen används framförallt till särskola och elever med växelvist 

boende. 

Under 2021 har ett arbete påbörjats med att integrera olika typer av system vilket även fortsätter 

under 2022. Ambitionen är att öka kvalité i tillgängligt data, minska onödiga administrativa moment 
och även tillgängliggöra olika typer av uppgifter enklare för handläggare, verksamheter och 

vårdnadshavare. Under 2021 ska även ett antal nyckeltal identifieras för att löpande över åren följa 
utvecklingen för att mäta skolskjutsen mot målbilden av trygga, säkra och kostnadseffektiva resor. 

Som ett led i detta arbete har Hallandstrafiken som pilot i Sverige anslutit sig till en ny 
branschgemensam undersökning kallad Skolskjutsbaro. I denna undersökning ställs frågor per post till 

vårdnadshavare och elev hur väl olika delar i skolskjutsen fungerar. Detta arbete ska avslutas under 

2021 och från och med kommande kollektivtrafikplan 2023 kommer dessa siffror löpande redovisas 
och utvärderas.  

Antalet skolskjutsberättigade elever som Hallandstrafiken planerar på upphandlad skolbuss, personbil 
(taxi) och allmän kollektivtrafik var år 2020 uppskattningsvis 10 000 elever. Detta är en klar ökning 

från föregående år då Kungsbacka kommuns elevantal tillkommit i statistiken. I övrigt kan det noteras 
att antal skolskjutsberättigade elever över en längre tidsperiod är förhållandevis stabilt.  
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SERVICERESOR 

Serviceresor kan delas upp i två delar, en allmän del och en särskild del. Den allmänna delen är öppen 
för alla och omfattar Närtrafik och Beställningstrafik. Den särskilda delen omfattar färdtjänst, sjukresor 

och skolskjuts vilken är öppen för resenärer först efter att ett beslut fattats om resenärens rättighet till 
trafikslaget. Gemensamt för samtliga resor är att dessa samplaneras med övrig anropsstyrd trafik för 

att uppnå den mest kostnadseffektiva resan. 

Det nya trafikavtalet, med start 1 juli 2018, har gett avsedd effekt gällande kvalité i verksamheten. 
Antalet förseningar och kundärenden minskar och kundnöjdheten är nu på en nivå över snittet i riket 
gällande serviceresor. Även punktligheten har kraftigt förbättrats och är nu på en hög och stabil nivå. 

Hallandstrafiken följer löpande upp utvecklingen genom fastställda nyckeltal som idag är punktlighet, 

antal kundärenden och kundnöjdhet både med förarens bemötande samt bemötande i 
beställningscentralen och övergripande nöjdhet med serviceresan. Detta sker genom statistik från 

systemstöd och genom Svensk Kollektivtrafiks branschgemensamma verktyg ANBARO.  

 

Bilden ovan visar utfallet av dessa nyckeltal för verksamhetsåret 2020 som även haft en kraftig 
påverkan av covid-19. Gällande kvalitetsfaktorerna så har både kundnöjdhet och punktlighet ökat 

under 2020.  

Inom serviceresor fortsätter ett arbete att fastställa fler nyckeltal som mäter kostnadseffektiviteten 

som ett led att uppfylla en ekonomisk hållbarhet. Detta arbete fortsätter under 2021 och även 2022 
för att öka Hallandstrafikens förmåga att i ett tidigt skede fånga in både brister i leverans och trender 
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med en minskad kostnadseffektivitet i ett tidigt skede och utforma lämpliga åtgärder eller föra dialog 

med uppdragsgivare och kostnadsbärare om lämpliga åtgärder.  

Under 2021 fortsätter även resan med att möta ett mer digitalt samhälle och följande behov från 

resenärer och verksamhet. Under 2021 kommer en ny version av Hallandstrafikens digitala plattform 
att lanseras. Fokus i denna lansering är att förbättra prestanda och plattform. Detta projekt sker i 

samverkan med andra trafikhuvudmän för serviceresor och ska ge resenären en möjlighet att se sina 
bokade resor, avboka resor, få aktuell information om t.ex. trafikstörningar men även kunna boka sina 

resor (beroende på form av särskild kollektivtrafik). Detta underlättar vardagen och servicen för de 

resenärer som önskar detta. För de som inte vill eller inte kan kvarstår möjligheten att hantera sina 
ärenden per telefon till kundcenter.  

Under 2021 kommer även en ny upphandling för trafiken att utföras med publicering samma år med 
nya trafikavtal på plats till den 1 juli 2022. Ett starkt fokus i detta arbete är att bibehålla dagens 

leveranskvalité och förbättra kostnadseffektiviteten till kommande avtal.  

Att ytterligare analysera resandeutveckling och behov under 2020 och 2021 har varit en utmaning då 
pandemin starkt påverkar möjligheterna att dra lärdomar från dagens resande som inte är normalt. 

Hallandstrafiken är dock redo när pandemin avtar att fortsätta detta naturliga arbete med ständiga 

förbättringar.  

 

SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK PÅVERKAN AV COVID-19 

Den särskilda kollektivtrafiken har likt övriga samhället påverkats av covid-19 i olika delar. Den 
främsta påverkan har skett efter rekommendationer från nationella- eller regionala myndigheter 
gällande åtgärder att begränsa smittspridningen. Som en följd av dessa rekommendationer har även 

andra perspektiv behövts hanteras såsom förarens arbetsmiljö men även ett arbete att både kort- och 

långsiktiga planera för verksamheten med avtalade trafikföretag. De rekommendationer som 
påverkats Serviceresor främst har varit dels de nationella rekommendationerna om att äldre- och 

personer i riskgrupp ska avstå från onödiga resor men även den regionala rekommendationen om att 
resorna främst ska utföras med ensamåkning.  

Sammantaget har detta resulterat i ett kraftigt minskat resande under 2020 på totalt -35 procent. 
Främst är det färdtjänstresandet som har minskat. Skolskjutsresandet har i stort sett varit detsamma 

under året förutom den initiala perioden under senare våren 2020. Samtidigt har behovet av fordon i 
stort sett varit detsamma då ensamåkning och skolskjutsen bidragit till samma behov runt rusningstid 

med ett lägre fordonsbehov under resterande tidpunkter på dagen. Under 2019 utfördes ca 750 000 

serviceresor och under 2020 utfördes ca 550 000 resor. Detta har även inneburit 30 procent färre 
samtal till beställningscentralen, men även färre ansökningar av färdtjänst till Region Hallands 

färdtjänstavdelning.  

Det är osäkert hur länge pandemin påverkar och det kan i skrivandets stund konstateras att pandemin 

påverkar starkt det första halvåret 2021. Dock så är Hallandstrafikens bedömning att covid-19 inte 
kommer påverka Serviceresor något nämnvärt i antal resande för perioden 2022 och framåt då 

merparten av resorna är av den karaktär att man har ett resandebehov som inte kan ersättas av 
andra typer av transporter.  
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Graf: Resandeutveckling Serviceresor 2020 (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts på regional nivå) 
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10. BILAGOR 

BILAGA 1: NYCKELTAL FÖR DEN ALLMÄNNA KOLLEKTIVTRAFIKEN 2019 
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145 Halmstad - Växjö 133 045 1% 2 487 0,8% 53,5 21 924 3 447 16% 0,8% 9 2 2 

223 Laholm - Knäred 78 783 1% 1 727 0,6% 45,6 14 597 5 494 38% 0,5% 9 0 0 

225 Laholm - Mellbystrand - Båstad Station 142 201 1,2% 4 142 1,3% 34,3 33 325 19 488 58% 1,1% 14 0 0 

226 Laholm - Skottorp - Båstad 60 901 0,5% 1 957 0,6% 31,1 6 485 2 662 41% 0,2% 5 0 0 

227 Laholm - Ränneslöv - Våxtorp 95 647 0,8% 2 814 0,9% 34,0 19 319 9 842 51% 0,7% 10 0 0 

228 Laholm - Ysby - Hishult 19 773 0,2% 419 0,1% 47,2 2 053 1 232 60% 0,1% 2 0 0 

316 Halmstad - Åled - Oskarström 387 500 3,3% 12 296 4,0% 31,5 116 367 24 327 21% 4,0% 30 12 11 

318 Halmstad - Simlångsdalen - Lidhult 67 596 0,6% 1 823 0,6% 37,1 7 148 1 351 19% 0,2% 6 8 3 

319 Halmstad - Tönnersjö 22 639 0,2% 706 0,2% 32,1 1 941 1 496 77% 0,1% 4 0 0 

320 Halmstad - Laholm (Snabbuss) 218 320 1,8% 6 111 2,0% 35,7 72 490 23 902 33% 2,5% 10 0 0 

323 Halmstad - Veinge by - Laholm 30 676 0,3% 866 0,3% 35,4 5 002 2 324 46% 0,2% 2 0 0 

324 Halmstad - Veinge - Laholm 447 473 3,8% 13 528 4,4% 33,1 112 734 26 940 24% 3,9% 30 16 11 

325 Halmstad - Markaryd 42 303 0,4% 847 0,3% 49,9 3 570 1 773 50% 0,1% 2 0 1 

330 Halmstad - Harplinge 121 739 1,0% 3 759 1,2% 32,4 26 373 9 466 36% 0,9% 17 0 0 

340 Halmstad - Oskarström - Spenshult 138 244 1,2% 3 428 1,1% 40,3 62 784 8 776 14% 2,2% 9 5 5 

350 Halmstad - Haverdal - Falkenberg 548 104 4,6% 15 103 4,9% 36,3 87 708 18 427 21% 3,0% 27 13 10 

351 Halmstad - Getinge - Falkenberg 680 828 5,7% 18 600 6,0% 36,6 159 689 34 738 22% 5,5% 30 13 11 

362 Ullared - Svenljunga 21 586 0,2% 417 0,1% 51,8 175 16 9% 0,0% 1 0 0 

400 Halmstad - Oskarström - Hyltebruk 225 269 1,9% 4 656 1,5% 48,4 46 878 17 759 38% 1,6% 9 0 0 

401 Hyltebruk - Oskarström - Halmstad 689 182 5,8% 15 248 5,0% 45,2 172 505 41 876 24% 5,9% 24 10 9 

410 Halmstad - Kinnared 122 365 1,0% 2 601 0,8% 47,0 16 484 5 071 31% 0,6% 4,5 0 0 

417 Hyltebruk - Landeryd 31 206 0,3% 800 0,3% 39,0 2 748 367 13% 0,1% 6 0 0 

431 Hyltebruk - Unnaryd 155 750 1,3% 2 937 1,0% 53,0 13 599 5 672 42% 0,5% 14 0 0 

432 Hyltebruk - Gislaved 97 231 0,8% 1 897 0,6% 51,3 3 740 1 875 50% 0,1% 6,5 0 0 

509 Falkenberg - Bobergsudde - Eftra 27 176 0,2% 950 0,3% 28,6 4 600 3 235 70% 0,2% 3,5 0 0 

517 Falkenberg - Årstad - Bjärnared 61 666 0,5% 1 305 0,4% 47,3 6 098 3 216 53% 0,2% 4,5 0 0 

553 Falkenberg - Långås - Morup 115 090 1,0% 3 246 1,1% 35,5 23 897 11 522 48% 0,8% 13 4 0 

555 Falkenberg - Ullared - Älvsered 417 908 3,5% 9 103 3,0% 45,9 117 918 30 372 26% 4,0% 19 9,5 4,5 

556 Falkenberg - Vessigebro - Ullared 351 271 3,0% 7 784 2,5% 45,1 80 943 15 803 20% 2,8% 17 7 7,5 

557 Falkenberg - Vessigebro - Ullared 34 638 0,3% 838 0,3% 41,3 9 334 4 650 50% 0,3% 2 1 1 

558 Ullared - Ätran - Fegen 125 766 1,1% 2 477 0,8% 50,8 33 234 17 449 53% 1,1% 13 2,5 0 

959 Ullared - Okome 13 986 0,1% 248 0,1% 56,4     1,5 0 0 

560 Ullared - Älvsered 48 392 0,4% 1 026 0,3% 47,2     13 2,5 0 

615 Varberg - Bua - Frillesås 858 027 7,2% 21 864 7,1% 39,2 174 540 37 757 22% 6,0% 35 11 9 

616 Varberg - Veddige 130 178 1,1% 3 821 1,2% 34,1 28 318 6 798 24% 1,0% 10 6 0 

620 Varberg - Kärradal - Veddige 9 296 0,1% 281 0,1% 33,1 4 023 3 017 75% 0,1% 1 0 0 

651 Varberg - Ullared 400 193 3,4% 8 913 2,9% 44,9 102 738 15 503 15% 3,5% 22 15 11 

652 Varberg - Tvååker - Falkenberg 432 365 3,6% 11 902 3,9% 36,3 116 461 34 639 30% 4,0% 25 10 4,5 

653 Varberg - Tvååker - Falkenberg 39 341 0,3% 1 094 0,4% 36,0 6 702 3 881 58% 0,2% 7 1 1 

660 Varberg - Himle - Dagsås 20 733 0,2% 512 0,2% 40,5 2 347 1 553 66% 0,1% 1 0 0 

661 Varberg - Rolfstorp - Karl-Gustav 119 014 1,0% 2 812 0,9% 42,3 18 967 7 554 40% 0,7% 6 1,5 0 

662 Varberg - Trönninge - Valinge 59 521 0,5% 1 480 0,5% 40,2 12 067 6 916 57% 0,4% 7 1 0 

664 Varberg - Stackenäs 80 505 0,7% 1 869 0,6% 43,1 16 069 11 791 73% 0,6% 5 0 0 

666 Varberg - Träslövsläge - Skällinge 12 797 0,1% 262 0,1% 48,8 1 150 3 0% 0,0% 1 1 0 

668 Varberg - Sällstorp - Istorp 15 199 0,1% 376 0,1% 40,4 2 285 1 649 72% 0,1% 1 0 0 

669 Varberg - Åkulla 24 529  613   2 358 4   4 4 4 

690 Breared - Värö Bruk - Ringhals 39 823 0,3% 1 093 0,4% 36,4 8 065 3 572 44% 0,3% 2 0 0 

691 Träslävsläge - Ringhals 16 623 0,1% 449 0,1% 37,0 5 024 66 1% 0,2% 1 0 0 

692 Varberg - Ringhals 33 374 0,3% 848 0,3% 39,4 15 502 4 429 29% 0,5% 2 0 0 

693 Träslövsläge - Ringhals 18 215 0,2% 504 0,2% 36,1 4 726 163 3% 0,2% 1 0 0 

694 Varberg - Ringhals 13 645 0,1% 336 0,1% 40,6 5 879 144 2% 0,2% 1 0 0 

695 Trönninge - Ringhals 31 659 0,3% 748 0,2% 42,3 7 255 155 2% 0,2% 2 0 0 

697 Varberg - Ringhals 14 096 0,1% 281 0,1% 50,2 4 633 7 0% 0,2% 1 0 0 

Hallandstrafiken 



SIDA | 52 

 

 

 

 

 

  

717 Röshult - Kungsbacka 69 321 0,6% 1 808 0,6% 38,3 20 040 12 224 61% 0,7% 9 0 0 

720 Kungsbacka - Särögården 408 065 3,4% 13 350 4,3% 30,6 69 495 26 408 38% 2,4% 44 21 21 

730 Älskogsb-Iserås-KBA stn 32 202 0,3% 1 029 0,3% 31,3 7 976 2 951 37% 0,3% 6 0 0 

731 Kba stn. - Älskogsbräcka 455 376 3,8% 15 666 5,1% 29,1 141 835 53 897 38% 4,9% 41 27 17 

732 Frillesås-Fjärås-KBA stn 561 659 4,7% 13 945 4,5% 40,3 125 591 43 957 35% 4,3% 28 30 16 

733 Älskogsbr-Stenstugan-KBA stn 203 497 1,7% 5 779 1,9% 35,2 35 795 17 540 49% 1,2% 19 14 7 

734 Älskgsbr-Tröskeberg-KBA stn 353 476 3,0% 9 568 3,1% 36,9 70 365 29 553 42% 2,4% 39 29 17 

735 Kungsbacka stn. - Lindome stn. 32 079 0,3% 1 061 0,3% 30,2 10 035 7 426 74% 0,3% 6 0 0 

740 Hällingsjö - Fjärås 91 572 0,8% 2 038 0,7% 44,9 9 196 6 621 72% 0,3% 8 0 0 

741 Kba stn.-Nåkälla-Sätila 102 035 0,9% 2 491 0,8% 41,0 24 724 13 351 54% 0,8% 9 0 0 

742 Kungsbacka station-Förlanda 225 073 1,9% 5 461 1,8% 41,2 74 297 28 976 39% 2,5% 28,5 20 15 

743 Litserhult-Fjärås 77 407 0,7% 1 651 0,5% 46,9 15 978 13 741 86% 0,5% 7 7 0 

744 Kungsbacka stn.-Idala-Horred 109 924 0,9% 2 267 0,7% 48,5 22 394 9 405 42% 0,8% 8 0 0 

745 Fjärås-Åsa-Idala 58 894 0,5% 1 164 0,4% 50,6 9 207 8 010 87% 0,3% 6 0 0 

746 Kba stn-Frillesås-Stättaredsv 54 276 0,5% 1 060 0,3% 51,2 9 804 6 765 69% 0,3% 4 0 0 

747 Kungsbacka station-Ölmanäs 41 157 0,3% 1 417 0,5% 29,0 16 811 13 113 78% 0,6% 6 0 0 

748 Kyrkobyn-Landa-Åsa 39 253 0,3% 1 069 0,3% 36,7 11 188 9 957 89% 0,4% 5 0 0 

767 Snipen - Lindome 13 954 0,1% 323 0,1% 43,3 5 848 2 982 51% 0,2% 10 0 0 

614 Varberg - Åsa 84 328 0,7% 1 772 0,6% 47,6 15 674 4 210 27% 0,5% 12 0 0 
Blå Särö/Kullavik - Göteborg 403 639 3,4% 8 581 2,8% 47,0 317 958 50 873 16% 10,9% 94 43 43 

 Summa 11 852 231  307 825  38,50 2 915 271 856 130      
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86 Krösatåg Halmstad-Jönköping/Nässjö 292 763 8,0% 4 030 10,0% 72,6 84 243 - - 1,5% 7 5 4,5 

67 Västtåg Varberg-Borås 174 376 4,8% 2 873 7,2% 60,7 127 823 - - 2,3% 11,5 7 5 

100 Öresundståg Kph/Malmö-Halland-Götebor 2 687 000 73,5% 27 132 67,5% 99,0 3 162 043 - - 56,7% 30,5 19 17 

101 Västtåg Varberg - Göteborg 100 104 2,7% 1 068 2,7% 93,7 155 109 - - 2,8% 4 0 0 

104 Pågatåg Halmstad-Helsingborg 113 808 3,1% 1 239 3,1% 91,8 125 005 - - 2,2% 7 0 0 

132 Västtåg Kungsbacka-Göteborg 285 714 7,8% 3 839 9,6% 74,4 1 921 101 - - 34,5% 58 38 34 
 Summa 3 653 765  40 181  82,06 5 575 324       
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1-18 Halmstad stadstrafik 3 155 485 61,2% 149 906 60,3% 21,0 2 417 905 243 970 10,1% 69,1% 884 616 478 

1 Laholm stadstrafik 97 586 1,9% 3 758 1,5% 26,0    104 68 64 

1-14 Falkenberg stadstrafik 563 484 10,9% 26 709 10,7% 21,1 324 235 27 151 8,4% 9,3% 273 130 93 

1-15 Varberg stadstrafik 890 490 17,3% 45 865 18,4% 19,4 514 433 61 889 12,0% 14,7% 300 147 143 

1-4 Kungsbacka stadstrafik 448 891 8,7% 22 409 9,0% 20,0 244 019 61 981 25,4% 7,0% 230 105 91 
 Summa 5 155 936  248 647  21,51 3 500 592    394 992      
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BILAGA 2: INFRASTRUKTUR 2020 

HÅLLPLATSER MED UTÖKAD RESENÄRSSERVICE 

Hyltebruks Bussteminal 
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TILLGÄNGLIGHETSANPASSADE HÅLLPLATSER, EXEMPEL 

Mellbyvägen, Laholms kommun 

Före        Efter 
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Karlstorp, Halmstad kommun 

Före        Efter 

  

Stora torg, Halmstads kommun 

Hållplatsen saknade tidigare väderskydd i riktning västerut 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Länsstyrelsen i Västra Götalands remiss över Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-18, och översänder som sitt svar till Länsstyrelsen i 

Västra Götaland.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har utarbetat ett förslag till vattenförsörjningsplan. Planens syfte är att 

säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I 

planen beskrivs vilka av länets vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt 

vilka åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen. 

Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan 

vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar inom länet. Idag är vattentillgången 

begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet är störst i Göteborgsregionen och i länets andra större 

tätorter. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-18 

Yttrande, 2021-02-18 

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län 

Bilagor: Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Beskrivning av ärendet 

Värdet av dricksvattenresurser har uppmärksammats i allt högre utsträckning det senaste decenniet och 

både kommuner och länsstyrelser kraftsamlar för att identifiera kunskapsluckor och genom 

skyddsåtgärder säkerställa god tillgång i ett flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län har kategoriserat viktiga dricksvattenresurser i tre nivåer: Nationellt, regionalt och 

kommunalt viktiga dricksvattenresurser. 

De nationellt viktiga dricksvattenresurserna har mycket stor kapacitet och nyttjas av andra regioner. 

Tre vattenresurser i länet uppfyller dessa krav; Vänern, Vättern och Göta älv. De regionalt viktiga 

dricksvattenresurserna har kapacitet nog att nyttjas över kommungränser och i den här gruppen är 

Lygnern utpekad. De kommunalt viktiga dricksvattenresurserna utgörs av mindre resurser som nyttjas 

för dricksvattenförsörjning idag. Dessa redovisas inte i planen. Dessa är, trots mindre uttagskapacitet, 

fortfarande viktiga som allmän eller enskild vattentäkt på lokal nivå. En välfungerande 

vattenförsörjning lokalt bidrar till ökad robusthet även ur regionalt perspektiv.  

Vattenförsörjningsplanen presenterar också förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. De 

gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl som regionala och nationella. Åtgärderna riktar 

sig till Länsstyrelsen och till länets kommuner. Vattenförsörjningsplanen fokuserar på förvaltning av 

råvattenresurser men beskriver även åtgärder kopplade till andra delar i vattenförsörjningen eftersom 

frågorna har inbördes beroenden och behöver hanteras samlat. 

Förslag till vattenförsörjningsplan utgör en gedigen kunskapssammanställning och bidrar till en bättre 

helhetsbild av länets dricksvattenresurser samt vilka utmaningar och kapacitetsbehov som finns 

framgent. Dricksvattenförsörjning kräver många gånger mellankommunal samverkan vilket planen 

påpekar och lyfter. Avsnittet rörande åtgärder för ökad robusthet kan dock lyftas i prioritet. Många av 

åtgärderna återfinns i vattenförvaltningsarbetet och något som kommunerna ska genomföra enligt 

förslag till nytt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt, en koppling som kan förtydligas för att 

uppmärksamma vikten av åtgärder. 

Kommunen vill uppmana till en tydligare samverkan med angränsande län och en koppling av hur 

behov och tillgångar kan påverka resursutnyttjandet. Ett exempel är sjön Lygnern som pekas ut som en 

viktig resurs i båda de regionala vattenförsörjningsplanerna för Västra Götaland respektive Halland. 

Den metod som använts för att beräkna uttagsmöjligheter i, är inte ändamålsenlig och kan medföra att 

fel beslut tas. Det kan påverka vattenförsörjningen på mycket lång sikt. I den vägledning som Havs- 

och vattenmyndigheten tagit fram, ”Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering”, står det ”En 

metod som ibland har använts för att uppskatta uttagsmöjlighet för sjöar och vattendrag utgår från 

antagandet att uttagsmöjligheten motsvarar maximalt 9,99 procent av MLQ (medellågvattenföring). 

Antagandet baserades på en tidigare bedömningsgrund avseende vilken flödessänkning som 

accepterades i vattendrag vid god ekologisk status, men används inte längre.” 

Samhällsbyggnadskontoret anser att för att rätt prioriteringar i investeringar och åtgärder ska kunna 

göras behöver annan metod användas. Planen är ett viktigt styrande och långsiktigt dokument och det 

vore mycket olyckligt om detta inte åtgärdas före fastställande av planen. 
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Riksintresse för vattenförsörjning saknas i planen och borde eventuellt lyftas in. I planens åtgärdslista 

saknas punkt om arbete för minskad/cirkulär vattenanvändning. Detta kommer att vara ett viktigt 

verktyg för att framtida behov av dricksvatten ska kunna tillgodoses med tillgängliga resurser. Även 

kommunikationsåtgärder saknas. Åtgärdslistan hade vunnit på att vara än mer utförlig, se gärna den 

regionala planen för Halland.  

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Länsstyrelsen i Västra Götalands remiss: Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland  

Sammanfattande inställning 

Kungsbacka kommun anser att förslag till vattenförsörjningsplan utgör en gedigen 

kunskapssammanställning och bidrar till en bättre helhetsbild av länets dricksvattenresurser samt vilka 

utmaningar och kapacitetsbehov som finns framgent. Planen harmonierar med Göteborgsregionens 

vattenförsörjningsplan som godkändes under 2020. Dricksvattenförsörjning kräver många gånger 

mellankommunal samverkan vilket planen påpekar och lyfter.  

Avsnittet rörande åtgärder för ökad robusthet kan dock lyftas i prioritet. Många av åtgärderna återfinns 

även i vattenförvaltningsarbetet och är något som kommunerna ska genomföra, enligt förslag till nytt 

åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. En koppling som kan förtydligas för att 

uppmärksamma vikten av åtgärder. 

Kommunens inställning i detalj 

Kommunen vill uppmana till en tydligare samverkan med angränsande län och en koppling av hur 

behov och tillgångar kan påverka resursutnyttjandet. Ett exempel är sjön Lygnern som pekas ut som en 

viktig resurs i båda de regionala vattenförsörjningsplanerna för Västra Götaland respektive Halland.  

Den metod som använts för att beräkna uttagsmöjligheter är inte ändamålsenlig och kan medföra att fel 

beslut tas. Det  kan i sin tur påverka vattenförsörjningen på mycket lång sikt. I den vägledning som 

Havs- och vattenmyndigheten tagit fram, ”Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering”, står 

det: ”En metod som ibland har använts för att uppskatta uttagsmöjlighet för sjöar och vattendrag utgår 

från antagandet att uttagsmöjligheten motsvarar maximalt 9,99 procent av MLQ 

(medellågvattenföring). Antagandet baserades på en tidigare bedömningsgrund avseende vilken 

flödessänkning som accepterades i vattendrag vid god ekologisk status, men används inte längre.” 

Kommunen anser att för att rätt prioriteringar i investeringar och åtgärder ska kunna göras behöver 

annan metod användas. Planen är ett viktigt styrande och långsiktigt dokument och det vore mycket 

olyckligt om detta inte åtgärdas före fastställande av planen. 

Riksintresse för vattenförsörjning saknas i planen och borde eventuellt lyftas in. I planens åtgärdslista 

sakna kommunen förslag på arbete för minskad/cirkulär vattenanvändning. Detta kommer att vara ett 

viktigt verktyg för att framtida behov av dricksvatten ska kunna tillgodoses med tillgängliga 

resurser. Även kommunikationsåtgärder saknas. Åtgärdslistan hade vunnit på att vara än mer utförlig, 

se gärna den regionala planen för Halland.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Planbesked för bostäder inom Torred 1:14 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

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

vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 

Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan utanför utvecklingsområde och 

därför inom ett område där kommunen inte planerar aktivt för utveckling av bostäder och 

samhällsservice.   

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Torred 1:14 har den 20 oktober 2020 via ombud ansökt om planbesked för att, 

genom en ny detaljplan, göra möjligt för uppförandet av cirka 70 bostäder i form av radhus och parhus.  

Fastigheten är i dag obebyggd och består av vägområde, skog och slätter. Fastigheten omfattas inte av 

någon detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger den aktuella fastigheten i ett område 

där kommunen inte aktivt planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. Fastigheten 

ligger inom ett så kallat utredningsområde som i en framtid eventuellt skulle kunna innefattas i ett 

utvecklingsområde och därav bli aktuellt för utveckling.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Karta, Torred 1:14, 2020-11-24 

Ansökan om planbesked, 2020-10-20 

Beslutet skickas till 

Sökande 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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KARTA, LOKALISERING TORRED 1:14
Skala 1:10000

500 m

2020-11-24 - 

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum 2020-10-20
Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer 559012-5299
Företagsnamn Ekeblad Bostad AB
Gatuadress Stora Åvägen 21
Postnummer 43634
Postort Askim
Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress @ekebladbostad.se
Fakturaadress Använd samma adressuppgifter som

ovan
Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Nej, fastigheten eller fastigheterna ägs
helt eller delvis av annan

FileUpload
Medgivande från fastighetsägaren medgivande_fastighetsägare

_20201020.pdf
Förnamn

Telefonnummer
E-postadress

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning TORRED 1:14
Kartunderlag

Ritning eller karta över aktuellt område Presentation Torred_Kungsbacka
kommun.pdf

Antal byggnader 71
Bostäder Ja
Antal bostäder: 71
Beskriv kortfattat vad du vill göra

Ekeblad bostad är en bostadsutvecklare som bygger bostadsområden över hela Sverige.
I Torred föreslår vi en blandad radhus bebyggelse, för att nå en bredare målgrupp. Se den
bifogade presentationen för mer information.
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Underskrift
Signatur

BankID (GRP)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Support-Id: F5B-976

2 (2)
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Datum 

2021-04-27 
Diarienummer 

KS 2021-00499 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Maria Malone 
0300-834041 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Planbesked för Kungsbacka 4:69 i Kungsbacka stad 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 

detaljplan inom Kungsbacka 4:69.  

Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden att inkludera Kungsbacka 4:69 i pågående 

detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka 

stad med syftet att möjliggöra för handel och service inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66, 

enligt kommunstyrelsens beslut 2021-02-23 §47. 

Beslutsmotivering 

Förfrågan innebär att möjliggöra för utökning av handel, kontor och serviceverksamhet i södra 

Inlagsområdet och stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad 

(FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.  

En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan ytkrävande verksamhet, till 

handel och service är lämpligt med hänsyn till att handelsplatsen i södra Inlag med Coop, Willys med 

flera redan är etablerad intill aktuella fastigheter. Söder om fastigheten pågår ett detaljplanarbete för 

handel och service inom Kungsbacka 4:56 och 4:66. Att samla och komplettera Inlags handelsområde 

med ytterligare handel och service bedömer kommunen som en bra utveckling av området. 

Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala Kungsbacka och handelsplatsen 

Borgås i norra Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Kungsbacka 4:69 har den 26 april 2021 ansökt om planbesked för handel, 

kontor och serviceverksamheter inom fastigheterna. Syftet med förfrågan är att utveckla fastigheten 

och öppna mot väster och söder. Den norra byggnaden är högre än den södra. 

Fastigheten är centralt placerad längs Hantverksgatan och i närheten till befintligt handelsområde. 

Fastigheten är i dag av industriell karaktär och inom fastigheterna bedrivs bland annat besiktning av 

bilar. Fastigheten omfattas i sin helhet i dag av detaljplan K44 (1964-12-13) som medger industri. 
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Tillfarten till området sker via Hantverksgatan. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 

ingår området i sin helhet av område för stadsomvandling på lång sikt. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27 

Ansökan om planbesked, 2021-04-26 

Karta, Kungsbacka 4:69, 2021-04-27 

Kommunstyrelsen 2021-02-23, §47 

Beslutet skickas till 

Sökande 

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum 2021-04-26
Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer 559014-5315
Företagsnamn Hantverket Fastighets AB
Gatuadress Box 53205
Postnummer 40016
Postort Göteborg
Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress @vfast.se
Fakturaadress Jag vill ange en annan fakturaadress
Namn Hantverket Fastighets AB
Gatuadress FE2139-1339 Scancloud
Postnummer 83190
Postort ÖSTERSUND
Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning Kungsbacka 4:69
Gatuadress Hantverksgatan 32
Kartunderlag

Ritning eller karta över aktuellt område Kba 4-69 Illustration.pdf
Ritning eller karta över aktuellt område Kba 4-69 Situationsplan.pdf

Antal byggnader 2
Handel Ja
Antal kvm: 1300
Kontor Ja
Antal kvm: 1200
Beskriv kortfattat vad du vill göra

Vi önskar planbesked för att utveckla fastigheten över tid. Vi ser möjligheter att inom
fastigheten bedriva handel, kontor och serviceverksamhet.
Planskissen visar att vi vill öppna upp fastigheten mot väster och söder. Norra huset större
sedan trappas ned mot söder.

1 (2)
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Not: Bifogat avser BYA
Underskrift

Signatur
BankID (GRP)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Support-Id: 4CA-4E7

2 (2)
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Ortofoto över Kungsbacka 4:69 med närområdet.Kungsbacka 4:69 i Kungsbacka stad.

Kungsbacka 4:69 i södra delen av Kungsbacka stad.
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Kommunstyrelsen Datum  

2021-02-23 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 47 Dnr 2020-01131  

Uppdrag att ta fram detaljplan för Kungsbacka 4:52 och 4:66 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för 

verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i 

Kungsbacka stad, daterad 2021-01-13. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 

för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i 

Kungsbacka stad. 

Jäv 

Fredrik Hansson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ställde sig positiv till ansökan om planbesked 22 oktober 2019 för 

fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad. Uppdraget innebar att 

pröva möjligheten att planlägga för kommersiella verksamheter och service, vilket 

stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP06) och fördjupad översiktsplan 

för Kungsbacka stad (Föp09).  

Projektet ska upprätta en detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 

Kungsbacka 4:52 och 4:66. Projektet innebär att handelsområdet i södra Inlag utökas 

till att omfattas av ytterligare två fastigheter vid korsningen Hantverksgatan-

Inlagsleden. Utökningen ska komplettera befintligt handelsområde inom Inlag och 

ingå i en mer robust handelsstruktur inom hela Kungsbacka stad.  

I uppdraget ingår att koppla samman fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 med 

intilliggande handelsområde och studera helheten på en översiktlig nivå för att det 

nya området ska fungera tillfredställande vad gäller innehåll, trafik, mobilitet och 

parkering. Projektet ska kopplas till befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och 

södra delarna av Kungsbacka stad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 52 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

Projektbeställning, Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 

Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad, 2021-01-13 

Karta över Kungsbacka 4:52 och 4:66, 2021-01-13 

Kommunstyrelsen 2019-10-22, § 250 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lisa Andersson (M) yrkar att en redaktionell ändring görs så att 

fastighetsbeteckningen i beslutet ändras från Kungsbacka 4:53 till Kungsbacka 4:52. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (1) 

Kommunstyrelsen Datum  

2021-02-23 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med eget yrkande om redaktionell ändring, 

och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden, Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB 



 

 

Datum 

2021-04-21 
Diarienummer 

KS 2021-00495 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Maria Carlsson 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Omfördelning av budget i lokalplan Gällinge förskola 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Gällinge förskola med 5 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom att investeringsmedel omfördelas från 

projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tog 24 mars 2020 beslut om att starta upp Gällinge förskola enligt lokalplan 2021-

2025.  

Den nya förskolelokalen, som ska inrymma verksamhet för 40 barn, ska placeras inom samma 

fastighet som befintlig Gällinge förskola. Genom en lokallösning som innebär att befintlig byggnad 

kompletteras med en tillbyggnad kan dessa byggnader stödja den nya utökade förskoleverksamheten så 

att denna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt.  

I förstudien har flera olika alternativa lösningsförslag studerats för att möjliggöra en ändamålsenlig 

tillbyggnad. Den lokallösning som bäst tar hänsyn till tomtens förutsättningar, verksamhetens krav och 

kräver lägst investering innebär att en av kommunen egenägda paviljonger används som en permanent 

lösning. Paviljongen står idag vid Frillesås skolan, men till hösten behöver paviljongen avvecklas från 

sin nuvarande lokalisering och inga andra användningsområden har identifierats än en placering vid 

Gällinge förskola.  

Förutom etablering av paviljongen innebär lokallösningen en utökning av mottagningsköket som även 

får en ny placering, utökning av parkeringsplatser och avfallsrum som också kräver en ny placering på 

tomten. Dessutom krävs utökning av utemiljön för barnen och anpassning av paviljongen då denna 

tidigare har använts för skolverksamhet. En länk mellan byggnader behöver också tillskapas för att 

uppnå en god arbetsmiljö för barn och personal. 

Ovanstående innebär att projektet Gällinge förskola behöver utökad investeringsbudget med 5 miljoner 

kronor eftersom delar av åtgärderna inte hade identifierats vid tidpunkten för upprättandet av budgeten.  

Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel från 

projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs lokalplan 2021–2025. Ingen utökad upplåning krävs med 

denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade investeringen finansieras 
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från samma projekt 1404 Parkeringshus kvarter Aranäs. Prognosen för projekt 1404 Parkeringshus 

kvarter Aranäs som färdigställs i början av maj visar på ett överskott på flera miljoner vilket möjliggör 

omfördelning av medel.  

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i beslutad 

Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 

tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Kommunstyrelsen 2020-03-24 § 66 

Lokalplan 2021, plan 2022-2023 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret: ekonomi, nämnden för Service 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald  

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Kommunstyrelsen Datum  

2020-03-24 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 66 Dnr 2019-00942  

Uppstart av projekt enligt lokalplan för Gällinge förskola 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Gällinge förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns medel avsatta för byggnation av 

förskola i Gällinge. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2021 i lokalplan för 

perioden 2020–2024, löpnummer 221. 

I den nya förskolebyggnaden planeras det för skolverksamhet för 40 barn, ett antal 

som är avstämt och överenskommet med förvaltningen för Förskola & Grundskola. 

Byggnaden ska placeras inom samma fastighet som befintlig Gällinge förskola är 

lokaliserad och den nya byggnaden bör utgöra en tillbyggnad. Med tanke på den 

snäva tidplanen behöver alternativa lösningar till nybyggnation undersökas i 

förstudien.  

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som 

överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10, § 84 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-18 

Beslutsgång 

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola, 

Kommunledningskontoret: ekonomienheten 



LOKALPLAN

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista 
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig 
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokal-
planen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal-
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost-
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane-
rings- och genomförandeperspektiv samt med utgångs-
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om- eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitets-höjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler.

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året.

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi-
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck-
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp-
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

44   Kommunbudget 2021 och plan 2022–2023 



LOKALPLAN

Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Hyror Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror 
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Varlaskolans fullmåtts idrottshall x

131 Inlag arenahall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

137 Elektronen permanent och tillf. lösning x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet. 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet.

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål.

224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong 
förskola.

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer 
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer 
ändamålsenliga skollokaler.  Som en konsekvens av ny- och 
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler 
att kunna avvecklas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör.

 
332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att 
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger. 

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st 
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område.

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.

508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas 
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att 
alla 12 nyttjas som servicebostad.

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgs-
boende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.  Kommunens behov av nya vård- och 
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter.

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen.

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt

Noter

1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort 
sikt.

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla 
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår.

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1410 Engångskostnader
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Omfördelning av budget i lokalplan Frillesås förskola 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Frillesås förskola med 8 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen godkänner att finansiering sker genom en omfördelning av investeringsmedel från 

projekt 1202 Tillfälliga lokaler.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tog 25 augusti 2020 beslut om att starta upp Frillesås förskola enligt lokalplan 2021-

2025. Den nya förskolan planeras för 160 barn, mottagningskök, utemiljö och parkering och förskolan 

ska lokaliseras till Bostället i Frillesås.  

Av kommunstyrelsens beslut framgår också att byggnaden ska iordningsställas genom avrop från 

Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal avseende förskolor. 

Ramavtalet omfattar byggnader i fyra storlekar och i varje storlekskategori finns det sju leverantörer 

att välja mellan. Ramavtalet omfattar avrop av byggnad och tillhörande grundläggningsarbeten ovan 

mark, men i övrigt tillkommer arbeten för till exempel utemiljö, avfallsrum, parkering och infart. 

I samband med detaljplanearbetet och förstudien har av en leverantörerna utsetts som potentiell 

leverantör baserat på utformning av byggnaden. En analys har genomförts av de tekniska krav som 

leverantörens byggnad uppfyller med syftet att ta ställning till förekommande avvikelser jämfört med 

kommunens normala kravnivå. Resultatet från analysen visar på att merparten av avvikelserna behöver 

åtgärdas med hänsyn till kommunens ordinarie rutiner för fastighetsförvaltning, lokalens funktionalitet 

samt god och trygg arbetsmiljö för personal och barn. 

Projektledningen har utifrån besked från utvald leverantör gjort en kostnadsbedömning för hela 

projektet vilket omfattar byggnad och tilläggsbeställning av tekniska krav, markarbeten, avfallsrum 

och utemiljö. Denna kostnadsbedömning visar på att prognosen överstiger beslutad budget. Avrop från 

ramavtalet behöver göras innan sommaren för att möjliggöra driftstart till höstterminen 2023.  

Ovanstående innebär att projektet Frillesås förskola behöver utökad investeringsbudget med 8 miljoner 

kronor. Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av budgetmedel 

från projekt 1202, Tillfälliga lokaler från lokalplan 2020–2024. Ingen utökad upplåning krävs med 

denna förändring. Den förändrade hyreskostnaden som följer av den utökade investeringen finansieras 

från samma projekt.  
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Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrningsprinciper som ingår som en del i beslutad 

Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 

tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 

Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Lokalplan 2021, plan 2021–2022 

Kommunstyrelsen 2020-08-25 § 166 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret: ekonomi, nämnden för Service 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



LOKALPLAN

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista 
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig 
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokal-
planen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal-
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost-
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane-
rings- och genomförandeperspektiv samt med utgångs-
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om- eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitets-höjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler.

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året.

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi-
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck-
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp-
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Hyror Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror 
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Varlaskolans fullmåtts idrottshall x

131 Inlag arenahall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

137 Elektronen permanent och tillf. lösning x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet. 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet.

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål.

224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong 
förskola.

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer 
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer 
ändamålsenliga skollokaler.  Som en konsekvens av ny- och 
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler 
att kunna avvecklas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör.

 
332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att 
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger. 

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st 
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område.

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.

508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas 
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att 
alla 12 nyttjas som servicebostad.

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgs-
boende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.  Kommunens behov av nya vård- och 
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter.

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen.

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt

Noter

1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort 
sikt.

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla 
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår.

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1410 Engångskostnader
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Kommunstyrelsen Datum  

2020-08-25 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 166 Dnr 2020-00408  

Godkännande av uppstart av projekt enligt lokalplan för Frillesås 
förskola 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projektet Frillesås förskola. 

Sammanfattning av ärendet 

I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för nybyggnation av en 

förskola i Frillesås. Projektet är beräknat att påbörjas under kvartal 3 2020, detta 

parallellt med detaljplanearbetet. Projektet planeras vara färdigställt 2023 och ingår 

lokalplanen för perioden 2021–2025, löpnummer 233.  

Lokalbehovet omfattar lokaler för 160 barn inklusive kök, utemiljö och parkering. 

Bakgrunden till lokalbehovet är att befintliga tillfälliga paviljonger (Klockaregårdens 

förskola) har en hög lokalkostnad. Bedömningen är att nyetablering av permanenta 

lokaler kommer sänka kostnaden.  

Byggnaden kommer iordningställas genom avrop från Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) och SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal avseende förskolor.  

I detta ramavtals standardpris ingår förskolebyggnad inklusive grund, och det är 

primärt denna del som kommer avropas. Iordningställande av utemiljö, 

förrådsbyggnad och parkering kan också komma att avropas. Men dessa delar ingår 

inte i standardpriset. Projektet kommer välja lämpligaste tillvägagångssätt utifrån 

ekonomiska och genomförbarmässiga aspekter. 

För de projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska kommunstyrelsen lämna ett 

godkännande av uppstart. Detta i enlighet den fastställda lokalplanen i 

kommunbudget 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18, § 233 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-03 

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 

Nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola, 

Kommunledningskontoret: ekonomienheten 



 

 

Datum 

2021-04-21 
Diarienummer 

KS 2018-00646 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

Anna Rehnberg 
anna.rehnberg@kungsbacka.se 

 

Samhällbyggnadskontoret 

Lena Melvinsdotter 

lena.melvinsdotter@kungsbacka.se  

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Godkännande av överenskommelser angående reglering för 
gemensamhetsanläggning och för servitut med Nystad Stadsutveckling AB med flera 

 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om reglering av gemensamhetsanläggning med 

Nystad Stadsutveckling AB med dotterbolag, undertecknat av bolagen den 2021-xx-xx 

Kommunstyrelsen godkänner servitutsavtal avseende infart för fastigheterna Inlagsby 3 och 

Inlagsgärde 4, undertecknat av Nystad Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter 2021-xx-xx. 

Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen med 1 100 000 kronor enligt överenskommelsen om 

gemensamhetsanläggning ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.  

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för 

kommunens räkning underteckna avtalet och för avtalets genomförande nödvändiga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen träffade hösten 2018 överenskommelse om avsiktsförklaring och markanvisning med 

Nystad Stadsutveckling AB om bland annat köp av mark från kommunen för att dels etablera Engelska 

skolan, dels bygga en sporthall för att hyra ut till kommunen för kommunens verksamhet. 

Under 2019 fullföljdes överenskommelsen stegvis med avtalen för genomförandet, dels ett hyresavtal i 

juli, dels ett genomförandeavtal för skola och sporthall, ett köpeavtal för sporthallsfastigheten samt ett 

optionsavtal i augusti och dels ett köpeavtal för skolfastigheten i december.  

Under hösten 2019 godkändes även detaljplanen för sporthallsfastigheten samtidigt som upphandling 

av entreprenad för byggandet av sporthallen genomfördes. Första spadtag togs den 18 december 2019, 

sporthallen färdigställdes årsskiftet 2020/2021 och kommunens hyresavtal började löpa den 29 januari 

2021, med smygpremiär för Aranäs HK mot Lugi den 16 februari och officiell öppning den 22 

februari.  

I ärendet återstår att reglera vissa markfrågor som avser de inblandade fastigheternas infart till samt 

samnyttjande av lastzon med handikapparkeringar, cykelparkeringar och miljöhus.   
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För idrottsfastigheten och skolfastigheten återstår att reglera anläggandet och inrättandet av 

gemensamhetsanläggning för lastzon, handikapparkering, miljöhus och cykelparkering. Dessa 

nyttigheter ska ligga på skolfastighetens område, uppföras av Nystad samt nyttjas gemensamt av de 

båda fastigheterna, enligt genomförandeavtalet för skola och sporthall. För gemensamhetsanläggningar 

regleras ekonomiskt ansvar dels för utförande, dels för framtida förvaltning av 

gemensamhetsanläggningen. Det sker genom förrättning hos Lantmäteriet, ofta med överenskommelse 

mellan fastighetsägarna som grund för förrättningen. Nu aktuellt avtal gäller fullföljande av 

genomförandeavtalet mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling angående att inrätta denna 

gemensamhetsanläggning.  

Ett område med kvartersmark på kommunens fastighet Inlagsby 1, mellan skolfastigheten och allmän 

platsmark, behövs för den planerade infarten till gemensamhetsanläggningen. Ett servitut ska därför 

upprättas med rätt till infart över området. Nystad Skolfastigheter AB och Nystad Idrottsfastigheter AB 

erlägger totalt 207 000 kr i ersättning för servitutet motsvarande deras andel för 

anläggningskostnaderna.   

Beslutsunderlag 

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Överenskommelse med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag 

Servitutsavtal avseende infart 

Genomförandeavtal med Nystad Stadsutveckling AB och dotterbolag, KS § 192/19 

Beslutet skickas till 

Nystad, Kommunledningskontoret Ekonomi & Styrning 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 192 

Godkännande av genomförandeavtal för skola och sporthall på Inlag, 
köpeavtal för sporthall på Inlag samt optionsavtal 
Dnr KS/2018:646 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till genomförandeavtal avseende etablering 

av skola och sporthall på Inlag, mellan kommunen och Nystad Stadsutveckling 

AB, Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB samt Nystad Kungsbacka 

Skolfastigheter AB, undertecknat av bolagen 2019-08-26. 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal mellan kommunen och 

Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB genom vilket kommunen överlåter del 

av fastigheten Inlagsgärde 1, mot en köpeskilling på 4 000 000 kronor, 

undertecknat av bolaget  

2019-08-26. 

Kommunstyrelsen godkänner optionsavtal mellan kommunen och Nystad 

Kungsbacka AB, avseende rätt för kommunen att efter 20 år som hyresgäst av 

sporthallarna, förvärva samtliga aktier i det bolag som äger sporthallsfastigheten, 

undertecknat av bolaget  

2019-08-26. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 

ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen och för 

avtalens genomförande nödvändiga handlingar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nystad Stadsutveckling AB har genom avsiktsförklaring och markanvisning som 

godkändes av kommunstyrelsen 23 oktober 2018, § 236, fått option att förhandla 

med kommunen om att köpa mark av kommunen på Inlag för att etablera dels en 

skola, dels en idrottsanläggning med två idrottshallar. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut från 7 maj 2019, § 62, har kommunstyrelsen 

fått i uppdrag att fullfölja förhandlingar med Nystad Stadsutveckling AB enligt 

avsiktsförklaring och markanvisning, inom i beslutet angivna förutsättningar och 

ramar. Nu aktuella beslut avser gemensamt genomförandeavtal för markåtgärder 

för sporthall och för skola, avtal för överlåtelse av mark för sporthallen samt 

optionsavtal. 
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Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för sporthall inom 

Inlagsgärde 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en sporthall som 

innehåller två idrottshallar i fullmått. Detaljplanen föreskriver ett kommunalt 

huvudmannaskap för allmän plats, vilket innebär att kommunen ansvarar för att 

iordningställa gata, torg och cykelväg. 

För att byggnadsnämnden ska anta detaljplanen krävs att genomförandeavtal 

träffas för att säkerställa genomförande av detaljplanen. Genomförandeavtalet 

reglerar frågor som berör såväl utbyggnad av sporthall som skola, bland annat 

fördelning av ansvar för utförande och kostnader, samordningsfrågor och 

kostnadsersättningar. Kommunen ansvarar för iordningställande av allmän 

platsmark och ledningsflytt. Nystad Stadsutveckling AB m.fl. ansvarar för och 

bekostar byggnation och övriga åtgärder inom kvartersmark för sporthall och 

skola. 

Köpeavtalet och optionsavtalet är delar i det avtalspaket som ingår i 

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om genomförande av 

projektet enligt de i besluten uppsatta förutsättningarna och ramarna.  

Genom köpeavtalet säljer kommunen den del fastigheten Inlagsgärde 1 som 

enligt förslag till detaljplan utgör kvartersmark för besöksanläggning (sporthall), 

till Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter AB. Köpeskillingen är 4 000 000 kr 

och utgår ifrån en värdering som utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare.  

I avsiktsförklaringen kom parterna överens om att kommunen ska få möjlighet att 

köpa sporthallsfastigheten efter 20 år som hyresgäst. Eftersom ett sådant villkor 

om köp av fastighet inte är bindande i mer än 2 år, så avtalas en sådan option 

genom en rätt för kommunen att förvärva samtliga aktier i det bolag som äger 

fastigheten och därmed indirekt förvärva fastigheten. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 254 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-16 

Genomförandeavtal 

Köpeavtal 

Optionsavtal 

Värdeutlåtande avseende byggrätter för idrottsändamål inom del av Inlagsgärde 

1,  

2019-06-20 

Kommunfullmäktige 2019-05-07, § 62, Inriktningsbeslut 

Kommunstyrelsen 2018-10-23, § 236, Avsiktsförklaring och markanvisning 

mellan Kungsbacka kommun och Nystad Stadsutveckling AB 

0 
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Avsiktsförklaring och markanvisning mellan Kungsbacka kommun och Nystad 

Stadsutveckling AB, 2018-11-05 

Genomförandeavtal - Etablering av skola och sporthall på Inlag, undertecknat  

2019-08-26 

Köpeavtal - Del av Inlagsgärde 1, Sporthall, undertecknat 2019-08-26 

Optionsavtal - Sporthall, undertecknat 2019-08-26 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Hans Forsberg (M) och Niklas 

Mattsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 

säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller 

det. 

 

Beslutet skickas till 

Nystad Stadsutveckling AB 
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Godkännande av förslag till principavtal med Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets 
AB avseende detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 
4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och Kungsbacka 

Lastbilscentral Fastighets AB undertecknat av Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB 2021-04-19. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för 

kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 4 mars 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny 

detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka 

stad. 

Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna att inom nämnda fastigheter utreda förutsättningarna 

för handel och andra verksamheter. Inom gällande detaljplan är den tillåtna markanvändningen 

industri.  

Principavtalet reglerar de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla vid upprättande och 

genomförande av detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av allmän plats, ansvars- och 

kostnadsfördelningar, åtaganden mm. 

Principavtalet kommer att ersättas av exploateringsavtal, som ska undertecknas av fastighetsägaren och 

godkännas av behörig politisk instans, innan detaljplanen kan antas. Exploateringsavtalet kommer 

närmare klargöra parternas ansvar för utförande och finansiering samt eventuellt nödvändiga krav på 

fastighetsbildning för utbyggnad av allmän plats. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-04 §73 
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Principavtal med Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB, undertecknat 2021-04-19 

Beslutet skickas till 

Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 73 

Uppdragsbeslut för Detaljplan för 
verksamheter i södra Inlag inom 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i 
Kungsbacka stad 
Dnr BN 2019-00045 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i 
Kungsbacka stad enligt kommunstyrelsens begäran.  

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i södra Inlag i Kungsbacka stad vid korsningen Inlagsleden  Hantverksgatan. 
Väster om planområdet ligger Inlags handelsområde med bland annat Coop och Willys. I norr och 
öster gränsar planområdet till industriområde med blandat innehåll. I söder finns en bowlinghall 
med restaurang och sporthall.  

Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår Inlag i ett område där det på lång sikt ska ske 
omvandling av befintliga industriella verksamhetsområden i centrumnära lägen till bostäder och 
icke omgivnings påverkande verksamheter. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 
(Föp09) ska staden förtätas längs infartslederna som är en attraktiv miljö för företag, exempelvis för 
effektiv markanvändning och marknadsföring. Genom att bygga ut fastigheten vid Inlagsleden får 
staden en mer stadsmässig entré och området kan fungera i stadsdelen även efter framtida 
omvandling. 

Uppdraget innebär att befintligt handelsområdet i Inlag utökas med fastigheterna Kungsbacka 4:52 
och 4:66 för att komplettera och stärka handelsplatsen. Planarbetet ska koppla aktuella fastigheter 
till handelsområdet samt till befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och södra delarna av 
Kungsbacka stad. Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala Kungsbacka 
och handelsplatsen Borgås i norra Kungsbacka och medverka till en mer robust handelsstruktur för 
hela Kungsbacka stad. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-19 

Kommunstyrelsen, 2021-02-23 §47 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret-Planavdelningen 

Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB 

 

 

  



Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka 
stad 

PRINCIPA VTAL 

Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 
och 4:66 i Kungsbacka stad 

Parter: 

a) Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen 

b) Kungsbacka Lastbilscentral Fastighets AB, (556259-5917), nedan kallat Bolaget 

Kommunen och Bolaget kallas gemensamt nedan Parterna. 

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

1. Uppdrag, politiska beslut m.m. 

1.1 Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta ny "Detaljplan för 
verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i 
Kungsbacka stad, Detaljplanen, genom beslut i Byggnadsnämndens 
arbetsutskott, 2021-03-04, §73 . 

1.2 Bolaget har inkommit till samhällsbyggnadskontoret med en begäran om 
planbesked för att utveckla fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 med 
kommersiell verksamhet, Projektet. Det innebär att Parterna tillsammans 
kommer att ta fram planhandlingar för det aktuella området. 

1.3 För att klargöra förutsättningarna för planläggningen tecknas detta principavtal, 
Avtalet, mellan Parterna och som ska godkänns av kommunstyrelsen. Avtalet 
reglerar samarbetet mellan Paiterna under planarbetet fram till dess att ett 
exploateringsavtal avseende Detaljplanen kan tecknas. 

1.4 Syftet med Detaljplanen är att skapa förutsättningar för att genomföra Projektet, 
genom att planlägga marken för verksamheter. Detaljplanen ska vidare utreda 
och lägga fast i vilken omfattning kringliggande allmän plats mm behöver 
åtgärdas och byggas ut. 

1.5 Samtliga kostnader hänförliga till detaljplanens och dess framtagande regleras i 
separat plankostnadsavtal. 

Sign 



Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka 
stad 

2. Exploateringsområde och Projektområde 

2.1 Hela det område som är föremål för genomförandet av Detaljplanen är 
ungefärligt markerat med blå linje på bilaga A, Exploateringsområdet. 
Detaljplanens planområde kommer att rymmas inom Exploateringsområdet. 
Exploateringsområdet kan komma att utökas under planarbetet om till exempel 
kommande trafikutredning visar att infa1ien till Projektområdet också kräver 
åtgärder på del av intilliggande fastighet. 

2.2 Det område inom vilket Bolaget ska utveckla Projektet är ungefärligt markerat 
med röd linje på bilaga A, Projektområdet. Projektonu·ådet kan komma att 
förändras utifrån vad som framkommer under planarbetet, avtalsförhandlingar 
och genomförbarhet. 

3. Fastigheter och ägare 

3.1 Projektorm·ådet omfattar fastigheterna Kungsbacka 4:52 och Kungsbacka 4:66, 
se bilaga A, tillsammans Fastigheten, vilka ägs av Bolaget. 

3 .2 Exploateringsorm·ådet omfattar samtliga fastigheter nämnda i punkt 3 .1 samt 
fastigheten Kungsbacka 4:6, vilken ägs av Kommunen. 

4. Planförhållanden 

4.1 Inom Projektorm·ådet finns följande gällande stadsplan: Förslag till ändring i 
och utvidgning av Stadsplanenför del av Kungsbacka lnlagshed K44 (1964-12-
14) som medger industri. 

B. ÖVERLÅTELSE AV MARK 

5. Marköverlåtelse och ersättning 

5 .1 Bolaget ska utan särskild ersättning dels överlåta till kommunen sådan mark som 
i Detaljplanen kan komma att avsättas som allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap, dels upplåta de servitut eller ledningsrätter som erfordras för 
kommunala och allmännyttiga ledningar, teknik.hus, mm. 

5.2 Förutsättningar för överlåtelsen av allmän platsmark inom Projektorm·ådet ska 
regleras i kommande exploateringsavtal. Kommunen och Bolaget ska vidare 
innan exploateringsavtal tecknas enas om på vilket sätt överlåtelsen av mark samt 
fastighetsbildning ska ske. 
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D. EXPLOATERING 

6. Exploateringsavtal 

6.1 Parterna har som målsättning att följa upp Avtalet genom att teckna ett 
exploateringsavtal, som slutligen reglerar genomförandet av Detaljplanen, innan 
Detaljplanen antas av byggnadsnämnden. 

6.2 Parterna är överens om att principerna i Avtalet även ska gälla i kommande 
exploateringsavtal. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera: 

a) Överlåtelse av allmän platsmark 
b) Utbyggnad av allmän plats och kvartersmark - ansvar, kostnader, mm. 
c) Bolagets ansvar och kostnader för parkeringsbehov inom och utanför 

Projektområdet, enligt parkeringsnorm. 
d) Gestaltningskrav på byggnader, kvartersmark och allmän platsmark. 

6.3 Parterna ska vidare kontinuerligt behandla frågor hing Detaljplanen och 
exploateringsavtal på gemensamma projekt- och styrgruppsmöten under 
planarbetet. 

7. Utbyggnad av allmän plats inom Exploateringsområdet 

7.1 Utgångspunkten är att Kommunen ansvarar för all projektering, upphandling och 
iordningställande av erforderliga anläggningar inom allmän platsmark inom 
Exploateringsområdet med undantag av vad som sägs i pkt 8. 

7 .2 Utgångspunkten för finansieringen av utbyggnaden av allmän plats inom 
Exploateringsområdet är att Bolaget svarar för erforderliga kostnader för 
utbyggnaden, inklusive eventuell inlösen av allmän platsmark. Bolaget ska 
därför, för utbyggnaden av allmän plats inom och i anslutning till 
Exploateringsområdet, erlägga exploateringsbidrag till Kommunen som 
motsvarar den faktiska kostnaden. 

7.3 Exploateringsbidraget ska erläggas i takt med genomförande och Bolaget ska 
därmed anses ha erlagt erforderliga gatukostnader med avseende på 
Detaljplanen. 

8. Utbyggnad av kvartersmark inom Projektområdet 

8.1 Bolaget svarar för alla kostnader som hör till utvecklingen av kvmiersmarken 
inom det slutliga Projektområdet. Bolaget svarar vidare, i egenskap av ägare till 
Fastigheterna, för de kostnader som hör samman med koppling av 
Projektområdets kvmiersmm·k till allmän plats. 

9. Gestaltning 

9 .1 Parterna är ense om att anläggningar och byggnader både inom allmän plats och 
kvartersmark ska hålla en hög nivå och att genomförandet av denna ska säker
ställas i kommande exploateringsavtal. 

Sign ■ 



Detaijplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka 
stad 

9.2 Gestaltningsnivåer, kvalitetsnivåer och referensobjekt ska slås fast i Detalj
planen. 

10. Va-anslutningsavgift m.m. 

10.1 Bolaget upplyses om att va-anslutningsavgift kommer att debiteras, för den 
byggrätt som medges i Detaljplanen, enligt vid debiteringstillfället gällande va
taxa, vilket kommer att regleras i kommande exploateringsavtal. 

11. Säkerhet 

11 .1 För rätta fullgörandet av Bolagets åtaganden i kommande exploateringsavtal ska 
Bolaget till Kommunen överlämna en bankgaranti eller annan av Kommunen 
godkänd säkerhet. Denna bankgaranti eller säkerhet ska vara Kommunen 
tillhanda innan exploateringsavtalet godkänns av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Bankgarantin eller säkerhet ska återlämnas efter godkända 
slutbesiktningar och fullgjord betalning avseende nämnda åtaganden. 

11.2 Säkerheten är avsedd att täcka kostnaderna för de anläggningar och åtaganden 
mm, som Bolaget åtar sig i exploateringsavtalet, för det fall Bolaget ej fullgör 
sina skyldigheter enligt exploateringsavtalet. Kommunen kan då ta säkerheten i 
anspråk utan Bolagets medgivande. 

11.3 Banl(garantin eller säkerheten kan, efter skriftlig begäran från Bolaget, 
nedskrivas i takt med att anläggningarna byggs ut. Kommunen kommer dock att 
kvarhålla minst 10% av bankgarantin till dess godkända slutbesiktningar 
föreligger. 

D. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

12. Avtalstid 

12.1 Avtalet löper från och med dagen för kommunstyrelsens godkännande till den 
dag då giltigt exploateringsavtal föreligger, A vtalstiden. Avtalet upphör då att 
gälla om inte Parterna överenskommer om annat. 

13. Avbrutet planarbete - upphörande av avtal och kostnader 

13 .1 Om f01mella hinder skulle uppstå emot att Detaljplanen slutligen vinner laga 
kraft eller om Bolaget under Avtalstiden väljer att inte teckna exploateringsavtal 
med Kommunen, ska samarbetet avbrytas och Avtalet upphöra att gälla. 
Parterna svarar i detta fall för sina respektive nedlagda kostnader enligt Avtalet, 
utan ersättningsanspråk på motparten. 

14. Överlåtelse av avtal och fastigheter 

14 .1 Bolaget äger ej rätt att, utan kommunstyrelsens skriftliga medgivande, överlåta 
Avtalet på annan. 

14.2 Bolaget är vidare skyldiga att skriftligen meddela Kommunen vid eventuell 
överlåtelse av sina fastigheter. 
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15. Avtalets giltighet 

15 .1 Avtalet är giltigt endast under förutsättning att det senast 2022-05-25 godkänns 
av kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun genom beslut som vinner laga 

kraft. 

16. Tvist 

16 .1 Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras enligt svensk rätt av den tingsrätt vars 

domsaga Kommunen tillhör. 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera. 

Kungsbacka 2021-
för Kungsbacka kommun 

Lisa Andersson 
Kommunstyrelsens ordf. 

Malin Aronsson 
Kommundirektör 

Bevittnas: 

Förteckning över bilagor: 

A: Karta - Exploateringsområde och projektmmåde 

Kungsbacka 2021- 0 'I- ly' 
för Kungsbacka Lastbilscentral 
Fastighets AB 

Namnförtydligande 
/ 

Bevittnas: 
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