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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 

Viktiga händelser inom verksamheten 

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

klart och i samband med det övertogs driften av Kungsbacka badhus och Fjärås simhall av en privat aktör. Det 

innebär att en mycket stor del av vår verksamhet som av tradition alltid varit kommunal överläts till privata 

näringslivet att sköta. 

Vi har gjort en satsning på flertalet nya idrottsanläggningar. Förutom badhuset är det två nya konstgräsplaner, 

utbyggd idrottshall i Åsa, tillskapande av nya leder och stigar kring naturum samt fortsatt satsning på ridsporten 

via lyftet av Nordhallands ridklubb. 

Seniorverksamheten har visat vägen kring reellt medskapande där seniorerna själva bidragit till att sex 

träffpunkter blivit över tjugo och flertalet intressegrupper startat. Allt bygger på seniorernas egna intressen och 

engagemang. Ung-verksamheten har fortsatt i samma anda och genom en extern utredning har det visats att 

denna modell är den som skapar det bästa långsiktiga engagemanget hos unga respektive seniorer. 

Den digitala omställningen, som accelererat under coronapandemin, har inneburit att vår verksamhet gjorts än 

mer tillgänglig. Vi har numera digitala mötesplatser både för seniorer och unga. Kulturskolan har använt digital 

distansundervisning för att nå ut. 

Samarbetet kring Teknikens hus där vi samlat alla tekniska verksamheter inklusive deras fordon och utrustning 

har fortsatt utvecklats mot ökad effektivisering. 

Under sommaren tog vi emot mångdubbelt fler sommarjobbare än normalt. Konceptet Sportsommar där unga 

leder unga i gruppaktiviteter inom idrott, lek och övriga fritidsaktiviteter mottogs väldigt positivt av deltagande 

barn och deras föräldrar som kanske var hemma på sina semestrar. Sommarjobbarna gjorde även goda insatser 

gentemot de äldre på vård -och omsorgsboenden som de besökte och erbjöd sittgympapass. Konceptet ska 

fortsätta och vidareutvecklas inför kommande sommar. 

Coronapandemin har gjort att många har upptäckt Kungsbackas fantastiska natur och lättillgängliga stadsskog-

Kungsbackaskogen. Stadsskogen har sjudit av liv av idrottande ungdomar som testat alternativa 

träningsmetoder. Många invånare och besökare har sökt sig ut i naturreservaten, till baden och på våra 

vandringsleder. Naturum som fått flera nya vandringsslingor och Äskhult har slagit besöksrekord. 

Hemesterkampanjen gjorde att många strömmade till just dessa platser. 

Coronapandemin har överskuggat all normal verksamhet men det finns många positiva följdeffekter av 

situationen som uppstått. Vi undvek i möjligaste mån att ställa in verksamhet och fokuserade på att ställa om 

och på så sätt bidra till normaliteten i samhället så långt den har varit möjligt. Vi ser att utan kultur, idrott och 

mänskliga möten finner många invånare tillvaron väldigt fattig. Vi har hanterat situationen mycket bra tack vare 

mycket nytänkande och engagerade medarbetare. 

Viktiga händelser inom personalområdet 

Anpassning och förändringar till att arbeta i en pågående pandemi har präglat arbetsmiljön under större delen av 

året. Kreativa digitala lösningar för att ställa om istället för att ställa in har tagits fram och att träffa sina kollegor 

och kunder/besökare/kommuninvånare via skärm istället för fysiskt har blivit vardag för många verksamheter. 

Samtliga verksamheter har löpande arbetat aktivt med risk- och konsekvensanalyser för att möta förändringarna. 

Inom verksamheten Mötesplatser och kulturskola har cheftjänster gjorts om för att minska antalet medarbetare 

per chef inom Kulturskolans verksamhet. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 

Se viktiga händelser inom verksamheten 
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1.2 Årets resultat 

Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 49,6 47,4 32,0 

Kostnader -261,4 -266,9 -264,6 

Netto -211,8 -219,5 -232,6 

Budget, netto -216,3 -223,3 -241,6 

Avvikelse 4,5 3,8 9,0 

Nämnden för Kultur & Fritid bildades 2019. 

Jämförelsen för 2018 avser nämnderna Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism. 

Kommentarer till verksamhet och utfall 

Kultur & Fritid redovisar en positiv budgetavvikelse om +9 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,7%. Den 

positiva budgetavvikelsen beror främst på att avskrivningskostnader och personalkostnader har varit lägre än 

budgeterat. På grund av pandemin har stor del vår verksamhet fått ställas om och/eller begränsats, vilket har 

påverkat behovet av timanställda och inneburit att tjänster varit vakanta under längre tid då våra chefer har fått 

lägga mycket fokus på att anpassa verksamheten med korta varsel. Pandemin har även påverkat våra intäkter 

negativt, men det har kompenserats av statsbidrag, bland annat för ersättning för sjuklönekostnader på grund av 

pandemin. 

I jämförelse med föregående år så har både intäkter och personalkostnader minskat kraftigt på grund av att 

kommunens simhallar från 2020 bedrivs av ett externt företag sedan årsskiftet. Det nya badhuset i Kungsbacka 

har ökat hyreskostnaderna jämfört med 2019. Utöver den förändringen så har vi både lägre intäkter då uthyrning 

av både idrotts- och fritidslokaler och teatern varit begränsad jämfört med 2019. 

Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 0,3  0,3 

Utgifter -18 -32,2 14,2 

Netto -17,7 -32,2 14,5 

Kommentar till investeringar 

Årets större investeringar är ny konstgräsplan i Onsala, utbyte av konstgräsmatta i Åsa, utbyte av styrning av 

lingångar och nytt mixerbord på Kungsbacka teater samt upprustning av badplatser. 

Budgetavvikelsen beror delvis på projekt som pågår över årsskiftet och kommer att slutföras under 2021, 

exempelvis ny utställning på naturum, konst till nya lokaler samt fortsatt upprustning av kommunens badplatser. 

Budget för nyanläggning av motionsspår har inte använts utan avvaktar detaljplaner. 

En del av årets budget har delfinansierat skateparken i den nya Idrottsparken vid Kungsbackas nya badhus. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 

Coronapandemin har visat att invånare värderar tillgång till det utbud vi normalt sett står för mycket högt. 

Tillgång till kultur, fritidsaktiviteter, idrott, evenemang av olika slag, särskilda stödinsatser för utsatta och att 

överhuvudtaget kunna mötas genom sina gemensamma intressen har visat sig vara mycket viktiga för trivsel och 

välmående både hos individer men även för samhället som sådant. 

Vi ska stimulera och ta tillvara invånarnas engagemang som verkligen är lokalt och där det finns en förväntan 

om att få delta och påverka omgående. Vi ser det allt tydligare från föreningslivet som vill sköta mycket själva 

och från ungdomar, aktiva seniorer och från andra intressegrupper som skapar opinion och ställer krav på 

utökad service t ex idrottsanläggningar men samtidigt bidrar till att utveckla sitt närområde då de får och tar den 

möjligheten. 

Det är väl känt att Kultur& Fritid arbetar främjande och att tidiga sociala investeringar alltid är lönsamma på 

sikt. Det finns därför en press att vi, i en tid då ekonomiska medel är begränsade, ska få ännu större effekt av de 

medel vi har. Det kan vara att vi ska nå fler, nå nya målgrupper etc. 

Kultur & Fritid har stora möjligheter att stärka tilliten om vi fortsätter att bygga goda relationer med 

civilsamhället och enskilda individer. Betydelsen av att skapa mötesplatser och överhuvudtaget en stad där 

människor möts över gränserna framstår som allt viktigare i en tid där en del känner sig otrygga i vår kommun. 

Hållbarhetsfrågan särskilt med fokus på social hållbarhet har blivit mer aktuell. Det kan handla om hur vi 

arbetar med integration, hur vi låter alla i samhället vara delaktiga och synas samt kopplingen till 

samhällsbyggnadsprocessen där vi ska bygga en stad för alla. Integrationsarbetet har övergått mer och mer till 

normalt linjearbete då mottagningsfasen från 2015 är över och de invånare som bor här ska ges lika möjligheter 

att delta i t ex fritidsaktiviteter. 

Pandemin har givit digitaliseringen en skjuts både för intern effektivisering men även genom att öppna nya 

tankar kring hur vi kan tillgängliggöra vårt utbud ännu mer digitalt. Samarbete inom Halland kring just 

digitalisering av kulturutbud kan få en skjuts framåt. 

Folkhälsoarbetet och den ojämlika hälsan har haft fokus på psykisk ohälsa och hur vi gemensamt i kommunen 

arbetar mer med välmående gentemot barn och unga. 

Barnkonventionen blev lag och fokus på utbildning har därför varit stort. Vi ser ännu inte att invånare hänvisar 

till lagen. Vi tror att efterfrågan från invånare men även vår egen drivkraft gör att medskapande från barn och 

unga kommer bli betydligt större inom kort. 

Trenden mot individualisering och kommersialisering av idrott fortsätter och flera anläggningar som ingår i 

detta segment planeras eller har etablerats t ex inom fotboll, padel, tennis och gym. Under coronpandemin har 

svenska folket fått nya friluftsvanor och vistas mer utomhus och besöker våra besöksmål, friluftsområden och 

idrotts- och fritidsanläggningar mer än tidigare. Vi tror att trenden kommer hålla i sig och friluftsåret 2021 kan 

locka ut flera ännu ovana besökare. 
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3 Uppföljning mål 

Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 

utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 

är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 

De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 

och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 

målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 

de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 

förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 

hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 

omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 

utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 

följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 

checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 

uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och och därför behöver vi vara uthålliga 

eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 

innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 

sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 

analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar. 

- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 

- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har ett brett utbud och ger stor möjlighet till medskapande som bidrar till en 

attraktiv kommun. Under corona kan man tänka sig att invånarna hade ännu större förväntan om att ta del av 

detta men då var stora delar stängt eller omgjort till digitala möjligheter. Besökstrycket var stort vilket kan ha 

bidragit till att vissa upplevde utbudet som begränsat. 

Det största tillskottet i år blev Kungsbacka nya badhus som slog upp portarna till Västsveriges mest moderna 

friskvårdsanläggning. 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

63 64 60 59 65 

Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking 
av Sveriges kommuner enligt Tidningen 
Fokus. 

28 24 15 5 30 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 72 68 69 72 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 66 65 67 

Andel barn och ungdomar som är 
medlemmar i en hälsocertifierad förening. 
Nämndens indikator. 

55%     

Antal påbörjade bostäder   501  575 

Antal färdigställda bostäder   418  575 

3.1.1 Vår verksamhet är välkänd och det är lätt att hitta rätt, även till alternativa utförare 

inom vårt verksamhetsområde. 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Förvaltningen har ett mycket stort och varierat utbud inom kultur-, fritids- och idrottsområdet i olika geografiska 

delar och för olika målgrupper. Vi samarbetar dessutom med externa samarbetspartners. I informationsbruset 

behöver vi nå ut med alla dessa möjligheter till fler och på andra sätt än idag för att få större utväxling på det vi 

gör istället för att skapa ett ännu större utbud. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Ambassadörer: Vi har haft en inriktning att vi ska vara fler som hjälps åt att sprida kännedom om vår 

verksamhet. Vi har satsat mycket på att informera varandra internt och på det sättet kan var och en kan agera 

som ambassadörer och lotsar gentemot invånarna. Detta görs kontinuerligt och systematiskt genom möten, 

kallade "kompasset", som är öppna för alla på förvaltningen. 

Digital teknik tillgängliggör: Pga corona har flera av våra mötesplatser för unga och seniorer blivit digitala. De 

kan på detta sätt bli kända för fler och för en annan målgrupp än hittills. 

Ung-Appen lanserades som vår primära informationskanal för vår ungdomsverksamhet. Appen har 2800 

nedladdningar och då även många vuxna laddat ner den kan de också bli våra ambassadörer gentemot 

ungdomar. 

Vi har anslutit kommunen till den sk "Naturkartan.se" på nätet som tillgängliggör och visar det enorma 
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friluftslivsutbud som finns i kommunen med  t ex vandringsleder, naturreservat och besöksmål. Även appen "A 

day in Halland" red på coronasituationen och fungerade som en guide till vår stora satsning på hemester i år. 

Vi synliggör och kompletterar vårt utbud: Vi genomförde en stor hemesterkampanj och mycket av vår 

kommunikation under året har syftat till att marknadsföra vår hemkommun och allt man kan göra här. Vi tror att 

många för första gången besökt platser som de kommer återkomma till flera gånger t ex våra besöksmål och 

naturområden. 

Vi genomförde  "Fritidskampanjen" bland ungdomar för att dels marknadsföra det som redan finns dels ta reda 

på vad de saknar i olika kommundelar. På så sätt kan vi stimulera och understödja de intressen som spirar. 

Under corona när kulturutbudet varit kraftigt begränsat har teatern istället kommit till invånarna, utomhus. Vi 

har samverkat med vård- och omsorgsboendena här och även annan seniorverksamhet. Vi har kraftsamlat för 

framtiden och utvecklat nya marknadsföringssätt av teatern. 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 

- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 

Borgmästaravtalet. 

-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Fokus för Kultur & Fritid har varit att långsiktigt säkra barn och ungas välmående. De främsta insatserna av mer 

systematisk och långsiktig karaktär har varit: 

• Utbildningar i barnrättslagen 

• Utvecklat arbetssätt inom Tillsammans för varje barn och Leverera välmående 

• Stödjande insatser för föräldrar inom ramen för Språkstart  

• Digitala föreläsningar för föräldrar inom ramen för Föräldrar emellan. Vi nådde många nya och fler 

föräldrar, just för att föreläsningarna blivit digitala och lättillgängliga för skriftliga frågor. 

• Bred främjande ungdomsproducerad verksamhet som synliggjorts via Ung-appen som lanserades under 

året, samt även ökade insatser för särskilt utsatta barn och ungdomar inom ramen för friskvårds- och 

aktivitetsgrupper. 

• Satsning på fritidslots för att knyta nyanlända unga till föreningslivet eller annan fritidsverksamhet 

  

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

2,3    2 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

65 73 74  75 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

79% 79% 71%  99% 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354  350 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,1 0,17 0,14  0,1 

Andel barn och ungdomar som är 
medlemmar i en hälsocertifierad förening. 
Nämndens indikator. 

55%     

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % -
 Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 89%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % - Pojkar. 
(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar metod 
utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 90%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % -
 Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 75% 73%  80% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % -
 Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 88% 81%  90% 

3.2.1 Fler unga har möjlighet att prova Kulturskolans verksamhet istället för att stå i kö 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Kulturskolan har idag ett högt söktryck och erbjuder många olika inriktningar. Verksamheten skulle kunna 

utvecklas till att erbjuda andra former och tider för sin verksamhet, kanske i samarbete med övrig verksamhet 

inom förvaltningen för att fler ska nås. Barn och ungdomar vill ofta prova sig fram till olika intressen och 

möjligheten till det ska underlättas för de med intresse för kulturskolan sedan tidigare men också för de som 

kanske först inte trott att det kunde vara intressant. 
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Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Vi har fokuserat på att fler ska kunna ta del av kulturskolans utbud. Arbete pågår kontinuerligt för att justera 

verksamheten så att nå fler. Under 2020 har vi haft digitala pianokurser som inte kräver lika mycket lärartid och 

där man snabbt kommer till en nivå där man upptäcker glädjen i att kunna spela. Vi har erbjudit en tredags 

prova-på-kurs för de som inte fick plats i skolan. Vi har ändrat antagningsregler så att de som ännu inte går på 

skolan har förtur. Vi har även infört en del begränsningar t ex att man inte kan gå på de mest populära kurserna 

samtidigt. Alla elever ombeds också rangordna sina val inför antagningen. Att vi pga corona provat digital 

kulturskola möjliggör för framtida utveckling än mer. 

3.2.2 Vi har vänt trenden bland unga som slutar med sina fritidsaktiviteter och fler har hittat 

ett socialt sammanhang, antingen i organiserad form eller i andra former. 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Många barn och ungdomar slutar med sina intressen i tidig ålder medan andra aldrig kommer in i verksamheter 

som kanske upplevs för styrda och organiserade. Vi ska möjliggöra för ungdomar att stanna länge i föreningsliv 

och med lätthet byta bana. Även spontanverksamhet som komplement till traditionellt organiserat föreningsliv 

är också viktigt att uppmuntra. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Arbetsmodellen "Tillsammans för varje barn" syftar ytterst till välmående hos barn och förvaltningen har 

deltagit både i arbete gentemot enskilda individer och för att hitta ett bättre främjande arbetssätt i pilotområdena. 

Även det större kommunövergripande arbetet "Leverera välmående", som har stort fokus på ungas psykiska 

välmående, har vi deltagit i för att få fram en långsiktig hållbar arbetsmodell på området. 

Vi har spridit konceptet "Idrott hela livet" till fler orter än enbart Kungsbacka stad. Det är ett led i att det ska 

finnas möjlighet till spontanidrott och att man kan komma till en idrottshall utan att vara föreningsanknuten och 

prova på och delta i olika aktiviteter som oftast ordnas av någon förening vi samarbetar med. 

Även våra sommaraktiviteter, som i år drev av en ovanligt stor grupp sommarjobbande ungdomar, var utspridd i 

kommunen för att nå fler yngre på hemmaplan och för att fånga upp äldre ungdomar som kan hitta en roll som 

föreningsledare. 

Vi har ett bredare utbud för de utsatta ungdomar som deltar i friskvårds- och aktivitetsgruppens aktiviteter och 

liten tendens lite större omsättning av deltagare något vi aktivt strävar efter för att kunna nå än fler. 

3.2.3 Vi har nya sätt att samarbeta och nyttja teknik. Vi nyttjar befintliga lokaler än mer 

optimalt 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Målet tar sikte på den ekonomiska hållbarheten över tid. För att fortsätta utveckla vår verksamhet men med 

samma eller minskande resurser krävs nya arbetssätt, effektivisering med hjälp av ny teknik samt att vi nyttjar 
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de befintliga resurser vi har än mer optimalt. Det sistnämnds gäller främst lokaler och anläggningar då målet är 

att minska andelen resurser som läggs på lokaler i kommunen i förhållande till den verksamhet som kan 

bedrivas i och kring lokaler. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Vi har förberedd flera stora byggprojekt såsom Kungsbacka sporthall och arenabygget. I det sammanhanget har 

vi fått acceptans för att föreningar kommer få samutnyttja lokaler och arbeta mer ihop i gemensamma faciliteter. 

Våra mötesplatser har blivit mer gemensamma i förvaltningen t ex mellan Ung och Senior och de används också 

av allmänheten som mötesplatser i privata sammanhang då de är uthyrningsbara. 

Arbetet med att få fler föreningar att se nyttan med att nyttja skollokaler etc för sina sammankomster fortsätter. 

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 

- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 

mellan näringsliv och utbildning. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Vi har tyvärr inte kunnat erbjuda kultursektorn särskilt stora möjligheter pga stängda scener. 

Vårt samarbete med Medley har fortsatt och de har kunnat fatta egna beslut om sin verksamhet i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens råd. I och med Varbergs avtal med Medley som tillkom under året och vårt tidigare 

beslut att lägga ut driften av våra simhallar har vi möjliggjort för den privata friskvårdssektorn att utvecklas i 

Västsverige. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

67 63 62  70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3 3,2 3,4  3,5 
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3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

De främsta systematiska insatserna som vi gjort och kommer fortsätta med har varit: 

Vi har genom vår främjande verksamhet inom Ung som synliggjorts via Ung-appen och den nya digitala 

mötesplatsen kunnat nå ut till fler med vårt budskap. 

Vi har gjort särskilda satsningar på nyanlända familjer via språkcaféet, samarbete med civilsamhället t ex 

Gemenskapsföreningar och fritidslotsen som ska guida till olika fritidsaktiviteter. 

Etablerat Språkstart som är en uppsökande stödverksamhet från biblioteket till familjer med spädbarn i 

Hålabäcks- och Gullregnsområdet. 

Vi har utökat programmet "En frisk generation" som handlar om rörelse, kost och välmående till Anneberg i 

syfte att nå fler nyanlända och möjliggöra att fler band knyts mellan olika familjer i Anneberg. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

229 240 238 245,7 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,9 13,8 14 14 

Andel vuxna personer som inte återkommit 
till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat 
försörjningsstöd (%) 

    90% 

3.4.1 Föreningar inom kultur, fritid och idrott samverkar. 

Beslutats av 

Nämnd 



Nämnden för Kultur & Fritid  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 13 

Nämndens formulering 

Föreningslivet behöver utvecklas för att fortsätta att locka och vara ett relevant alternativ för ungdomar och 

andra. Föreningar kan lära av varandra och underlätta för rörelse mellan varandra till gagn för individen men 

även för föreningarna som sådana. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Under året har vi inte kunnat utveckla samarbetet med föreningarna så mycket då corona starkt påverkat 

föreningslivet. Vi har genom sociala medier spridit information mellan föreningar, något som varit viktigt då 

corona krävt nytänk av föreningarna. Hälsocertifiering, som idag engagerar de flesta stora och flera små 

föreningarna, är en god möjlighet till erfarenhetsspridning mellan föreningar och den har kunnat fortgå digitalt. 

  

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Fokusområden 

- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 

goda livet. 

- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 

kommunen. 

- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 

- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Kommunövergripande bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Den främsta insatsen handlar om att vi med stor framgång använt arbetsmodellen som finns inom 

Ungdomsverksamheten även på seniorverksamheten. Det handlar om att invånarna själva skapar den 

verksamhet de är intresserade av att delta i. På så vis har seniorverksamheten kunnat tredubblas med befintliga 

resurser då deltagarna själva agerar ledare, utvecklare och deltagare. 

Vi har också fått större acceptans från föreningarna att de kan vara med och skapa sina framtida lokaler under 

förutsättning att de samverkar sinsemellan och samutnyttjar resurser. Synsättet känns inte lika kontroversiellt 

längre. 

Vi har satsat stort under året på att bygga bilden av Kungsbacka och allt fint som finns här att besöka och göra. 

På grund av corona valde många hemester och att utforska allt vi paketerat lättillgängligt och bra. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

46 47 43  48 
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Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 

77 76   79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar 

     

3.5.1 Vi har nya former för att engagera och ta till vara ideella krafter 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Vi vill stärka individers egna möjligheter att skapa sig ett gott liv med  mening och sammanhang.Ideellt arbete 

kan vara givande både för den som utför och tar emot arbetet. Vi ska hitta former för att matcha den som vill 

bidra och de, inom och utom kommunsektorn t ex inom föreningslivet, som ser möjligheter för de ideella 

krafterna. 

Fokusområde 

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 

goda livet. 

Nämndens bedömning 

 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 

Seniorverksamheten har blivit tre gånger så stor med samma resurser då seniorerna själva organiskt bygger 

verksamheten större genom att de agerar ambassadörer och ledare och deltagare för den verksamhet de själva är 

intresserad av att delta i. De känner en drivkraft i att göra något för sig själva och sina medmänniskor. Samma 

arbetssätt har använts i Ung under många år och fördelen är att kommunen inte lägger resurser på sådant som 

det kanske inte finns en efterfrågan eller bestående intresse av. 

Vi har haft stor möjlighet för föreningar att vara delaktiga i utformningen av sina kommande anläggningar. Det 

gäller t ex Kungsbacka sporthall, Nordhallands ridklubb, skejtparken och arenan som är på planeringsstadiet. 

En annan förening vi haft gott samarbete med är Gemensapsföreningen som arbetar för ökad integration i 

Kungsbacka. 

Under corona har vi samarbetat med många ideella organisationer och vi öppnade en hjälptelefon och blev en-

väg- in för många hjälpsökande. 



Nämnden för Kultur & Fritid  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 15 

4  Uppföljning direktiv 

Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 

ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 

ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 

till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 

direktivet. 

4.1 Utarbeta nytt taxe- och bidragssystem 

Beslutats av 

Nämnd 

Fokusområde 

- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla 

Kommentar 

Arbete har pågått under 2020 och avstämningar har gjort med nämnden i olika omgångar inför och under 

arbetet. Vi kommer vara inne i en längre beslutsfas av de olika delarna (olika bidragstyper och taxor) under 

början av 2021. 

Indikatorer Utfall 2020 

Status på direktiv Pågående enligt plan 

4.2 Vi ska utveckla arbetssätt för ”Tillsammans för varje barn” 

Beslutats av 

Nämnd 

Nämndens formulering 

Förvaltningen ska processleda arbetet och skall tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands 

verksamheter inom vård och hälsa bedriva ett utvecklande arbeta med syfte att skapa bättre förutsättningar för 

gemensamma och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun. 

Fokusområde 

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 

Kommentar 

Under första halvåret 2020 fortsatte arbetet i de två tvärprofessionella team som utgår från Gullregnsskolan och 

Hålabäcksskolan med att identifiera barn det finns viss oro kring och som med hjälp av tidiga samordnade 

insatser kan få stöd så att det inte behöver göras orosanmälan eller utvecklas till hemmasittare och så att fler 

elever går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Yngre teamet arbetade med ett par familjer under våren, 

men covid-19 bromsade upp arbetet under hösten bland annat på grund av att öppna förskolan stängde. Arbetet i 

teamet på Hålabäcksskolan genererade i ett flertal olika förebyggande insatser tillsammans med KFT, bl.a. 

genom after school och sommarlovsaktiviteter. Samordnade insatser mot några enskilda elever genomfördes 

också. 

Under hösten startade ett team upp för Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs Gymnasium. Insatser diskuterades 

och påbörjades med ett par elever. Vi startade också upp ett team som utgår från Varlaskolan, men liksom i alla 

team har arbetet i de två nystartade teamen bromsats upp på grund av omständigheterna runt covid-19 med 

begränsade möjligheter att ha fysisk kontakt med eleverna. 
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Samverkan är igång med Region Halland. BVC ingår i yngre teamet och i de övriga tre teamen ingår en 

representant från ungdomsmottagningen. Med start från januari 2021 kommer även en kurator från Kungsbacka 

vårdcentral att vara med i gymnasieteamet. Vi har etablerad kontaktväg där inblandade känner till arbetet med 

Tillsammans för varje barn, tll exempelvis Team barn och unga på Region Halland, etableringen och 

studiecoacher. 
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5 Kvalitetsdeklarationer 

Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna 

är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. 

Område  Status Beskrivning Kommentar 

Friluftsbad  Uppnått 

Under perioden 1 juni-31 augusti 
tömmer vi sopsäckarna en gång 
per vecka. Vecka 27-31 tömmer 
vi sopsäckarna två gånger per 
vecka. Övrig tid under året har vi 
ingen soptömning. 

 

Ungdomsverksam
het 

 
Delvis 
uppnått 

Alla ungdomar ska ha lika 
möjligheter att påverka Ung i 
Kungsbackas verksamhet. 

Ungdomarnas möjlighet att 
påverka har begränsats på grund 
av pandemin. 

 
Delvis 
uppnått 

Personalen på Ung i Kungsbacka 
ska lyssna på och hjälpa 
ungdomar att genomföra sina 
idéer. 

På grund av pandemin har vi inte 
kunnat hjälpa ungdomar att 
genomföra idéerna, trots att vi i 
början av året hade en kampanj, 
som hade ett stort gensvar, i 
syfte att lyssna in ungdomar. 

Bidrag och stöd till 
föreningar 

 Uppnått 

Vi ska årligen träffa minst 15 
föreningar och deras ledare för 
att ha en dialog och för att 
diskutera förbättringsområden 
och utvecklingen av föreningens 
verksamhet. 

 

 Uppnått 

Vi betalar ut bidraget för Lokalt 
aktivitetsstöd senast tio dagar 
efter att föreningen godkänt sina 
sammankomster i Aktivitetskort 
på nätet 

 

 Uppnått 
Vi hanterar din ansökan inom fem 
arbetsdagar efter att den kommit 
till oss. 

 

 Uppnått 
Vi kontaktar styrelsen efter 
registrering för en personlig 
kontakt. 

 

Idrottsplatser 

 Uppnått 

Stängsel runt konstgräsplanerna 
kontrolleras i september och april 
och belysningen kontrolleras i 
september. 

 

 Uppnått 

Vi skottar en konstgräsplan i 
centrum, en i söder och en i norr 
senast två arbetsdagar efter 
avslutat snöfall. 

 

  
Grusplaner skottas senast två 
arbetsdagar efter avslutat snöfall 
från och med 1 februari. 

Kommunen har inte längre några 
grusplaner 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

 Uppnått 

Vi informerar om avvikelser på 
gräs- och konstgräsplaner på vår 
webbplats. Ledare som 
prenumerar på vår sms-tjänst får 
information om avvikelser i 
mobilen. 

 

 Uppnått 

Inrapporterat fel på teknik och 
utrustning ska åtgärdas inom två 
veckor med återkoppling till 
anmälaren. Dröjer det längre 
anger vi när vi kan åtgärda 
problemet. 

 

Inomhushallar 

 Uppnått 

Vi kontrollerar utrustningen i 
idrottshallar och gymnastiksalar 
varannan vecka. Kontrollen gäller 
den utrustning som Kultur & 
fritids abonnenter använder i 
lokalen. Det vill säga våra kvälls- 
och helgabonnenter. 

Service fastighet utför detta på 
uppdrag av Kultur & Fritid 

 
Delvis 
uppnått 

Inrapporterat fel på teknik och 
utrustning ska åtgärdas inom två 
veckor med återkoppling till 
anmälaren. Dröjer det längre 
anger vi när vi kan åtgärda 
problemet. 

Service fastighet utför detta på 
uppdrag av Kultur & Fritid 

Motionsspår 

 Uppnått 

Vi kontrollerar belysning senast 1 
november och gör 
underhållskontroller i december 
och februari. 

 

 
Delvis 
uppnått 

Inrapporterade fel på belysningen 
ska åtgärdas inom två 
arbetsdagar med återkoppling till 
anmälaren. Dröjer det längre 
anger vi när vi kan åtgärda 
problemet. 

 

 Uppnått 

Vi kontrollerar ytbeläggning 
senast 1 november och gör 
underhållskontroller i december 
och februari. 

 

Simhallar 

  

All personal som bevakar i 
simhallen har utbildning i 
livräddning och hjärt- och 
lungräddning. De har även 
grundläggande kunskaper i 
sjukvård. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 

  
Vattentemperaturen i Fjärås 
simhall är 28 grader. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

  

I Kungsbacka simhall är det 28 
grader i stora bassängen,  31 
grader undervisningsbassängen. 
På onsdagar är det 34 grader i 
undervisningsbassängen. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 

  
Vi kontrollerar vattenkvaliteten i 
Fjärås simhall två gånger per 
dag. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 

  
Vi kontrollerar vattenkvaliteten i 
Kungsbacka simhall två gånger 
per dag. 

Kungsbackas simhallar drivs från 
2020 av ett privat företag och 
kvalitetsuppföljningen sker enligt 
avtal. 

Större 
arrangemang 

  

När det är verksamhet i våra 
anläggningar ska det finnas 
personal från Fritid & Folkhälsa i 
tjänst. 

Vi har inte haft större 
arrangemang under 2020 på 
grund av pandemin. 

  

  

Vi bjuder in till en förberedande 
träff sex månader innan 
arrangemanget. Vi genomför ett 
avstämningsmöte senast en 
månad innan arrangemanget ska 
genomföras. 

Vi har inte haft större 
arrangemang under 2020 på 
grund av pandemin. 

 Uppnått 

Flaggor, flaggstänger och 
fundament ingår vid SM, NM, 
EM, VM eller tävling med annat 
nationellt intresse. 

 

 Uppnått 

Vi kan lämna ett 
arrangemangsbidrag om det är 
ett VM, EM, NM, SM eller annan 
nationell status. Bidraget regleras 
av vilken status arrangemanget 
har. 

 

Bibliotek 

 Uppnått 

På bibliotekens webbplats, 
http://bibliotek.kungsbacka.se, 
kan du ta del av bibliotekens 
nättjänster 24 timmar per dygn. 

 

 Uppnått 

Du som har någon form av 
funktionsvariation ska, i 
möjligaste mån, ha tillgång till 
anpassade medier. 

 

 Uppnått 

Du har möjlighet att påverka 
utbudet av böcker och andra 
medier genom att lämna 
inköpsförslag. 

 

 
Delvis 
uppnått 

Biblioteken i Kungsbacka ska 
stimulera barn och unga till 
läsning. 

På grund av pandemin har vi 
endast delvis kunnat nå dessa 
grupper 
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Område  Status Beskrivning Kommentar 

Turism 
Kungsbacka 

 Uppnått 

Turism Kungsbacka ska 
tillhandahålla muntlig, skriftlig och 
digital turistinformation på 
svenska och engelska om 
Kungsbacka och närområdet 
samt muntlig övergripande 
turistinformation om övriga 
Sverige. 

 

 Uppnått 

Turism Kungsbacka ska erbjuda 
möjlighet att kunna boka 
evenemangsbiljetter, logi och 
arrangerade upplevelser. 

 

 
Delvis 
uppnått 

Äskhults by ska vara öppen maj -
 oktober och erbjuda ett skiftande 
programutbud. Kulturlandskapet 
ska kunna besökas även när 
Äskhults by inte är öppen. 

På grund av pandemin har 
säsongen avslutats tidigare och 
programutbudet har varit 
begränsat, även om besökande i 
naturreservatet ökat. 

 
Delvis 
uppnått 

Naturum Fjärås Bräcka ska 
erbjuda ett skiftande 
programutbud året runt och 
verksamheten ska präglas av ett 
ekologiskt tankesätt. 

På grund av pandemin har 
naturum Fjärås Bräcka haft 
begränsat öppethållande, även 
om besökande i naturreservatet 
ökat. 

Scen & Konst 

 
Delvis 
uppnått 

Det generella utbudet i Filmhuset 
Facklan ska under året 
kompletteras med filmer för 
skolbio, Bio Kontrast-
föreställningar och 
dagbiovisningar. 

Begränsat på grund av 
pandemin. 

 Uppnått 

Kungsbacka Konsthall ska 
erbjuda minst sex utställningar 
per år, med tyngdpunkt på 
samtidskonst. Minst en visning 
ska genomföras i anslutning till 
varje utställning. 

 

 Uppnått 

Utvecklare konst ska 
tillhandahålla fackkunskaper vid 
upphandling av konstnärlig 
utsmyckning till kommunala 
byggnader. 

 

 
Delvis 
uppnått 

Vi ska under året presentera 
minst en uppsättning av vardera 
genrerna musik, musikdramatik, 
drama, dans och ett verk med 
amatörteater. 

Från och med april har 
Kungsbacka teater haft sin 
ordinarie verksamhet stängd. 
Under vår och sommaren har 
teatern gjort arrangemang 
utomhus och tillsammans med 
andra förvaltningar. 



Nämnden för Kultur & Fritid  Kungsbacka kommun 
Nämndens årsredovisning 2020 

 

   

 21 

Område  Status Beskrivning Kommentar 

Kulturmiljövård  Uppnått 

Kommunantikvarien 
tillhandahåller kostnadsfri 
antikvarisk rådgivning för 
byggnadsvård i samband med 
renovering och ombyggnad av 
äldre hus i kommunen. 
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6  Verksamhetsmått 

6.1 Analys verksamhetsmått 
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7  Personal 

7.1 Kompetensförsörjning 

7.1.1 Attrahera/rekrytera 

På grund av covid-19 har inga praoelever tagits emot under året. Antalet feriearbetare har däremot 

mångdubblats under sommaren, för att kompensera för de förvaltningar som inte kunde ta emot på grund av 

pandemin. Detta har resulterat i nya arbetsmetoder och samarbeten, större utnyttjande av sociala media för 

spridning av arbetet internt och externt. Erfarenheter och samarbeten kommer att behållas och utvecklas. 

Ett av förvaltningens mål är att göra verksamheterna välkända. Under året har förändrat arbetssätt där fysiska 

möten och mötesplatser ersatts med digitala alternativ bland annat fått följden att nya målgrupper deltagit i och 

fått upp ögonen för verksamheterna. En ungdomsgrupp har under året projektanställts för att skapa en digital 

plattform för ungdomsdialog (digital mötesplats). 

  

7.1.2 Utveckla/behålla 

Fokus under året har legat på att skapa en trygg och säker arbetsmiljö under pandemin. Kontinuerlig dialog om 

arbetsmiljö, risk- och konsekvensanalyser kopplat till både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö har 

genomförts på APT. 

Som en konsekvens har arbetet med risk- och konsekvensanalys utvecklats. En intern förenklad mall har tagits 

fram i samverkan med fackliga representanter. 

Gemensamt APT material har tagits fram. Syftet är att säkra en god arbetsmiljö, enligt lagstiftning och 

framkomna behov. 

"Barometern", som är förvaltningens pulsmätning av arbetsmiljöns frisk- och riskfaktorer , genomförs löpande i 

varje verksamhet. Utvärdering planeras våren 2021. Medarbetarundersökning med representativt urval 

genomfördes under hösten. Resultatet kommer att diskuteras och hanteras på APT under våren.2021. 

Från hösten har förvaltningen gått över till digital hantering av incidenter i arbetsmiljön. Det underlättar  för 

medarbetarna att snabbt registrera incidenter när de uppstår, via app eller dator, och för cheferna att följa upp 

dem löpande. 

I verksamheterna har arbetssättet förändrats då fler medarbetare har arbetat på distans/hemifrån. Teamsmöten 

och digitala möten har ersatt de fysiska träffarna i allt större utsträckning. Detta har både inneburit 

kompetensutveckling för medarbetarna, nya samarbeten internt och externt och utvecklingssprång för 

verksamheterna, samtidigt som det inneburit krav på flexibilitet och nytänkande. 

Ambition att arbeta med bred delaktighet i ett tidigt skede när genomförandeplanen formas har fortsatt 2020. 

Nya former för delaktighet har provats och arbetssättet utvärderas inför kommande år. 

Som ett led i ledarskapsutveckling har en uppdatering av UL (FULL) erbjudits förvaltningens chefer. Dialog om 

resultat genomförs med respektive chef. Förvaltningen har också anmält en medarbetare till satsningen "Jag vill 

bli chef". 

7.1.3 Avsluta 

Samtliga medarbetare som slutar sin anställning på förvaltningen blir erbjudna ett avslutningssamtal med sin 

chef. Syftet med samtalen är att ta till vara på de erfarenheter som medarbetaren vill dela med sig av, 

utvecklingsområden såväl som vad som är viktigt att bevara. Ambitionen är att samtalet ger medarbetaren ett 
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gott avslut på sin anställning samtidigt som det ger arbetsgivaren ökade möjligheter att utveckla verksamheten. 

Medarbetaren har också möjlighet att besvara en exitenkät. På grund av låg svarsfrekvens har det varit svårt att 

dra några tydliga slutsatser av underlaget, rutinen för utskick av enkäten är under utveckling. 

7.2 Analys personalmått 

Andelen deltider i förvaltningen har ökat med 1,8% från föregående år och den genomsnittliga 

sysselsättningsgraden har minskat 0,6% till 90,6%. Både nyckeltalen varierar mellan olika enheter och 

verksamheter i förvaltningen, beroende på verksamhetens förutsättningar. 

Ett av nämndens nyckeltal innebär att förvaltningen följer upp önskad sysselsättningsgrad. Resultat av enkät 

med frågor om medarbetare har den sysselsättningsgrad (ssg) de önskar visar att dryg 18 procent av de svarande 

önskar en högre ssg, medan 4% önskar lägre ssg. Förvaltningen kommer under 2021 arbeta vidare med att 

undersöka anledning till deltidsarbete samt möjligheter till ökat heltidsarbete. 

Enligt statistiken ser personalomsättningen ut att ha ökat markant från föregående år. I statistik över 

personalomsättning ingår avslutade anställningar i samband med badhusens övergång till privat verksamhet. 

Kommunen har också förändrat sätt att registrera förflyttningar inom förvaltningen, vilket påverkar statistiken. 

Om personalomsättning istället beräknas på hur många som slutat i förvaltningen eller i kommunen (borträknat 

badhusens övergång) hamnar personalomsättningen istället på 8,8%. 

Under pandemiåret har medarbetarna varit mindre sjuka än tidigare år och anledningen till detta beror sannolikt 

på många olika faktorer, bland annat distansarbete och förändrade arbetssätt. 

Statistiken visar att förvaltningens långtidssjukfrånvaro har minskat, korttidssjukfrånvaron har ökat något, och 

frisknärvaron har minskat. Antalet sjukdagar i snitt per anställd har minskat från 19,2 till 13,5 dagar. Slutsatsen 

blir att något fler medarbetare har varit sjuka, fast mycket kortare tid än tidigare. 

  

  

7.3 Resursmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel deltid 21% 20,2% 26,5% 28,3% 

 Andel heltid 79% 79,8% 73,5% 71,7% 

 Andel kvinnor som har deltid 24% 22,8% 26,6% 28,4% 

 Andel kvinnor som har heltid 76% 77,2% 73,4% 71,4% 

 Andel män som har deltid 16% 16,5% 26,3% 28,3% 

 Andel män som har heltid 84% 83,5% 73,7% 71,7% 

 Anställda andel kvinnor 61% 61,2% 70,4% 68,9% 

 Anställda andel män 39% 38,8% 29,6% 31,1% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad  92,9% 91,2% 90,6% 

 Anställda totalt 240 237 223 196 

 Medarbetare 30 - 39 år 18% 18,6% 20,2% 21,4% 

 Medarbetare 40 - 49 år 25% 24,1% 25,1% 28,1% 
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  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Medarbetare 50 - 59 år 34% 32,1% 27,8% 28,6% 

 Medarbetare 60 år och äldre 15% 16,9% 14,4% 16,3% 

 Medarbetare yngre än 30 år 8% 8,4% 12,6% 5,6% 

 Medelålder 48 48 46 47 

 Pensionsavgångar 4  6 3 

7.4 Effektmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Frisknärvaro 62% 59,7% 62,6% 60,2% 

 Frisknärvaro Kvinnor 57,4% 52,5% 60,1% 59% 

 Frisknärvaro Män 68,8% 70,5% 66,7% 63,1% 

 Korttidssjukfrånvaro  2% 2% 2,6% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor  2,3% 2,2% 2,4% 

 Korttidssjukfrånvaro Män  1,5% 1,8% 3% 

 Långtidssjukfrånvaro 2,5% 2,2% 2,8% 1,6% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 3,4% 2,6% 3,7% 1,8% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,3% 1,2% 1% 1% 

 Personalomsättning 7,4% 10,5% 9,9% 19,1% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 5,4% 5,1% 5,8% 4,3% 

 Sjukfrånvaro Män 3% 2,8% 2,7% 3,9% 

 Sjukfrånvaro Totalt 4,4% 4,2% 4,8% 4,2% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 

 29,7% 37,4% 20,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor 

 30,1% 41,3% 25,7% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män 

 28,4% 19,6% 7% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   2,4% 3,6% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   4,3% 3,8% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   5,8% 4,6% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd  15,2 19,2 13,5 
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8 Ekonomi 

8.1 Uppföljning driftbudget 

Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Avvikelse 

2020 

Nämnd -1 167 -1 051 -1 068 -17 

Förvaltningsledning -9 100 -10 323 -8 990 1333 

Utveckling & social hållbarhet -7 979 -9 205 -8 384 821 

Förenings- & förvaltningsstöd -18 001 -22 976 -23 783 -807 

Bad, idrott & motion -68 887 -81 636 -81 395 241 

Mötesplatser & kulturskola -49 308 -50 516 -49 126 1 390 

Bibliotek, kulturliv & turism -47 502 -46 802 -45 334 1 468 

Avskrivningar & internränta -17 515 -19 112 -14 558 4 554 

Summa -219 459 -241 621 -232 638 8 983 

Kommentarer 

Kultur & Fritid redovisar en positiv budgetavvikelse om +9 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,7%. Den 

positiva budgetavvikalen beror främst på att avskrivningskostnader och personalkostnader har varit lägre än 

budgeterat. 

Under senaste året har ett flera inventarier, fordon och anläggningar skrivits av helt  och återinvestering har inte 

skett i samma takt. 

Många verksamheter har överskott på personalkostnader, dels på grund av ett minskat behov av vikarier, dels på 

grund av att det, främst under våren, tagit längre tid att tillsätta vakanta tjänster. 

Under året har staten kompenserat för ökade sjuklönekostnader under pandemin, totalt har förvaltningen fått 

ersättning med närmare 800 tkr. 

De största förändringarna jämfört med 2019 är främst att verksamheten vid simhallarna övergått till privat 

företag, ökad hyra med nya badhuset, rivning av båda Aranäs-hallarna, samt begränsad verksamhet på teatern på 

grund av pandemin. 

Budgetavvikelse per enhet beror på följande: 

Utveckling & social hållbarhet- ej tillsatt vikarier till 100% vid ledighet, utan anpassat uppdragen istället. 

Förenings- & förvaltningsstöd- avvikelsen beror på mindre intäkter än budgeterat, främst intäkter för 

arrangemang. För de föreningar som har fått anstånd under året syns inte avvikelsen här utan centralt i 

kommunen. Nämnden får en löpande informationsrapport om skulder till förvaltningen vid varje nämndsmöte. 

Bad, idrott & motion- här finns en positiv avvikelse trots att det finns engångskostnader på grund av 

avvecklingen av vår egen simhallsverksamhet och för temporära lösningar tills aranäshallarna ersätts av de nya 

sporthallarna. Engångskostnaderna balanseras av temporära överskott i övergången mellan gamla simhallen och 

innan den nya badhuset togs i drift. 

Mötesplatser & kulturskola- avvikelsen beror på  lägre personalkostnader då vikarier använts i mindre 

omfattning, intäkter för ersättning för sjuklöner  och mindre materialkostnader. Verksamheten har under året fått 
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bedrivas digitalt under delar av året, haft begränsade öppettider och fått ställa in arrangemang under året, till 

exempel Schools out och LANBIT. 

Bibliotek, kulturliv & turism- avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader inom biblioteksverksamheten 

då man haft färre vikarier och längre vakanser på grund av rådande pandemi. Våra besöksmål har haft fler 

besökande i år, men inte haft möjlighet att ha arrangemang i samma utsträckning och kaféverksamheten har fått 

anpassas enligt restriktioner. Kungsbacka teater har varit stängd större delen av året, men kunnat balansera 

intäktsförlusterna med minskade kostnader. Intäkter för ersättning av sjuklöner har även här påverkat resultatet. 

  

  

  

8.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott 

8.2 Uppföljning investeringsbudget 

Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 
Avvikelse 

2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -4 698 -11 210 -8 194 3 016 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter -5 240 -21 004 -9 525 11 479 

Netto -9 938 -32 214 -17 719 14 495 

Kommentarer 

De större investeringarna som genomförs i år är ny konstgräsplan på Rydets idrottsplats (belysning återstår), 

utbyte av konstgräsmatta i Åsa, utbyte av styrning av lingångar och nytt mixerbord på Kungsbacka teater samt 

fortsatt upprustning av badplatser. 

Utöver det sker ett löpande utbyte av inventarier, maskiner, teknisk utrustning och musikinstrument. 

Budgetavvikelsen beror delvis på projekt som pågår över årsskiftet och kommer att slutföras under 2021, 

exempelvis ny utställning på naturum, konst till Sandlyckans äldreboende och Fjärås Bräckaskolan samt fortsatt 

upprustning och utveckling av kommunens badplatser. 

Budget för nyanläggning av motionsspår har inte använts utan avvaktar detaljplaner. 

Den budget som i början av året var avsatt för skatepark har flyttats över till nämnden för Teknik då det är en 

del idrottsparken vid det nya badhuset. 

8.2.1 Specifikation projekt 

Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) 

Projnr Text 
Utfall tom 

2019 
Budget 

2020 
Bokslut  

2020 
Avvikelse 

2020 
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3349 Konstgräsplan Onsala inkl belysning  -6 900 -4 373 2 527 

3377 Utbyte växtbäddar -339 -2 661 -2 628 33 

Summa projekt >5 Mkr -339 -9 561 -7 001 2 560 

Kommentarer 

En ny konstgräsplan har anlagts i Onsala genom att man gjort om gräsplanen på Rydets IP till en konstgräsplan. 

För att få bästa resultat har en ordentlig dränering av planen gjorts i samband med bytet. Den återstående 

budgeten kommer att begäras att flyttas över till 2021 då vi avvaktar bygglov för belysningen. 
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9 Hållbarhetsbokslut 

Förvaltningen fokuserar mest på det sociala hållbarhetsperspektivet. Vi verkar på olika sätt för en stad och 

kommun där man känner sig trygg och välkommen och kan verka utifrån jämlika relationer. Här har vår 

mötesplatsverksamhet viktig liksom vårt brottsförebyggande arbete om bedrivs genom Brå. Hela stimulansen av 

föreningslivet syftar också till att stärka en av de viktigaste pelarna i civilsamhället och den enskilda personens 

delaktighet i samhället. 

Under 2020 har vi satsat extra på att etablera vår mötesplats för unga, Protonen, i Hålabäck. I detta område har 

vi även etablerat arbetsmodellen Tillsammans för varje barn som nu utökas till flera skolor i kommunen. Vi har 

rekryterat en fritidslots med huvudfokus att lotsa nyanlända in i föreningslivet eller till andra fritidsaktiviteter 

och sociala sammanhang. Biblioteket har erbjudit språkcafé och att stödja invånare att bli en del av vårt digitala 

samhälle. Corona har kraftigt begränsat dessa aktiviteter under senare delen av året. Kommunens breda insats, 

Leverera välmående, syftande till att förbättra  ungas psykiska hälsa, har resulterat bla i en utbildningsmodell 

och verktygslåda för alla som kommer i kontakt med unga kan ta del av för att kunna stödja ungas egna 

förmågor på bästa sätt. Vi har under året testat en modell föra att kraftigt höja förvaltningsledningars insikter om 

jämställdhet. Beslut har fattats om att fortsätta genomföra kunskapshöjande insatser 2021 så att 

jämställhetsperspektivet förs upp på strategisk ledningsnivå. 

När det gäller ekonomisk hållbarhet har vi ett pilotprojekt kring lokalsamordning igång och det gäller att 

samlokalisera vår verksamhet när ungdomshuset Elektronen rivs. Vår kommunikation gentemot föreningslivet 

utgår numera alltid från att föreningarna behöver tänka mer på att dela lokaler med andra föreningar och 

verksamheter. Det minskar lokalkostnaderna både för föreningarna själva och för kommunen. 

Under året har vi arbetat aktivt med att medvetandegöra alla medarbetare om konsumtionstrappan. Vi har också 

haft ett flertal utställningar på Fyren om t ex återbruk och konsumtion för att stimulera invånarna till förändrat 

konsumtionsbeteende. 
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10 Verksamhet som utförs av externa aktörer 

Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 

Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 

under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet 
Andel av 

verksamhetsvolym 
Kostnad för 
verksamhet 

 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 

     

     

     

     

     

Vårt fokus under de senaste åren har förflyttats från de små verksamheterna, såsom kaféer, till den betydligt mer 

omfattande badhusverksamheten. Från årsskiftet bedrivs därför badhusverksamheten av ett externt företag enligt 

ett koncessionsavtal. Gymverksamheten vid simhallarna har även tidigare år bedrivits av extern aktör. En 

betydande del av vår verksamhet, 9 % av våra medarbetare och med en omslutning på cirka 11 miljoner 

(exklusive hyra), har därmed lagts ut på extern utförare. 

Den näst största delen som utförs av externa aktörer är Kungsbacka teater, där externa producenter står för den 

största delen av teaterns föreställningar. I år, sedan mars, har uthyrningen i princip varit obefintlig på grund av 

pandemin. 

Vi håller även på identifiera vilken typ av uppdrag som  ideell sektor kan utföra mot given ersättning. I somras 

testade vi föreningar som trygghetsvandrade i Kungsbacka innerstad mot en mindre ersättning. 
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