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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 

Viktiga händelser inom verksamheten 

Pandemin satte tydliga spår 

Hanteringen av pandemin har starkt präglat 2020. Fokus har varit på att leda och samordna arbetet med 

kommunens krishantering och kommunikation. Vi har under våren varit i stabsläge, vi har genomfört ett antal 

presskonferens med anledning av pandemin, vi har styrt om till att i allt större utsträckning arbeta hemifrån där 

så varit möjligt, vi har genomfört och deltagit i möten och utvecklingsarbete digitalt och vi har 

bemanningsplanerat på nya sätt för lösa våra uppdrag. Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet har varit 

prioriterade med aktiv kommunikation och rådgivning samt kampanjer som exempelvis Support your locals och 

Hemester. 

Kort sagt blev 2020 ett väldigt annorlunda år i förhållande till vad som ursprungligen planerades. Det är 

naturligtvis i allt väsentligt en negativ händelse som vi har hanterat på så bra sätt vi haft förmåga till. Samtidigt 

har hanteringen av pandemins effekter för invånare och organisation inneburit att vi lärt oss en hel del och 

utvecklats i vårt arbete. Vi har lärt oss att ställa om istället för att ställa in, vi har utökat kontakten med 

näringslivet och vi har tagit ett stort steg i den digitala utvecklingen. 

Kommunens nya översiktsplan 

Under året som gått har vi genomfört samråd för kommunens nya digitala översiktsplan. Vi har under flera 

tillfällen genomfört dialoger i form av öppna föreläsningar och utställningar. Under en vecka hade vi en 

utställning i Kungsmässan där det fanns möjlighet att ställa frågor om hur Kungsbacka kommun ska utvecklas i 

framtiden. Nästa steg i projektet är en granskning som kommer att ske under våren 2021. 

Arbetet med kommunfullmäktiges mål 

Under året har vi slutfört arbetet med de kommungemensamt prioriterade utvecklingsinitiativ som 2018 togs 

fram för att nå målen. Kommunstyrelsens förvaltning håller samman arbetet som genomförs gemensamt i alla 

förvaltningarna. Satsningarna har bl a lett till bättre samordning av förebyggande insatser kring barn som börjar 

få problem, ökad kunskap om hållbar konsumtion, ökat fokus på välmående i skolan, mindre utsläpp från vår 

fordonspark och utformning av en ny mötesplats i Fjärås tillsammans med berörda målgrupper.  

Viktiga händelser inom personalområdet 

Under kvartal två genomfördes en omorganisation på Kommunstyrelsens förvaltning. Områden Styrning & 

Analys samt Ekonomi slogs samman och bildar nu gemensamt området Styrning & Ekonomi. Ingen övertalighet 

skedde. Förändringen syftade till att uppnå en utvecklad styrning med ökad analys samt en tydligare koppling 

mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Verksamheten Strategisk planering på Samhällsbyggnadskontoret bytte namn till Hållbar utveckling i samband 

med omorganisationen. Syftet med namnbytet var att skapa ett ökat fokus kring hållbarhetsfrågor med 

utgångspunkt i samhällsbyggnadsprocessen. Två specialister inom hållbarhet flyttade över från 

Kommunledningskontoret till Hållbar utveckling i samband med namnbytet. 

Verksamheten Administration bytte namn till Kansli i syftet att skapa en tydligare kanslifunktion. I samband 

med omorganisationen flyttade två medarbetare från Styr och analys över till Kanslienheten. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 

Under våren fick vi styra om fokus och personella resurser för att leda den kommungemensamma krisledningen, 

samt bemanna staber på den kommunövergripande nivån och inom Vård & Omsorg. Situationen har krävt ett 

stort kommunikationsarbete som involverat samtliga kommunikatörer i kommunen. Behovet av nya beslut och 
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rutiner kring personalfrågor har varit omfattande. 

Under senhösten har arbetet återigen intensifierats vad avser att hantera den ökade smittspridningen. 

Vi har även arbetat aktivt med information och dialog med näringslivet för att säkerställa att nationella 

stödåtgärder når fram och att effekterna för det lokala näringslivet minimeras. 

Färdtjänstresorna har i stor utsträckning påverkats av den rådande situationen och antalet resor har minskat. 

1.2 Årets resultat 

Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 19 25 27 

Kostnader -286 -318 -321 

Netto -267 -293 -294 

Budget, netto -274 -296 -319 

Avvikelse 7 3 25 

Kommentarer till verksamhet och utfall 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 25 mkr för 2020. En stor del av överskottet är 

hänförbart till effekter av den pågående pandemin. Resandet med färdtjänst har minskat drastiskt under året, 

vilket skapar ett överskott mot budget. Vi har även rest mindre själva och deltagit i utbildningar och konferenser 

på distans, vilket har sänkt våra kostnader. Vi har ställt om istället för att ställa in, vilket har inneburit att 

kostnaderna för en del utvecklingsprojekt har skjutits framåt i tiden och därmed ger ett överskott 2020. 

Vidare har vi under året haft större intäkter inom flera områden, bland annat på debiterade timmar för 

detaljplaner, arrenden och skogsförvaltning. Lägre kostnader för skolskjuts och en större återbetalning än 

förväntat av pensionskostnader från räddningstjänsten bidrar också till överskottet. 

Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 0,02  0,02 

Utgifter 0 -2 2 

Netto 0,02 -2 2,02 

Kommentar till investeringar 

Överskottet på 2,02 mkr beror på att vi inte gjort några investeringar under året, men fått in en intäkt som avser 

medfinansiering av ett tidigare avslutat projekt. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 

Coronapandemin har påverkat kommunstyrelsens förvaltning på en mängd sätt under hela året. Inom många 

verksamheter har det krävts kraftsamlingar. En positiv effekt är dock att värdet av förvaltningsövergripande 

samarbete har blivit tydligt under krisen. Här följer ett urval av pandemins effekter på våra verksamheter. 

1. Pandemin och krishantering 

Sedan slutet av januari har frågor kring coronaviruset behövt hanteras operativt, inte minst av enheten för 

krisberedskap. Först genom stöd till andra förvaltningar som fick frågor, sedan som aktiverad 

krisledningsorganisation under våren, för att till slut ha ett samordningsansvar för det fortsatta arbetet under 

resten av året. På många av förvaltningens enheter har medarbetare fått lägga annat arbete åt sidan för att arbeta 

i stabsfunktion under en kortare eller längre period. 

Pandemin har påverkat planeringen för året och kommer att fortsätta påverka planeringen under lång tid 

framöver då omprioriteringar har gjorts. Projekt har fått skjutas upp och ibland ställas in. Samtidigt har vi under 

pandemin fått testa flera av de strukturer för krisledningsorganisationen som vi byggt upp genom utbildning och 

övning. Detta ger oss möjligheter att utveckla denna framöver med erfarenheter från en inträffad större 

samhällsstörning. 

2. Pandemin och kommunikation 

Stora resurser har krävts på daglig basis för kommunikation kring viruset. Alla resurser i organisationen 

inriktade på kommunikation och marknadsföring har nyttjats. Kommunikationsenheten på kommunstyrelsens 

förvaltning har fördelat arbetet till olika arbetslag bemannade med kollegor från olika förvaltningar som jobbat i 

team dedikerade till press, webb, redaktion och omvärld. Varje vecka har det varit avstämningsmöte med 

samtliga förvaltningar för att skapa en gemensam lägesbild att kommunicera utifrån. Det har varit kontinuerliga 

pressträffar i både fysisk och digital form under våren varje vecka. 

3. Pandemin och näringslivet 

När pandemin bröt ut spreds en oro i det lokala näringslivet. Många företag fick tvärstopp i produktion, order 

och kundkontakter. För näringslivsenheten innebar det en omställning av resurserna för att fokusera alla krafter 

på att stödja lokalt näringsliv. Varje vecka kontaktades 30-50 företag för att skapa en lägesbild som sedan 

rapporterats till Länsstyrelsen. Näringslivsenheten har fokuserat på att stödja företagen och samordna 

kommunikation i press, media, nyhetsbrev och annonsering. Den har också samarbetat med Region Halland och 

Business Region Göteborg med att utöka de stödjande resurserna för näringslivet som t ex företagsakuten, 

direkttelefoner och förenkling kring var man hittar de olika stöden som näringsidkare. Kungsbacka var först i 

Sverige med att skapa en kampanj kring Hemester. Samarbetet mellan förvaltningarna har stärkts och det har 

varit närmare till beslut. 

Pandemin har även haft en direkt ekonomisk påverkan på kommunen, genom att en del av våra kunder har haft 

svårt att betala sina fakturor. 

4. Pandemin och digital utveckling 

Coronapandemin har medfört en kraftigt ökad användning av digitala verktyg på grund av ökat hemarbete och 

begränsningar i att samla människor i grupp. Olika digitala kanaler har blivit helt nödvändiga för 

kommunikation, arbete, samarbete, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Krisen har också skapat kreativitet 

bland både medarbetare, invånare och företagare. Nya lösningar har dykt upp för att kunna fortsätta erbjuda 

tjänster och tillgängliggöra evenemang under gällande restriktioner. 

Förväntningarna på kommunens digitala service har fortsatt att öka. Kommuninvånarna vill i högre grad ha 

enkla och snabba digitala lösningar som är situationsanpassade för deras behov. Nya tekniska lösningar för att 

skapa insyn, delaktighet och stärkt inflytande har också skapat nya förväntningar på transparens och efterfrågan 

på att påverka kommunens verksamhet hos invånarna. I samma takt har risken för digitala klyftor ökat. Det har 
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blivit tydligare att kommunen behöver erbjuda andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den 

nya tekniken. 

5. Pandemin och distansarbete 

Stora delar av kommunens medarbetare behöver vara fysiskt närvarande på sin arbetsplats, men på 

kommunstyrelsens förvaltning har de flesta möjlighet att utföra sina jobb på distans. För att minska 

smittspridningen har allt fler under året utnyttjat den möjligheten, och i slutet av året är normen att vi arbetar på 

distans. Möten, konferenser och utbildningar har ibland skjutits upp, men framför allt ställts om till ett 

genomföras i digital form. Fysiska möten och tjänsteresor sker nu bara i undantagsfall. 

Omställningen till distansarbete har fört med sig många utmaningar och risker, särskilt vad gäller fysisk och 

psykisk arbetsmiljö. Men den har också haft en mängd positiva effekter. Medarbetarna har snabbt blivit vana att 

använda digitala verktyg på ett effektivt sätt och vi har hittat nya former och metoder för t ex workshops. 

Resandet har minskat och i en digital arbetsmiljö är ”avståndet” till medarbetare på andra förvaltningar precis 

lika långt som till de närmaste kollegerna. Detta stärker samarbetet. 

En särskild utmaning har varit att få de demokratiska forumen att fungera digitalt. Detta har krävt arbete med 

lösningar, regler och nya arbetssätt för att göra det möjligt både juridiskt och praktiskt. Kungsbackas 

förtroendevalda har fått arbeta under delvis nya villkor. 

6. Pandemin och integration 

Coronapandemins effekter har satt spår i vårt mottagande och integrationsarbete. Stängda gränser och 

omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat möjligheterna för människor att söka skydd i 

Sverige. Under våren beslutade Migrationsverket att skjuta upp överföringar av kvotflyktingar till Sverige. 

Kungsbacka fick därför inga nya kvotflyktingar bosatta hos oss. Däremot har vi fått anvisningar av de personer 

som sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Migrationsverket har sedermera beslutat 

att återuppta arbetet med vidarebosättning av kvotflyktingar, vilket för vår del innebär ett mer koncentrerat 

mottagande än planerat. 

7. Andra faktorer 

Ett axplock av ej virusrelaterade omvärldsfaktorer under 2020 som har haft, eller förväntas få, stor påverkan på 

förvaltningens verksamheter: 

• Europeisk grön giv. I början av året presenterade den nya Europeiska Kommissionen sina 

prioriteringar för utvecklingen inom EU under de kommande åren. En av dessa är den "Europeiska 

gröna given", färdplanen för hur EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent. EU har också 

infört en ”grön taxonomi”, ett verktyg som syftar till att göra det enklare att identifiera och jämföra 

miljömässigt hållbara investeringar. 

• Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. En annan av EU-kommissionens viktiga prioriteringar, 

som bland annat innehåller strategier för hantering av data och artificiell intelligens. 

• EU:s långtidsbudget. Under året har förhandlingar pågått om den nya budget som ska gälla åren 2021-

2027. Långtidsbudgeten påverkar Kungsbacka kommun bland annat genom att den styr vilka 

möjligheter det finns att söka finansiering för utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsens förvaltning har 

under året bevakat framtagandet av nya EU-program, och fortsatt sitt samarbete i regionala och 

internationella nätverk såsom Eurocities. 

• Den nya tillgänglighetslagen. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer flera krav som 

ska vara uppfyllda 2020 och 2021. Detta har inneburit omfattande arbete med anpassningar för att en 

större del av allmänheten ska kunna ta del av vår information och våra dokument. 

• Förändrad kärnenergiberedskap. Under våren beslutade regeringen om förändringar i förordningen 

om skydd mot olyckor. Det innebär att beredskapszonerna kring Ringhals kärnkraftverk görs om. Större 

delen av Kungsbacka kommun kommer att ingå i den yttre beredskapszonen, förutom de nordligaste 

delarna av kommunen som ingår i den så kallade planeringszonen. Förändringarna får till följd att stora 
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delar av dagens beredskapsplaner för kärnteknisk olycka behöver göras om, vilket berör stora delar av 

kommunens verksamheter. 
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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 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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Möjlighet att påverka i alla åldrar 

Alla grundskolor i såväl privat som kommunal regi i kommunen kontaktades inför året för en dialog kring 

arbetet med framtagande av Kungsbackas kommunövergripande översiktsplan. Tre skolor visade intresse för 

fortsatt dialog men på grund av pandemin har endast en skola bjudit in. Under föreläsningarna på skolan 

uppmuntrades ungdomarna att läsa översiktsplanen och sedan lämna synpunkter. Ungdomarna skrev formella 

yttranden med synpunkter som bedömdes och hanteras nu i vårt arbete med att revidera förslaget till 

översiktsplanen. Dialogen har resulterat i att barnperspektivet inkluderats i samhällsbyggnadsprocessen, vilket 

tidigare har saknats. 

Utveckling av stadsbebyggelsen 

Vi skapar förutsättningar för en blandad stadsbebyggelse genom att studera lämplig placering av bostäder, 
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kontor, samhällsviktiga funktioner, handel och verksamheter för att tillsammans skapa en hållbar 

stadsutveckling. Detta för att skapa möjligheter för företag att etableras, ett levande centrum, levande 

stadsmiljöer och ett starkt attraktivt Kungsbacka. Fokus ligger på Kungsbacka tätort och andra 

stationssamhällen som noder i samhällsbyggandet. 

Några exempel på projekt som bidrar till en blandad stadsbebyggelse är Ejdern, Gjutaren & Liljan, Sydöstra 

centrum och Anneberg centrum. Projekten pågår under en längre tid och förväntas blir färdigställda enligt 

tidsplan. 

Totalförsvar - civilt försvar 

Med anledning av pandemin har vissa aktiviteter inom civilt försvar blivit framflyttade till 2021. 

Krisberedskapsveckan 2020 genomfördes enligt plan under våren med ett förändrat upplägg utifrån 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer där samtliga föreläsningar som genomfördes kunde följas live, eller i 

efterhand, via webben. Detta har resulterat i att vi lyckats nå fler än tidigare år och intresset har upplevts större, 

vilket troligtvis är en effekt av att vi har en pågående samhällsstörning. Kommunens uppgifter inom civilt 

försvar mellan 2018–2020 kommer fortgå i enlighet med överenskommelsen för 2021. 

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 

Antal påbörjade bostäder   501 234 575 

Antal färdigställda bostäder   418 248 575 

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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Glokala Sverige - för ökad kunskap och engagemang 

I början av året blev Kungsbacka kommuns ansökan om deltagande i projektet Glokala Sverige beviljad av 
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projektägarna Sveriges Kommuner och Regioner samt svenska FN-förbundet. På grund av pandemin har 

uppstarten av utbildningsprojektet blivit senarelagd. Ambitionen var att genomföra de två första stegen i en 

"Glokal trestegsraket" under hösten, men endast ett utbildningstillfälle har genomförts. Satsningen fortsätter 

2021. 

Projektet har bidragit till att de globala hållbarhetsmålen syns tydligare i olika kommunala sammanhang och att 

vi har börjat vässa kommunikationen kring Agenda 2030, inte minst i samband med hållbarhetsbokslutet. 

Projektet har gett ett visst ökat medvetande bland våra medarbetare, förtroendevalda och invånare kring 

kommunens engagemang i de globala målen men de huvudsakliga effekterna förväntas komma under 2021. 

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 

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% 99% 

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

505 427 354 328 350 

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

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

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% 85% 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% 88% 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% 70% 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% 84% 90% 
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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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Etablering och ökad tillgång på planlagd verksamhetsmark 

I arbetet med att systematisera etableringsprocessen för nya företag har vi under 2020 genomfört en 

kartläggning i samarbete med berörda förvaltningar. Vidare har en processbeskrivning tagits fram som kommer 

att färdigställas i början av 2021 och då publiceras internt i kommunen. Den förväntade effekten av en ny 

beskrivning av etableringsprocessen är att rollerna för berörda förvaltningar blir tydligare. Vi kommer även ta 

fram en populärversion av processen som kommer kunna användas externt för att förtydliga för de företag som 

är intresserade av verksamhetsmark i Kungsbacka. 

I syftet att ha en god planreserv för verksamhetsmark och därmed bidra till målet Bästa företagsklimatet i 

Västsverige jobbar vi löpande med planläggning och utveckling av nya verksamhetsområden. 

Verksamhetsområdet på Klovsten pågår och detaljplanen beräknas kunna antas under 2021. Under året har vi 

även påbörjat ett planarbete för ett nytt stort verksamhetsområde i Frillesås-Rya, där detaljplanen varit ute på 

samråd. Nästa område att påbörjas blir Södra Anneberg med beräknad planstart under 2021. 

I Duvehed och Äskatorp har kommunen färdig planlagd verksamhetsmark där erbjudande av etablering och 

försäljning av tomter pågår. Arbetet med nya detaljplaner under 2020 hjälper till att öka tillgången på planlagd 

verksamhetsmark och under senare delen av 2021 kommer kommunen kunna erbjuda etablering på ett flertal 

platser i kommunen, vilket stärker Kungsbacka som näringslivskommun. 

Strategisk kompetensförsörjning för näringslivet  

Vi har påbörjat arbetet med att skapa en struktur som möjliggör för de kommunala verksamheterna att stödja 

näringslivets kompetensförsörjning på bästa sätt. Stort fokus har under året lagts på direkta insatser i form av 

dialog med företag och de regionala organisationerna för att på bästa sätt matcha regionala erbjudanden mot 

företagens utvecklingsbehov. 

Flera regionala projekt har startats upp och pågår. Exempel på dessa är Smart Industri 2,0, Kompa Halland, 

Hållbar Kompetens i Halland (besöksnäring), Hållbar utveckling av Naturturism och Framrutan. Dessa ska 

bidra till att stärka företagens konkurrenskraft genom både företagsutvecklande stöd och direkta insatser till 

medarbetare i företag. Kompa Halland är ett projekt med kompetensutvecklande insatser för personer som är 

varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland, med syftet att minska sårbarheten 

och milda effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet. 

Under året har också specifika erbjudanden arbetats fram för att stödja och möta företagens behov. Exempel på 

det är utbildningen Bli en bättre spelare på den digitala arenan som erbjöds företag i samband med julhandeln. 

Utbildningen genomfördes tillsammans med Business Region Göteborg och fokuserade på digital 

marknadsföring och e-handel. 
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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 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 3,3 3,5 

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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Kommunstyrelsen har inte haft några aktiviteter inom det här målområdet under 2020. 

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. 

229 240 238 246 245 

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 (%) 

75% 73% 78% 82% 90% 
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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. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 

Vi förändrar våra arbetssätt 

Med utgångspunkt i den reviderade handboken för invånardialog och Kungsbackas innovationsmodell har vi 

utbildat och coachat ett stort antal olika verksamheter i att testa nya former för dialog och medskapande med 

lokalsamhället. Vi kan se resultat av arbetet genom att flertalet verksamheter har genomfört nytänkande 

invånardialoger inom sina arbetsområden. Ett nämnvärt exempel är samrådsdialogen kring den nya 

översiktsplanen. Här utökades de traditionella kanalerna med en interaktiv utställning, delvis placerad i 

stadshusets publika yta och delvis på Kungsmässan. Utställningen var utformad för att även tilltala 

invånargrupper som vanligtvis är mindre delaktiga i samhällsbyggnadsdialogen som till exempel yngre barn, 

barnfamiljer och äldre kvinnor. Bedömningen är att aktiviteten har bidragit till en förändrad syn på hur 

invånardialog kan genomföras samt till hur den kan bidra till verksamhetsutvecklingen. Detta i sin tur förväntas 

ge invånarna en ny och positiv bild av kommunen och kommunala verksamheter som mycket bättre möter 

invånarnas förväntningar och behov. 

Under året har vi säkrat upp en organisation kring Lätt & Rätt och tagit fram en plan för första fasen av 

genomförandet inom samhällsbyggnadskontoret, näringslivsenheten, Bygg & Miljö och Teknik. Uppstarten med 

föreläsningar och workshops tillsammans med föreningen Tillväxt & Tillsyn genomfördes under hösten och 

nästan 200 politiker och tjänstepersoner deltog under dagarna. En kommungemensam plan håller på att tas fram 

samtidigt som deltagande förvaltningar jobbar med planer och insatser på respektive förvaltning. 

Medvetenheten har ökat bland våra medarbetare om serviceinriktad myndighetsutövning samt vilken förändring 

som kommer behövas för att uppnå önskat läge. Några exempel på insatser som genomförts eller pågår i 

verksamheterna: 

• Nyfiken på näringslivet - ett forum för att diskutera näringslivsfrågor och dagsaktuella ämnen mellan 

förvaltningar, ofta med en företagare på besök 

• ny e-learning-plattform för medarbetare med fokus på bemötande, näringslivsfrågor och hur näringslivet 

ser ut i Kungsbacka 

• medarbetardagar för Bygg & Miljö med fokus på serviceinriktad myndighetsutövning 

• pågående kundresa inom samhällsbyggnadskontoret med fokus på att förbättra exploatörers upplevelse 

av samarbete med Kungsbacka kommun 

• förenkla och förtydliga etableringsprocessen för företag som är intresserade av etablering på våra 

verksamhetsområden 

• e-tjänster för bokning av tillståndslots och för företag som är intresserad av etablering på 

verksamhetsområdena. 

Fokus på digital utveckling 

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess skapar nytta för medborgare och företag. Den skapar även nytta för 

alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen genom att det blir enklare för dem att ha kontakt 

med varandra. Alla får tillgång till samma information vilket leder till att beslut kan fattas både snabbare och 
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med högre kvalitet. Vårt digitaliseringsarbete skapar möjligheter till en effektivare samhällsbyggnadsprocess, 

vilket kan bidra till ett ökat byggande och en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 

Under 2020 har vi automatiserat ett antal processer med hjälp av den digitala handläggaren (RPA). Totalt är nu 

14 processer automatiserade, främst inom ekonomiområdet på Kommunledningskontoret. Detta har till viss del 

frigjort arbetstid för medarbetarna, men framförallt tagit bort monotona arbetsuppgifter. Det har även skapat 

förutsättningar för att arbeta vidare med stöd- och ledningssystem. 

Vi har genomfört en förstudie inom digital samhällsservice för att kartlägga befintliga kanaler, visualisera och 

beskriva önskat läge samt föreslå vägval och utvecklingsplan för nästa steg. Det inkluderar webb, SoMe, samt e-

tjänstplattform. Under hösten startade genomförandeprojektet och förberedelser för upphandling av ny e-

tjänstplattform samt ny teknisk plattform för kommunens webbplatser är igång. Under 2021 intensifieras arbetet 

med nya kungsbacka.se där e-tjänstplattform är en viktig del. Den förväntade nyttan med ett samlat 

utvecklingsgrepp om vår digitala samhällsservice är att: 

• vi hushållar med våra resurser genom att konsolidera lösningar, undvika dyr uppgradering från gammal 

teknik till ny och minimera extra kostnader för anpassningar till det nya webbdirektivet. 

• vi förbättrar vår digitala samhällsservice och digitala kommunikation för de vi finns till för. 

• vi uppfyller lagen om tillgänglighet i digital service. 

Med inspiration från Karlstad och Helsingborg tog vi 2019 fram en prototyp för att publicera öppna data, 

kopplat till befolkningsstatistik vilket exempelvis kan vara arbetslöshet, inkomster, bilinnehav, utbildningsnivå 

och likande. På grund av att vi saknat bemanning för området 2020 har vi inte kommit i mål med initiativet och 

öppna data finns därför inte tillgängligt på kungsbacka.se ännu. Även om arbetet sattes på vänt under året, är vår 

avsikt att ta nya tag inom området 2021 eller 2022 då det är en del i kommunens handlingsplan för digital 

transformation. För närvarande omvärldsspanar vi och konstaterar att kommuner generellt inte kommit långt 

inom området. Vi deltar sedan hösten 2020 i ett regionalt nätverk för att bygga kunskap. 

Sjukfrånvaro hos medarbetarna 

Upprepad korttidsfrånvaro (dag 1-14) kan vara tecken på ohälsa och kommande längre sjukskrivning. För att 

minska sjuktalen och öka frisknärvaron har vi under 2020 jobbat med projektet Call for care. Det är ett 

samarbete med företagshälsovården som innebär att den som är sjuk ringer ett särskilt nummer och får råd och 

hjälp av en sjukvårdsutbildad person. Syftet är att få medarbetare att snabbare komma i tjänst igen. 

Projektet har förstås påverkats av coronapandemin. Resultatet visar att korttidsjukfrånvaron totalt i kommunen 

har ökat med 20 %, medan sjukfrånvaron ökat med endast 12 % hos de enheter som deltar i Call for Care. En 

försiktig slutsats kan sålunda vara att projektet givit förväntad positiv effekt på korttidssjukfrånvaron. Slutlig 

utvärdering kan först ske efter årsskiftet. 
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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 41 48 

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 
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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 Direktiv: Möjlighet att jobba efter pensionsåldern 

Beslutats av 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges formulering 

I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv arbetsgivare vill Kungsbacka att 

man ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern. Mycket kompetens finns hos dessa medarbetare och många 

vill arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar att de stanna kvar längre.  

 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att jobba efter 

pensionsåldern. 

Kommentar 

Kommunledningskontoret har under året arbetat fram ett regelverk som fastställts av kommunfullmäktige enligt 

direktivet. Regelverket är genomarbetat tillsammans med de fackliga organisationerna, HR-ledning och en 

referensgrupp av chefer i organisationen. Det innehåller ett antal olika verktyg som arbetsgivaren kan nyttja 

flexibelt i syfte att stimulera medarbetare att arbeta kvar efter 65 års ålder. Implementering av regelverket sker 

under första kvartalet 2021 i tjänstepersonsorganisationen. 

Indikatorer Utfall 2020 

Status direktiv: Möjlighet att jobba efter 
pensionsåldern 

Uppnått 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Analys verksamhetsmått 

Planerade företagsbesök 

Under året har företagsbesök till största delen varit fysiska besök men under perioder då besök inte varit möjliga 

har också digitala företagsbesök genom förts via Teams. Under året har också kontakterna med företag 

intensifierats genom telefonkontakter för att bidra till en dagsaktuell lägesbild av hur näringslivet mår och går. 

För att ha en kontinuitet och uppföljning i arbetet har ett urval av företagare haft återkommande kontakter under 

året, det vill säga ett och samma företag har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade. Det gäller både 

företagsbesöken och de telefonkontakter som tagits. 

De planerade företagsveckorna i samband med Framtidsforum sammanföll med höstens skärpta restriktioner 

och ställdes in. Det berodde på att företagen hade mycket att göra i samband med de skärpta restriktionerna och 

att de flesta inbokade företag ville avvakta tills fysiska möten blir möjliga. 

Färdtjänstresor 

Antalet resor med färdtjänst har ökat under flera år. Redan några månader innan coronapandemin var ett faktum 

hade dock volymtillväxten börjat avta och från mitten på mars har resandet minskat kraftigt. En viss återgång 

kunde skönjas i början av hösten, men i samband med hårdare restriktioner har resandet återigen minskat i slutet 

av året. 

5.2 Resursmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Ledtider detaljplaner, anges i månader 22 29 30 36 33 

5.3 Prestationsmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Planerade företagsbesök  45 84 47 78 

 Upprättade planprogram 4 0 7 1 4 

 Upprättade detaljplaner 11 15 19 26 10 

 Färdtjänstresor 84 093 85 760 92 733 97 220 56 749 

5.4 Effektmått 

  
Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 

Nöjdhet med utbudet av olika typer av 
boendeformer (hyresrätt, bostadshus, 
småhus etc.), skala 0-10 

4,5 4,6 4,7 4,6 4,7 
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Namn Utfall 

2016 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 

Nöjdhet med möjligheterna till att 
använda kollektivtrafiken för resor, skala 
0-10 

6,3 6,3 6,2 5,9 6,4 

 
Nöjdhet med räddningstjänsten, skala 0-
10 

8 8,2 8,2 8,1 8,3 

 
Nöjdhet med tydligheten i kommunens 
information, skala 0-10 

6,4 6,8 6,8 6,5 6,3 

 
Antal nystartade företag per tusen 
invånare (etableringsfrekvens) 

14,4 12,7 12,4 12,2  

Antal nystartade företag per tusen invånare 2020 publiceras under 2021 av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser. 
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6  Personal 

6.1 Kompetensförsörjning 

6.1.1 Attrahera/rekrytera 

Kungsbacka kommuns vision, mål och fokusområde uttrycker att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med 

modiga medskapande medarbetare och ledare. För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har vi sett ett 

behov av att arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke, både internt och externt. Att ta emot praktikanter är ett 

viktigt forum för att möta framtidens potentiella arbetskraft. Under året har Kommunstyrelsens förvaltning haft 

ett nära samarbete med den kommungemensamma praktiksamordningen för att effektivisera och förenkla 

hantering av LIA och VFU-ansökningar. Under våren inleddes också ett utvecklingsarbete på 

Kommunstyrelsens förvaltning i syfte att förbättra upplevelsen för prao-elever, samt skapa bättre förutsättningar 

för våra verksamheter att ta emot prao-elever. I projektet deltog representanter från HR, kommunikation och 

utvecklingsenheten. Arbetet resulterade bland annat i workshops med syfte att arbeta fram lämpliga 

arbetsuppgifter för målgruppen. Som en följd av utbrottet av covid-19 blev tyvärr vårens prao inställd, vilket var 

ett kommunövergripande beslut. Kommunstyrelsens förvaltning kommer under kommande vår fortsatt att 

samverka med kommunens skolor för att hitta alternativa sätt skapa inblick i arbetslivet för våra skolungdomar 

under rådande omständigheter. 

I november deltog Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med förvaltningen för Teknik på VARM-mässan 

2020. VARM-mässan har chalmerister som studerar Affärsutveckling och entreprenörskap inom 

samhällsbyggnad och Samhällsbyggnadsteknik som primär målgrupp. Syftet med deltagandet var att 

marknadsföra Kungsbacka kommun som en potentiell framtida arbetsgivare samt öka intresset för att arbeta 

inom offentlig verksamhet. Deltagande skedde i år genom en digital mässmonter med bland annat filminslag, 

möjlighet att söka examenarbete direkt via webben eller att chatta med medarbetare inom olika professioner 

inom samhällsbyggnad och teknik. 

Vidare arbetar Kommunstyrelsens förvaltning fortsatt med att synas i digitala kanaler så som Facebook, 

LinkedIn och Instagram. Kommunstyrelsen har bland annat varit avsändare för kampanjer om 

Beredskapsveckan 2020 samt Vårt framtida Kungsbacka som har väckt starkt engagemang på Facebook. Digital 

kommunikation har blivit särskilt viktigt under de förutsättningar som pandemin medfört. Ett starkt 

kommunikativt fokus har således också legat på covid-19. 

Rådande lågkonjunktur och effekten av coronapandemin har resulterat i minskad rörlighet på arbetsmarknaden. 

Söktrycket på de rekryteringsannonser för tjänster på Kommunstyrelsens förvaltning som legat ute under våren 

har dock varit gott. Vid annonsering av tjänster har vi attraherat den kompetens som eftersökts. 

6.1.2 Utveckla/behålla 

En central del i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att arbeta med att utveckla och behålla befintlig 

personal. Under våren har Kommunstyrelsens förvaltning verkat aktivt för att främja en god arbetsmiljö genom 

ett antal olika initiativ. 

Corona covid-19 

Utbrottet av covid-19 har i stor uträckning präglat arbetet med personalrelaterade frågor under året. HR-enheten 

på Kommunledningskontoret organiserade under våren extrainsatta ledningsmöten med HR-representanter från 

samtliga förvaltningar för att föra dialog och skapa samsyn kring arbetsgivarpolitiska frågor som uppdagats som 

en följd av pandemin. HR på kommunstyrelsen har formulerat den arbetsgivarepolitikiska hållningen under 

pandemin och ingått i det kommunövergripande stabsarbetet som pågick under våren på grund av 

coronapandemin. 
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Pandemin har haft stor inverkan på arbetsmiljöarbetet under året. Utöver den risk- och sårbarhetsanalys som 

upprättats på förvaltningen kopplat till covid-19, genomfördes också en kompletterande riskanalys utifrån 

arbetsmiljölagen i samråd med fackliga representanter på förvaltningen under våren. En viktig del i 

arbetsmiljöarbetet har bestått i att stötta chefer och medarbetare i att upprätthålla en god arbetsmiljö hemifrån, 

då våra medarbetare uppmuntrats att arbeta hemma i så stor uträckning som möjlig för att minska 

smittspridningen. Under hösten blev pandemiläget i regionen skärpt på grund av ökad smittspridning, vilket 

resulterade i att medarbetare istället för att uppmuntras till att arbeta hemma förväntas arbeta hemifrån. En rutin 

som möjliggör att låna hem teknisk utrustning, exempelvis bildskärm, implementerades således. Utbildningar i 

att ”leda på distans” har erbjudits till förvaltningens chefer för att underlätta omställningen. Medarbetare som 

inte kan skapa en god arbetsmiljö hemma erbjuds fortsatt en plats på någon av våra kontor. 

Pulsmätningar som undersökningsmetod 

Under 2019 implementerades pulsmätningar som undersökningsmetod i det systematiska arbetsmiljöarbetet på 

Samhällsbyggnadskontoret, med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. En utvärdering av metoden som 

genomfördes under hösten antydde att metoden uppfattats positiv av chefer och medarbetare såväl som av 

fackliga representanter. Arbetet med pulsmätningar har fortsatt under 2020 och under året har pulsmätning som 

undersökningsmetod även implementeras på Kommunledningskontoret. Pulsmätningarna har många fördelar 

och skapar förutsättningar för medarbetarna att vara en aktiv del i arbetsmiljöarbetet. Uppföljning sker på APT 

och tanken är att gruppen på ett tidigt stadie ska kunna fånga upp såväl frisk- som riskfaktorer. 

Kommunstyrelsens förvaltning har också deltagit i en kommunövergripande enkätundersökning kring Hållbart 

medarbetarengagemang (HME) under hösten. HME-underökningen möjliggör för Kungsbacka kommun att 

jämföra sig med andra kommuner och är och ett nyckeltal som används för uppföljning av målet att uppfattas 

som en attraktiv arbetsgivare. Resultatet visar att HME-värdet har ökat jämfört med 2018 då det låg på 

69,6. 2020 uppmättes HME-värdet till 75,8. 

KIA - Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö 

Under våren infördes KIA, Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö, på Kommunstyrelsens 

förvaltning i syfte att ersätta tidigare blanketter om olycksfall och tillbud. KIA är ett webbaserat 

informationssystem om arbetsmiljö som chefer och medarbetare i kommunen kan använda för att rapportera in 

olycksfall och tillbud genom en digitaliserad process. Den tidigare manuella rutinen för hantering av tillbud och 

arbetsplatsolyckor har inneburit svårigheter att nå ut i organisationen samt tidskrävande administration. KIA ger 

förutsättningar att arbeta förebyggande med arbetsmiljön och skapa ett mer effektivt arbetssätt för chefer och för 

samverkansgrupper inom ramen för arbetet i skyddskommittén. 

Kartläggning av arbetsmiljön  

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har genomfört workshops i sina respektive 

ledningsgrupper där vi arbetat med kartläggning av arbetsmiljön och identifierat fokusområden för det fortsatta 

arbetsmiljöarbetet under året. Ett fokusområde under 2020 har fortsatt varit fysisk aktivitet och återhämtning. 

Kommunstyrelsens förvaltning deltog under hösten i stegtävling med hjälp av Tappa, ett företag som erbjuder 

digitala aktivitetskoncept i syfte att uppmuntra samarbete och ökad rörelse i vardagen vilket har bevisat 

hälsopositiva effekter. 

På kommunövergripande nivå har under våren fem mål för Kungsbacka kommuns arbetsmiljöarbete tagits fram 

i samverkan med fackliga representanter. Målen för arbetsmiljöarbetet kommer att följas upp på 

förvaltningsnivå var sjätte månad inom ramen för facklig samverkansgrupp (FSG) på Kommunstyrelsens 

förvaltning. Första uppföljningen kommer att ske under första kvartalet 2021. Uppföljningen kommer att ligga 

till grund för dialog och planering av kommande aktiviteter inom arbetsmiljöarbetet. 

En jämlik arbetsplats 

I Kungsbacka kommun ska alla behandlas likvärdigt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor 

samt utveckling i arbetet. Genom att ta tillvara allas kompetens ökar vi möjligheterna till effektiva verksamheter 
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och hälsosamma arbetsmiljöer. Arbetet för jämställdhet tar avstamp i en kommungemensam plan för aktiva 

åtgärder inom jämställdhet och jämlikhet. Några exempel på hur Kommunstyrelsens förvaltning arbetat med 

jämställdhet och jämlikhet under året är att belysa och utreda osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män 

i samband med löneöversynen. Vi har tagit fram en digital arbetsmiljöutbildning med fokus på jämställdhet och 

jämlikhet i syfte att öka kunskapen hos våra medarbetare kring bland annat diskrimineringslagen och vårt 

förhållningssätt i Kungsbacka kommun. 

Kompetensutveckling inom ledarskap  

Under hösten 2019 och våren 2020 har vi haft representanter från Kommunstyrelsens förvaltning i 

orienteringsprogrammet Jag vill bli chef. Programmet vänder sig till medarbetare som vill få ökad kunskap om 

och inblick i vad chefskap innebär. Detta för att vara bättre förberedda innan de tar beslut om att gå vidare och 

söka sig till ledarroller i framtiden. Två chefer från Samhällsbyggnadskontoret påbörjade efter sommaren 

Kungsbackas interna ledarutvecklingsprogram Utvecklande ledarskap. Programmet fokuserar på det personliga 

ledarskapet och att få chefer och ledare utvecklas så att de kan leda ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 

I juni lanserades Kungsbackaledaren Bas, ett av kommunens utbildningsprogram för chefer, som en digital 

utbildning. Utbildningen har nyblivna chefer som målgrupp och syftar till att skapa insikt kring 

arbetsgivarrollen och det formella i chefsuppdraget. Under hösten tillkom ytterligare ett kapitel till utbildningen 

om arbetsmiljö och samverkan, som behandlar bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och 

social arbetsmiljö samt rehabilitering. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt  

Sedan årsskiftet 2019/2020 tillämpas aktivitetsbaserat arbetssätt på Stadshuset, där medarbetare från 

Samhällsbyggnadskontoret och kansliet har sin huvudsakliga arbetsplats. Under året har ett fokus inom 

arbetsmiljöarbetet varit att implementera det nya arbetssättet. Implementeringen har handlat om dels att arbeta 

med inställning till det nya arbetssättet och dels med att anpassa den fysiska utformningen av lokalerna. 

Konceptgruppen för aktivitetsbaserat arbetssätt arbetar löpande med att på olika sätt optimera lokalerna. I maj 

genomfördes en arbetsmiljörond i stadshusets båda byggnader. Ronden har givit underlag för 

förbättringsåtgärder, bland annat kring placering av zoner och komplettering av viss arbetsutrustning. 

6.1.3 Avsluta 

Att medarbetare slutar och går vidare i karriären är naturligt. För oss som arbetsgivare är det dock av vikt att 

säkerställa att personalomsättning inte är en följd av brister på arbetsplatsen. På Kommunstyrelsens förvaltning 

genomför HR ett avslutningssamtal med alla tillsvidareanställda medarbetare som väljer att avsluta sin 

anställning hos oss. Avslutningssamtalet syftar till att fånga upp unika erfarenheter från verksamheten och 

identifiera möjliga utvecklingsområden. Avslutningssamtalet resulterar också i en ökad chans för att 

medarbetaren lämnar organisationen med en positiv känsla och fortsätter att agera som en ambassadör för 

Kungsbacka kommun. De avslutningssamtal som genomförts på Kommunstyrelsens förvaltning under året har 

inte indikerat något tydligt mönster gällande orsak till avslutad anställning. Exempel på orsaker till avlutad 

anställning är pensionsavgångar samt upplevelse av långa pendlingsavstånd till arbetsplatsen. 

Utöver avslutningssamtalet får medarbetare som slutar på Kommunstyrelsens förvaltning ta del av en digital 

exitenkät. Några fördelar med exitenkäten är att den möjliggör att jämföra resultat samt följa upp resultatet 

statistiskt över tid. Resultatet visar att majoriteten av medarbetare som avslutat sin anställning på 

Kommunstyrelsen förvaltningen är mycket eller ganska nöjda med sin anställning i Kungsbacka kommun. En 

utmaning med exitenkäten är att svarsfrekvensen varit låg, rutinen för utskick av enkäten kommer att ses 

överkommande år. 

6.2 Analys personalmått 

På Kommunstyrelsens förvaltning är medelåldern 44 år och medarbetarna består till största andelen av kvinnor 
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(73,8 %). Sjukfrånvaron under året är oförändrad jämfört med tidigare år och ligger på 2,8 %. Sjukfrånvaron på 

förvaltningen är låg i förhållande till den genomsnittliga sjukfrånvaron i Kungsbacka kommun som ligger på 

7,6%. 

6.3 Resursmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel heltid 100% 98,3% 99,2% 100% 

 Anställda andel kvinnor 78% 81% 76% 73,8% 

 Anställda totalt 99 120 127 126 

 Medelålder 46 44 44 44 

6.4 Effektmått 

  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Personalomsättning 10,7% 20,9% 10,7% 12,9% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 4,8% 3,4% 2,4% 2,8% 

 Sjukfrånvaro Män 0,6% 5,9% 4,1% 2,8% 

 Sjukfrånvaro Totalt 3,9% 3,9% 2,8% 2,8% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer 

 36,1% 28,3% 23,7% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   1,6% 1,3% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   2,1% 3,4% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   4,3% 2,2% 



Kommunstyrelsen  Kungsbacka kommun 
Årsredovisning 2020 

 

   

 23 

7 Ekonomi 

7.1 Uppföljning driftbudget 

Drift (belopp tkr) 

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

2020 

 Politik  -9 176 -9 279 -8 861 418 

Kommungemensamt -93 974 -143 189 -136 623 6566 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
övergripande  

-2 451 -8 127 -4 823 3304 

Kommunledningskontoret -106 978 -70 292 -71 050 -758 

Samhällsbyggnadskontoret -20 771 -25 784 -19 987 5 797 

 Buss & färdtjänst  -59 750 -62 301 -52 538 9 763 

Summa -293 100 -318 972 -293 882 25 090 

Kommentarer 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budgeten för 2020 på 25 090 tkr. 

De största överskotten genereras av fler debiterbara timmar i detaljplaner, en stor volymminskning på 

färdtjänstresorna, ett gynnsamt trafikavtal för våra skolskjutsar, en projektportfölj där vi inte riktigt haft det 

tempo som vi planerat för, öronmärkta medel för digitalisering och innovation som inte gått åt i någon större 

omfattning när projekten inte avslutats och går över i ordinarie drift, samt betydligt lägre kostnader för 

utbildningar och konferenser under rådande pandemi med dess utmaningar. 

De stora positiva posterna dämpas något av hyreskostnader utöver budget, då bristen på boende gör att 

kommunen behöver använda kommunala lokaler till tillfälliga boenden för nyanlända. 

Uppföljning mot föregående år 

Kommunstyrelsen redovisar en nettokostnadsökning mellan 2019 och 2020 på 782 tkr, vilket motsvarar 0,3%. I 

förändringen finns både ökade och minskade kostnader. 

Kostnadsökningen mellan åren på beror till största delen på att kommunövergripande poster brutits ut ur 

kommunledningskontorets budget. De stora posterna är IT-köp av infrastruktur för alla kommungemensamma 

system och lokalkostnader för stadshuset och Vägmästaren. Personalkostnaderna har endast ökat med 1,1 % 

mellan åren. 

Kostnadsminskningarna återfinns till stor del inom buss och färdtjänst, som minskat med -12,5 % mellan åren. 

Det beror på en volymminskning inom färdtjänstresorna på grund av pandemin, samt en lägre kostnad för 

skolskjutsar efter en ny trafikupphandling hos Hallandstrafiken. Pandemin får även effekter på exempelvis 

kostnaderna för kompetensutveckling, som minskat med -48 %. Utöver kostnadsminskningarna har vi även 

ökade intäkter med 6 %, vilket drivs av ett ökat antal debiterade timmar inom samhällsbyggnadskontoret. 

Uppföljning mot budget 

Politik (+418 tkr) 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för 2020 på 418 tkr mot budget, vilket beror på lägre kostnader än 
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budgeterat för inköp av tjänster. 

Kommungemensamt (+6 566 tkr) 

Avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) blev 800 tkr högre än budgeterat då alla faktorer inte var 

kända när beslutet om utökad budget togs i kommunstyrelsen i december 2019. Det vägs dock upp av en 

återbetalning av pensionskostnader på 4 000 tkr, vilket gör att resultatet blir ett överskott mot budget på 

3 200 tkr. 

Utfallet i den kommungemensamma projektportföljen varierar mellan åren, beroende på vilka projekt som pågår 

och om de efter avslutade upphandlingar är att betrakta som investeringar eller en direkt kostnad på resultatet. 

Pandemin har starkt påverkat vår möjlighet att kraftsamla kring projekten och för flertalet projekt kommer 

kostnaderna först 2021. (+3 800 tkr) 

Kommunstyrelseförvaltningen (+3 304 tkr) 

Den positiva avvikelsen mot budget beror på att de medel som avsätts för digitalisering och innovation varje år 

inte har förbrukats i någon större omfattning under 2020 (+2 700 tkr) 

Förvaltningen har inga planerade investeringar under året och har därför ett överskott på kapitalkostnader (+400 

tkr). 

Kommunledningskontoret (-758 tkr) 

Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering och kommunen strävar efter att 

inte ha särlösningar för de nyanlända. På grund av bostadsbristen och för att kommunen ska kunna fullgöra sin 

skyldighet enligt lag måste dock kommunen använda kommunala lokaler till tillfälliga boenden. De kostnader 

som uppstår vid anpassningar och mellanskillnaden mellan lokalens kostnad och den hyra som de nyanlända 

kan betala kan kommunen inte få statlig ersättning för vilket har genererat ett budgetunderskott (-3 500 tkr). 

Underskottet dämpas av att kostnader för utbildningar, konferenser, transporter och boende blivit avsevärt lägre 

i år då vi mestadels deltar digitalt på distans och att många digitala utbildningar är kostnadsfria. Resterande 

överskott står personalkostnaderna för (+2 700 tkr). 

Samhällsbyggnadskontoret (+5 797 tkr) 

Vi har under året haft ett större fokus på detaljplaner, vilket har gjort att mer tid kunnat debiteras. Kostnaderna 

vidaredebiteras nu även löpande, vilket gör att intäkterna kommer in i vår redovisning i ett tidigare skede. Det 

resulterar i ett intäktsöverskott på +3 000 tkr mot budget för 2020. Även intäkterna för arrenden och 

skogsförvaltningen är högre än förväntat, vilket ger ett överskott på +2 000 tkr. Resterande överskott ligger på 

lägre personalkostnader än budgeterat. 

Buss & färdtjänst (+9 763 tkr) 

Färdtjänsten har haft en hög kostnadsutveckling de senaste åren som dels beror på att kostnaden per resa gick 

upp när de nya avtalen började gälla, och dels på att volymtillväxten varit stor. Redan några månader innan 

coronapandemin var ett faktum hade dock volymtillväxten börjat avta och från mitten på mars har resandet 

minskat kraftigt. För Kungsbacka kommun har antalet resor minskat med i genomsnitt 40% under 2020 jämfört 

med föregående år (+6 300 tkr). 

Hallandstrafiken har sedan 2019 ett nytt trafikavtal för skolskjutsar, vilket får fullt genomslag 2020 och ger 

lägre kostnader för Kungsbacka (+2 700 tkr). 



Kommunstyrelsen  Kungsbacka kommun 
Årsredovisning 2020 

 

   

 25 

7.2 Uppföljning investeringsbudget 

Investeringar (belopp tkr) 

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

2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -314 -620 21,3 641,3 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter -7 -1 380 0 1 380 

Netto -321 -2 000 21,3 2 021,3 

Kommentarer 

Löpande årliga investeringar (+641 tkr) 

Inga löpande investeringar har gjorts under året. Endast en intäkt avseende delfinansiering av ett sedan tidigare 

avslutat projekt har bokförts. 

Övriga investeringar (+1 380 tkr) 

Inga övriga investeringar har gjorts under året. 

Projektet ortsskyltar har förändrats över tid och kvarvarande medel kommer användas till att investera i befintlig 

skyltpark samt för att möjliggöra digitala skyltlösningar där det finns specifika behov. 
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8 Hållbarhetsbokslut 

Hållbarhetsförflyttning med anledning av Covid-19  

I och med pandemin har de som har haft möjlighet fått jobba hemifrån. Det har haft positiv påverkan på miljön 

då det har inneburit ett minskat resande för många av oss. Samtidigt kan det inneburit försämrad social 

hållbarhet då vi har haft färre sociala kontakter och ökad ensamhet i arbetet.  

 

I samband med pandemin har vi erbjudit alternativa former för möten med invånare. Vi har haft möten utomhus 

och digitala samrådsmöten för att nå ut även under pandemin. 

 

Under pandemin har flera insatser gjorts för att stödja näringslivet så att de lokala företagen har chans att 

överleva. Vi har stöttat den nära besöksnäringsnäring för att möta invånares behov av rekreation och upplevelser 

men också för att öka allmänhetens kunskap om en hållbar livsstil. Detta har gjorts genom kampanjer om 

hemester och Support your locals. Vi har genom olika projekt stöttat näringslivet med utbildningar.  

 

Viktigt under året har varit att även möta det näringsliv som går bra och är i expansion. Inte minst för att nya 

arbetstillfällen ska skapas alternativ de befintliga bevaras. Fler arbetsplatser i Kungsbacka möjliggör också att 

fler invånare kan bo och jobba i kommunen. Smart industri 2.0 och Kompa Halland är två regionala projekt 

inom ekonomisk hållbarhet. Ett trettiotal företag varit involverade och syftet är att skapa mer håll hållbara 

affärer och att stärka kompetensförsörjning. (mål 9, mål 8) 

 

Hållbarhetsförflyttningar, organisationsrelaterade 

En ny avdelning har bildats på samhällsbyggnadskontoret med namnet Hållbar utveckling. Detta för att stärka 

och utveckla kommunens hållbarhetsarbete i ett tidigare skede vilket förhoppningsvis kan förflytta hela 

kommunens arbete i rätt riktning. Det ger ett signalvärde både internt och externt att hållbarhet är viktig i 

Kungsbacka. 

Hållbar samhällsplanering är en fråga för kommunens alla förvaltningar och därför har vi genomfört en 

tvådagars workshop med kommunledningsgruppen om hållbart samhällsbyggande för att öka kunskap och 

delaktighet i samhällsplaneringen. Resultatet används som ett underlag till arbetet med en ny fördjupad 

översiktsplan för staden som påbörjades under 2020. 

 

Övriga hållbarhetsförflyttningar 

Under året har vi arbetat med flera projekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka centrum för att uppnå en 

hållbar stad som är tätare och närmare. Exempel på projekt i staden är Kvarteret Ejdern, Gjutaren och Liljan och 

Sydöstra centrum. 

 

Gällande strategiska planeringsfrågor om infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor har vi haft en ökad dialog med 

stat och myndigheter. Exempelvis har vi varit delaktiga i arbetet med ny zonstruktur för Västtrafik.  

 

Vi har gjort färdigt ett arbete med mellankommunal kustzonsplanering tillsammans med kommunerna i 

Göteborgsregionen. Genom ett beslut i kommunfullmäktige står kommunen bakom strategibilden och 

tillhörande riktlinjer för förvaltning och utveckling av kusten. 

 

Ett flertal övergripande naturvårdsinventeringar har gjorts för hela kommunen, vilket har hjälpt oss att förflytta 

projekten i rätt riktning genom ökad information om värden och biologisk mångfald. De LONA/LOVA-projekt 

som vi har haft har bland annat handlat om: 

• kunskapslyft mindre vattendrag (biologiska undersökningar i rinnande vatten, används bland annat till 

statusklassningen i vattenförvaltningen) 
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• modellering av höga flöden i Skörvallabäcken, kunskapshöjande kartläggning och modellering av 

skörvallaåns avrinningsområde, används bland annat vid Särö centrum 

• skötselytor samt Naturkartan. Samhällsbyggnadskontoret är med som sakkunniga men andra 

förvaltningar driver projekten. 

 

Inom ekologisk hållbarhet har vi även påbörjat ett större utredningsarbete för hur översvämningsrisker ska 

hanteras i samhällsplaneringen. Resultatet kommer att gynna framtidens invånare. 

 

Kungsbacka är en del av projektet hållbar utveckling av naturturism i Halland. Utbildningar är uppstartade för 

företag inom naturturism och en nätverksträff har också arrangerats varav en i Kungsbacka. Syftet är att 

utveckla ett bredare utbud av naturturismupplevelser som är hållbart framtagna ur miljösynpunkt men också för 

att stärka ekonomin i branschen. Det finns också flera sociala aspekter.  

 

Inom hållbarhet har vi även:  

 

• genomfört en utbildning om de globala hållbarhetsmålen (inom ramen för Glokala Sverige) för 

förvaltningschefer och politiker för ökad kunskap om hållbar utveckling 

• medverkat till att staden från 2020 endast trafikeras med elbussar i stadstrafiken 

• delat ut årets miljöpris 

• arbetat med en kontinuerlig miljöövervakning 

• medverkat till att kommunen slutit Skrädderiavtal, tagit fram ny kemikalieplan samt processlett 

förflyttningar inom Borgmästaravtal 

• naturvärdesinventering. Kunskapshöjande inventering enligt svensk standard, används bland annat i 

samband med lokaliseringsutredningar 

• miljöövervakning (så som luftvårdsprogrammet, marina miljöer och kalkning) Används bland annat i 

fysisk planering, tillsyn, åtgärdsarbete och tillståndsprocesser 

• säkrat bostäder i exploateringsavtal för kommunens olika bostadsbehov. Där kommunen är markägare 

har vi i syfte att kunna erbjuda bostad till alla, det vill säga ett varierat utbud av bostadsformer och 

storlekar 

• arbetat med Lätt & Rätt som handlar om att underlätta för företag i vår myndighetsutövning. På så sätt 

stärker vi företags konkurrenskraft och möjlighet till expansion 
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9 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge 
Tvistigt belopp 

(tkr) 

Fastighetsärende Huvudförhandling planerad till våren 2021 10 150 

  10 150 

Kommentar 

Kommunen stämdes i februari 2020 vid Varbergs tingsrätt på skadestånd i ett fastighetsärende. Förberedelse 

med utväxling av rättegångsskrifter pågår, inför planerad huvudförhandling under våren 2021. Kommunens 

försäkringsbolag har angett att ärendet omfattas av kommunens ansvarsförsäkring, vilket innebär att även om 

rätten dömer till kommunens nackdel bör de ekonomiska konsekvenserna täckas av försäkringen. 
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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 

Busstrafik och färdtjänst 100 100 -55 376 -48 203 

Kostnadsminskningen mellan 2019 och 2020 förklaras dels av en kraftig minskning i antalet färdtjänstresor till 

följd av pandemin, och dels av ett nytt trafikavtal för skolskjutsar. 
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