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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-06-02 

 
  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde onsdagen den 23 juni 2021 kl. 17:00 

Plats: Stadshuset, Särö. Ledamöter och ersättare uppmanas att deltaga via Teams. 

 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare och 

fastställande av dagordning 

 

2020-00327  Förslag: Marianne Pleijel (M) 

    

2.  Uppföljning av digital 

transformationsplan för 

Gymnasium och Arbetsmarknad 

2021-2023 

 

Närvarande för frågor: Daniel 

Litfeldt, kl. 17:05-17:20 

2020-00265  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

godkänner uppföljning av Digital 

transformationsplan för 2021. 

 

3.  Uppföljning av handlingsplan 

för särbegåvade elever 

 

Föredragande: Tina Trollefur, 

Kristina Sjöstrand och Jakob 

Andersson, kl. 17:20-17:50 

2021-00131  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.    

4.  Fördjupat barnperspektiv inför 

beslut om tillfällig bostad 

 

Föredragande: Annika Ewe, kl. 

17:50-18:05 

2021-00135  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Information om HME-

undersökning (Hållbart 

medarbetarengagemang) 

 

Föredragande: Lotta Nord, kl. 

18:05-18:35 

2021-00136  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.       

6.  Årsrapport - dataskyddsarbetet 

2020 

 

Föredragande: Markus 

Ternblad, kl. 18:35-18:55 

2021-00137  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.       

7.  Yttrande över Motion om 

handlingsplan för 

suicidprevention (SD) 

 

2021-00101  Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 

med hänvisning till att det inom region Halland finns 

en antagen plan för suicidprevention för perioden 

2021-2025 samt att ett arbete pågår med att ta fram 

en kommunövergripande plan för suicidprevention 

som berör följande förvaltningar: Kultur & Fritid, 

Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola 

samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken skall 

vara klar hösten 2021. Samordnande förvaltning för 

detta arbete är förvaltningen för Kultur & Fritid.  

8.  Remissyttrande - 

Tillväxtstrategi för Region 

Halland 

 

2021-00123  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ställer 

sig bakom Hallands strategi för Hållbar tillväxt 

2021-2028, daterat 2021-04-29, och har inga 

ytterligare synpunkter att lämna.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.    

9.  Återrapportering av 

delegeringsbeslut  

 

2021-00003  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 

fattade under perioden 2021-05-01 - 2021-06-14.   

10.  Inkomna skrivelse till ledamöter 

och ersättare i nämnden 

 

2021-00005  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.       
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 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Förvaltningschefen informerar  

 

2020-00325  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.       

12.  Återrapportering till nämnden 

angående ekonomiskt bistånd 

och ensamkommande  

 

2020-00326  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.       

13.  Återrapportering från ledamöter 

för programråd 

 

2021-00019  Förslag till beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 

informationen i protokollet.       

 

Elin Hysén (L) 

ordförande 

Markus Ternblad 

sekreterare 

 

















 

 

Datum 

2021-05-31 
Diarienummer 

GA 2020-00265 

 

 

 

 

Clara Engstrand 
0300-83 43 37 

Utvecklingsledare 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Digital transformationsplan Gymnasium och Arbetsmarknad 

 

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning av Digital transformationsplan för 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasium och Arbetsmarknads digitala transformationsplan är en beskrivning av de närmaste årens 

arbete och satsningar på digitalisering. 

Kungsbacka, liksom resten av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar kommande år med bland 

annat ett ökat kostnadstryck, ändrad demografi, förändrade krav och behov från våra målgrupper. 

Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av framtidens medarbetare. 

Dessa utmaningar ställer krav på nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga 

tjänster. Digitalisering och användandet av ny teknik för att erbjuda god service och för att hitta smarta 

och effektiva arbetssätt är en del i att möta dessa utmaningar. Vi behöver även se till att teknik, 

innovationer och ständigt utvecklande arbetssätt följer med in i klassrummen och blir en naturlig del 

av vårt undervisningsklimats utveckling. 

 

Förvaltningens digitalplan och fortsatt arbete med digitalisering bygger såväl på nationella, 

kommuncentrala och förvaltningsspecifika visioner, strategier och mål.   
  

Enligt beslut i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 2020-12-02 ska förvaltningen 

återrapportera pågående arbete en gång per år.  

 

Beslutsunderlag 

Gymnasium och Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-31 

Digital transformationsplan, Gymnasium och Arbetsmarknad 2021-2023 
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HANDLINGSPLAN  
 

för arbetet 

med särskilt begåvade elever på Kungsbackas 

gymnasieskolor 

 
  



Syfte och bakgrund 

Förvaltningen för Gymnasium och Arbetsmarknad har fått i uppdrag av Nämnden för 

Gymnasium och Arbetsmarknad att ta fram en handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade 

elever på gymnasieskolorna. Handlingsplanen ska syfta till att ge en övergripande bild av 

Kungsbacka kommuns målsättningar och utvecklingsområden när det gäller 

gymnasieskolornas arbete med särskild begåvning. Handlingsplanen ska också syfta till att 

stärka lärares och annan personals förmåga att uppmärksamma, bemöta och genomföra 

utbildningsinsatser för särskilt begåvade elever. Handlingsplanen utgår från Skollagen, 

Barnkonventionen och forskning inom området.  

Enligt Skolverket är cirka fem procent av eleverna i den svenska skolan särskilt begåvade. 

Sedan Skollagen förtydligades 2010 finns det nu ett krav på huvudmannen att erbjuda ledning 

och stimulans också för de elever som relativt enkelt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

(Skolverket 2010). För att kunna leva upp till lagstiftarens krav och säkerställa att alla elever 

som kan räknas som särskilt begåvade får den undervisning som de behöver för att nå så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling under gymnasietiden, behövs denna handlingsplan. Det 

handlar konkret om att utveckla ett systematiskt arbete på alla skolorna om hur man 

uppmärksammar och möter de behov som elevgruppen har på ett kvalitativt likvärdigt sätt. 

Detta arbete skall vidare ingå i det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheterna genom att det 

följs upp, planeras, utvärderas och utvecklas regelbundet. I ett initialskede bör ett sådant 

utvecklingsarbete involvera såväl skolledning som en dedikerad utvecklingsgrupp (Fixsen 

m.fl., 2005). 

Att det först nu har tagits fram en handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade elever innebär 

inte att det har saknats ett arbete för målgruppen på gymnasieskolorna. Engagerade pedagoger, 

rektorer och specialpedagoger med flera har under många år hittat pedagogiska lösningar för 

enskilda elever med syfte att ge dem den ledning och stimulans som de behöver. Dessa initiativ 

har dock tagits utanför organisationens gängse ramar och därför varit beroende av tillfälliga 

omständigheter och personligt engagemang, samt varit relativt resurskrävande. Detta kan inte 

ses som långsiktigt hållbart ur ett medarbetarperspektiv, det är ineffektivt ur ett 

organisationsperspektiv och har bristfällig likvärdighet ur ett elevperspektiv. 

Under läsåret 18/19 skapades en grupp där personal från både FG och GA träffades med syfte 

att öka samarbetet mellan förvaltningarna gällande särskilt begåvande elever. Målet med denna 

grupp är/var att öka kunskapen om särskild begåvning i båda förvaltningarna samt öka 

samarbetet mellan dem.  

Handlingsplanen är inte universallösningen på skolans utmaning att möta de pedagogiska 

behoven hos särskilt begåvade elever, men den ger skolorna möjligheter till ett systematiskt och 

likvärdigt sätt utveckla arbetet med särskilt begåvade elever på våra gymnasieskolor. 

 

Kungsbacka 2021-05-18 

Jakob Andersson; skolpsykolog, Kristina Sjöstrand; specialpedagog, Åsa Toresson; 

specialpedagog, Tina Trollefur; specialpedagog, Kungsbacka gymnasieskolor.  



Handlingsplanens målsättningar och åtgärder 

 

Mål och åtgärder i denna handlingsplan utgår från identifierade utvecklingsbehov hos 

gymnasieskolorna när det gäller arbetet med elever med särskild begåvning. Till dessa mål 

ges förslag på insatser som tros kunna leda till att målen nås inom en tvåårsperiod. Efter två år 

skall målsättningar utvärderas och eventuellt bytas ut och/eller kompletteras med ytterligare 

mål. Handlingsplanen utvärderas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Mål Föreslagen åtgärd Ansvar 

 

Kunskapen om särskild 

begåvning ökar i 

förvaltningen. 

 

Lokal utvecklingsgrupp tillsätts för att 

omhänderta att: 

 

 

 Samtliga skolenheter, rektorer och 

elevhälsa ges internutbildning på 

grundnivå om hur man möter 

särskild begåvade elevers behov i 

skolan. 

 

 Samtliga skolenheter, rektorer och 

elevhälsa ges möjlighet att få 

enskild konsultation och/eller 

handledning i sitt arbetslag när det 

gäller kartläggning, undervisning 

och bemötande av särskilt 

begåvade elever. 

 

 Samarbetet med grundskolan 

fortsätter för att möjliggöra 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

samt underlätta stadieövergångar 

för särskilt begåvades elever. 
 
 

LGY tillsätter 

utvecklingsgruppen och följer 

upp arbetet. 

 

Rektor ansvarar för att 

samtliga medarbetare tar del 

av utbildningen.  

 

 

 

Rektor uppmärksammar 

återkommande sina 

medarbetare på möjligheten 

att få stöd av 

utvecklingsgruppen. 

 

 

 

Metoder och rutiner på 

organisationsnivå som 

tillvaratar särskilt 

begåvade elevers 

intressen utvecklas 

gemensamt. 

 

 

 Representant i ledningsgruppen 

utses för att bevaka frågan i 

organisationen.  
 

 Kontaktperson för 

grundskoleelever som läser 

gymnasiekurser utses.  

 

 Kontaktperson för högskola och 

universitet utses. 
 

 

LGY  

 

 

 

LGY  

 

 

 

LGY 

 

 



 Prövningsansvarig för elever från 

grundskolan utses. 
 

 Planering av lärares ramfaktorer 

t.ex. tjänstefördelning och 

schemalösningar som möjliggör 

undervisning i berikningsgrupper, 

enskild handledning av elev med 

särskild begåvning samt tid för 

grundskoleelever som ska läsa 

gymnasiekurser. 
 

LGY 

 

 

 

LGY 
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Datum 

2021-06-02 
Diarienummer 

GA 2021-00137 

 

 

 

 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 

Utvecklingsledare 

1 (1)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Årsrapport - dataskyddsarbetet 2020 

 

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom Gymnasium & Arbetsmarknad har vi tagit oss an de förstärkta kraven på 

personuppgiftshantering som följt av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med gemensamma 

krafter från verksamheten.   

Den här rapporten beskriver hur dataskyddsarbetet har genomförts och vad det arbetet har resulterat i 

under år 2020.   

Mot bakgrund av detta beskrivs vad fokus är i det fortsatta arbetet.   

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-06-02 

Återrapport – dataskyddsförordningen (GDPR) för Gymnasium & Arbetsmarknad år 2020 

 

 

Markus Ternblad  

Utvecklingsledare     
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Inriktningen föregående år 

Inför 2020 identifierades ett antal områden som bedömdes behöva extra fokus under året. Det bör 

här särskilt påpekas två händelser under 2020 som gjorde att planeringen i alla delar inte kunde 

fullföljas och att planeringen till följd av detta delvis fick revideras. Det ena är Coronapandemin 

som medförde extra insatser inom framför allt skolans område. Exempel på detta är att 

konsekvensbedömning tillsammans med anvisningar togs fram under våren 2020 för 

fjärrundervisning och andra moment i skolan. Under sommaren kom dessutom domen Schrems II 

från EU-domstolen. Stor del av hösten gick därför åt till omvärldsbevakning, analysarbete och 

planering av arbetet med frågan framåt.  

Inför året var de planerade insatserna för 2020 följande områden:   

 Insatser för ökad kännedom och ambassadörskap hos personal om dataskydd genom 

att ta fram och genomföra ett Kolla-stöd till enheter inom verksamheten.  

Insatsen kunde delvis genomföras, Kolla-stöd har tagits fram för gymnasieskolans 

verksamhet. Genomgång av Kolla-stödet har ännu inte kunnat genomföras ute i 

verksamheten eftersom frågor rörande pandemin, ekonomi och Schrems II tog stort fokus 

under hösten. Insatsen finns därför med in i 2021 års planering där Kolla-stöd även ska 

omfatta Kompetenscentrums verksamheter. 

 

 Uppdatera samt tydliggöra informationen för de registrerade om hur Gymnasium & 

Arbetsmarknad behandlar personuppgifterna, till exempel på Gymnasium & 

Arbetsmarknads sidor på kommunens hemsida.  

Genom samarbete med Förskola & Grundskola har ett arbete inletts tillsammans med 

förvaltningarnas kommunikatörer. En kartläggning har gjorts som visar att det inte finns 

många aktörer som lyckats tillgängliggöra sin information till barn och unga på ett bra sätt 

och att det därför finns en position att ta. Inriktningen i arbetet är att klarspråksanpassa och 

tillgängliggöra den information som finns framtagen och publicerad på hemsidan idag samt 

eventuellt komplettera detta med ett KLOK-material. För tillfället är en ny hemsida under 

uppbyggnad varför planeringen är att informationen ska uppdateras i samband med den nya 

hemsidan. 

 

 Insatser för stärkt tekniskt integritetsskydd i behandlingar som omfattar 

integritetskänsliga och känsliga personuppgifter i GA/FG-ägda system – stärkt 

autentisering – som både väger in användbarhetsaspekten och integriteten.  

En konsekvensbedömning har gjorts och en kartläggning för de praktiska förutsättningarna 

kring förstärkning av autentiseringen inom FG och GA. Rekommendationen är att stärka 

autentiseringen i samband med den initiala inloggningen och inte på systemnivå, vilket 

skulle påverka kommunens samtliga verksamheter. Arbetet presenterades i kommunens 

ledningsgrupp som skulle ta frågan vidare. 

 

 Insatser för stärkt systemförvaltning genom årlig uppföljning av rutiner och insatser 

som följer av systemförvaltarmodellen.  

Årlig uppföljning av rutiner och insatser som följer av systemförvaltarmodellen har införts i 

årshjulet för dataskyddsarbetet. I nuläget kan konstateras att de centrala 

verksamhetssystemen har den dokumentation som krävs enligt systemförvaltarmodellen. 

Under 2020 har prioritering legat på att i ett första läge ta fram dokumentationen. Framgent 

bör uppföljningen omfatta en värdering av dokumentationen. 
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 Insatser för att stärka systemförvaltningsmodellen, även gällande digitala verktyg.  

Ett nytt digitaliseringsteam har införts på förvaltningen som bland annat stärker upp 

hanteringen av digitala verktyg. Dessutom sker insatser för att underlätta hanteringen av 

licenser för digitala läromedel inom ramen för ett projekt som leds av Göteborgsregionen. 

 

 Se över rutiner kring hantering av elevers samt brukares skyddade personuppgifter, 

inbegripet konsekvensbedömning (DPIA).  

Konsekvensbedömning är genomförd och rutiner uppdateras i enlighet med 

konsekvensbedömningen. 

 

 Ta fram verktyg för uppföljning av personuppgiftsbiträdens behandling av 

personuppgifter.  

Ett verktyg för urval och en metodik för uppföljning har tagits fram gemensamt i dataforum 

tillsammans med systemförvaltare.  

 

Samverkan i dataskyddsarbetet 

Allt sedan hösten 2019 har Gymnasium & Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola etablerat ett 

forum för systemförvaltarna och andra digitaliseringsansvariga inom de båda förvaltningarna. 

Forumet går under benämningen FG GA Dataforum och syftar till att stärka samverkan mellan 

systemförvaltare när det gäller informationssäkerhet och mellan systemförvaltare och 

dataskyddskontakter. Dataforum träffas en gång i månaden där vi går igenom det senaste inom 

dataskydd, arbetar tillsammans med gemensamma frågor och genomför egenkontroller. Ibland 

medverkar även externa gäster såsom Dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialist eller 

gäster från andra kommuner som också arbetar med dataskyddsfrågor. 

Under året har forumen bestått i gemensamma mötes- och arbetsforum i aktuella frågor i 

dataskyddsarbetet samt ett antal seminarier med ett mer styrt innehåll som förberetts av 

dataskyddskontakterna. Ett seminarietillfälle har handlat om behörighetsrutiner och stöd för 

kvalitetssäkring för detta. Det största fokuset under hösten och våren har varit 

tredjelandsöverföringar efter Schrems II-domen. Därtill har även en gemensam genomgång av 

dataskyddet i verksamheten på generell nivå gjorts som presenterats i forumet. Detta utmynnade i 

de omrården som förvaltningarna ska arbeta med under kommande år och som till viss del påverkar 

medlemmarnas arbete. Resultatet redovisas längre fram i rapporten. 

Utöver de regelbundna träffarna tillkommer även sammankomster när det händer något aktuellt 

inom området i omvärlden att ta del av tillsammans – exempelvis webbsändningar och webinarium 

i aktuella frågor.  

Forumet har under åren kommit att bli ett forum med integritets- och dataskyddsambassadörer som 

kan användas som resurs i olika sammanhang för att sondera behov och krav effektivt och för att 

tänka klokt kring dataskydd. Forumet utgör en viktig kanal i arbetet med att levandegöra 

integritetskulturen i verksamheten och uppnå förutsättningar för likvärdighet vid överväganden 

omkring informationssäkerhet när det kommer till persondata. En gemensam utgångspunkt för 

forumet är att behandla dataskydd som en värdegrundsfråga. 

Utöver dataforum har Gymnasium & Arbetsmarknad även ett tätt samarbete med 

dataskyddskontakter och personer som arbetar med digitalisering på både Individ- & familjeomsorg 

och Vård & Omsorg. Arbetet består i samarbete i aktuella frågor, utredning av 
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personuppgiftsincidenter som omfattar våra tre förvaltningar samt framtagande av analyser och 

rutiner. 

Internt har Gymnasium & Arbetsmarknad, utöver den täta samverkan med andra förvaltningar, även 

fortsatt att medverka i det kommungemensamma nätverket för dataskyddskontakter som samordnas 

av kommunledningskontorets informationssäkerhetsspecialist. Under året har flera gemensamma 

utbildningar inom dataskydd anordnats.   

Egenkontroller 

Gymnasium & Arbetsmarknad har utvecklat material för att kunna göra egenkontroller inom en rad 

områden. Dessa kallas för ”kolla dataskyddet” och är ett metod- och bedömningsstöd 

för kvalitetssäkring av dataskydd och integritet. Följande områden finns i vårt samlade dokument, 

Kolla dataskyddet:   

 Kolla behörighetsrutinen  

 Kolla Pub-avtalet (personuppgiftsbiträdesavtal)   

 Kolla incidenten  

 Kolla konsekvensbedömningen   

 Kolla dataskyddet i verksamheten ”Checka dataskyddet” (NY) 

 

Egenkontroller har gjorts gällande behörighetsrutiner och Pub-avtal samt för stickprov av 

incidenter. Av genomgången från Kolla behörighetsrutinen framkom att många behörighetsrutiner 

var för generella. Vid tiden för genomgången hade de flesta verksamhetssystem någon form av rutin 

upprättad för hur behörighet ska hanteras. Bäst efterlevnad mot de förväntningar som vanligen ställs 

på den här typen av rutiner ur informationssäkerhetssynpunkt återfanns inom elevhälsans 

verksamhetssystem. Troligen beror det på att kraven på informationssäkerhet inom detta område är 

lagbundna. En kunskap från genomgången är därmed att ta del av lösningar och rutiner som 

används inom detta område för att få uppslag till möjliga lösningar i det fortsatta arbetet för övriga 

verksamhetssystem. Även Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut för Stockholms stads 

skolplattform (beslut 2020-11-23, DI-2019-7024) och vårdgivares åtkomsthantering (exempelvis 

beslut 2020-12-02 DI-2019-3840) är stöd i detta arbete. 

I skrivande stund pågår ett arbete för att utveckla och förtydliga rutinerna för 

behörighetshanteringen i de olika systemen. Systemförvaltare har fått i uppdrag att uppdatera sina 

rutiner och vid behov ta stöd av dataskyddskontakt. Rutinerna förväntas klara i oktober månad 

2021. Denna aktivitet fanns även med 2020, men genomfördes inte fullt ut på grund av att tidsbrist 

bland annat med hänsyn till det arbete som lades ner på Schrems II och Coronapandemin. 

Av genomgången för Kolla Pub-avtalet kan konstateras att de Pub-avtal som följer SKR:s mall i 

högre utsträckning har ett innehåll som motsvarar kraven än de som tagits fram av leverantören, 

vilket innebär en viktig kunskap om att vara extra nogsam vid ingående av Pub-avtal som styrs av 

leverantör. Det är exempelvis vanligt att leverantörer med många kunder gärna vill använda egna 

avtalsmallar, vilket i vissa fall är rimligt att gå med på. Här utgör checklistan en hjälp för att 

försäkra sig om att avtalet är hållbart ur dataskyddssynpunkt. Bra och begripliga Pub-avtal är en 

grundförutsättning för att kunna styra och följa upp den personuppgiftsbehandling som 

tjänsteleverantören gör å den personuppgiftsansvariges vägnar.  

Även konsekvensbedömningar har gåtts igenom under året med stöd av Kolla 

konsekvensbedömningen. Resultatet visar på att den mall som tagits fram för detta ändamål gör att 
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våra konsekvensbedömningar i stora delar uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Det som 

behöver förtydligas i konsekvensbedömningar framåt är att bättre lyfta fram och beakta parternas 

förmåga att efterleva kraven som allmänt ställs på dataskydd. Mallen har dock reviderats av 

Dataskyddsombudet under 2021 för att nu även innefatta rubriker om tredjelandsöverföring samt 

parternas förmåga att efterleva kraven som ställs på dataskydd. 

En del i Kolla-materialet är att kunna kolla av dataskyddet i sin egen verksamhet. Planeringen är att 

under hösten 2021 kunna testa detta i verksamheterna. Tanken är då att verksamheterna själva ska 

kunna använda ”Checka dataskyddet” som ett sätt att föra upp frågorna om dataskydd än mer i 

verksamheten men även som en egenkontroll för att stämma av hur läget är i deras egna 

dataskyddsarbete. 

Personuppgiftsincidenter 

Under 2020 rapporterades 23 personuppgiftsincidenter. Av de 23 rapporterade incidenterna 

rapporterades fyra till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen). Samtliga 

personuppgiftsincidenter utreddes däremot enligt förvaltningens rutiner och dokumenterades med 

ställningstagande. Personuppgiftsincidenternas art och bakomliggande orsaker är varierande. De 

som anmäldes berodde dels på brister i interna rutiner eller avsaknad av sådana, dels på hur 

verksamhetssystem är uppbyggda och vad användarna kan ta del av för information. Av denna 

anledning är det viktigt att ha koll på behörighetsrutiner och behörighetstilldelning, så att rätt 

personer ser rätt information i systemen. Däremot ändras ibland förutsättningarna för vilken 

information som visas vid systemuppdateringar. Två incidenter av den typen har inträffat under 

2020.  

 

Ökningen av rapporterade incidenter bedöms bero på en ökad medvetenhet och kunskap om 

anmälningsskyldigheten i verksamheten. Sannolikt som följd av de informationssatsningarna om 

dataskydd som genomförts i verksamheterna samt att rutinerna och förutsättningarna för att anmäla 

och utreda incidenter blivit mer etablerade.   

Att anmälningarna i verksamheten ökade under 2020 bedöms inte i första hand bero på bristande 

säkerhet runt personuppgiftshanteringen. Istället bedöms verksamheten ha rutiner och kunskap på 

plats för att kunna upptäcka, rapportera och omhänderta personuppgiftsincidenter. I sammanhanget 

kan noteras att Kompetenscentrums verksamheter i större utsträckning än gymnasieskolorna 

rapporterar personuppgiftsincidenter. Detta kan ha flera olika anledningar, till exempel att några av 

Kompetenscentrums verksamheter är mer vana vid händelserapportering. Det kan även till viss del 

bero på att en insats gjorts på Kompetenscentrum under 2020 inom området. Tanken är därför att en 

insats under hösten 2021 även kommer att göras på gymnasiets verksamheter.  

Trots de ökade antalet rapporteringar förekommer troligtvis ett mörkertal i form av incidenter som 

inte anmäls därför att de omhändertas på något annat sätt. Här gäller att fortsatt informera i 

verksamheten om att alla personuppgiftsincidenter ska anmälas och utredas för att kunna följa upp 

arten av riskerna och förebygga dessa på systemnivå.  

 

Den samlade bedömningen av arbetet med personuppgiftsincidenter är att:  

1) anmälningar av personuppgiftsincidenter görs och att benägenheten att anmäla har ökat för varje 

år sedan 2018, och  

2) det finns rutiner och förutsättningar för att anmälan, utredning och åtgärder ska kunna ske.   

 

Under året har dessutom Dataskyddsombudet gjort en granskning av kommunens samtliga 

nämnders hantering av personuppgiftsincidenter. Granskningen gjordes gentemot varje nämnd men 
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granskningsrapporten fokuserade på Kungsbackas övergripande hantering. Granskningsrapporten 

biläggs denna rapport. 

Registrerades rättigheter 

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt 

dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär att de registrerade ska få information om när och 

hur deras personuppgifter behandlas och att de ska ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har 

de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller att få ut sina uppgifter i 

registerutdrag. Gymnasium & Arbetsmarknad har under året fått in ett antal begäranden som är 

kopplade till de registrerades rättigheter. Nedan redogörs för dessa. 

Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att vända sig till en myndighet för att få veta vilka personuppgifter 

myndigheten behandlar om personen och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom ett så kallat 

registerutdrag.    

Under 2020 begärde fem personer registerutdrag från Gymnasium & Arbetsmarknad. Samtliga 

begäranden handlades enligt rutin och svar expedierades i de fall någon information fanns att lämna 

ut. Det är relativt vanligt att en registrerad begärt information från samtliga nämnders 

personuppgiftsbehandlingar. I de fall information saknades besvarades detta genom 

Kommunstyrelsens samordnande svar. 

Rätten att bli raderad 

Varje person har rätt att vända sig till en myndighet som behandlar personuppgifter och be att 

uppgifterna som avser honom eller henne raderas. 

En person har under det senaste året vänt sig till Gymnasium & Arbetsmarknad för att få sina 

personuppgifter raderade. Utifrån den begäran som kom in kunde vissa personuppgifter raderas, 

medan andra inte kunde raderas. Den enskilde fick beslut i enlighet med rutiner och gällande 

regelverk inom 30 dagar från det att Gymnasium & Arbetsmarknad tog emot begäran.  

Konsekvensbedömningar  

Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska konsekvensbedömningar genomföras i de fall en 

behandling av personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för registrerades rättigheter och 

friheter. Huvudregeln är att analysen ska göras innan behandlingen påbörjas och det gäller all 

behandling, inte bara den behandling som är ny. En konsekvensbedömning har två syften dels att 

utreda om behandlingen är laglig och berättigad, dels att minska riskerna för de konsekvenser som 

behandlingen kan få för enskildas fri- och rättigheter. 

Under 2020 genomfördes tre konsekvensbedömningar på Gymnasium & Arbetsmarknad. Dessa är 

kopplade till skyddade personuppgifter, distansundervisning samt särskilt stöd inom gymnasiet. 

Förvaltningen arbetar med att få till stånd fler konsekvensbedömningar i de 

personuppgiftsbehandlingar som kräver det. 

Schrems II 

Under juli 2020 kom en dom från EU-domstolen, Schrems II. Domen handlar om överföring av 

personuppgifter utanför EU/EES. Det arbete som har gjorts efter att domen kom har fokuserat på 

omvärldsbevakning och analyser för att veta hur Gymnasium & Arbetsmarknad ska tillämpa de 

slutsatser domen kommer fram till i sin verksamhet.  

 



  Sida 8 av 13 

  

Återrapport -  dataskyddsförordningen (GDPR) 

Enligt Dataskyddsförordningen gäller särskilda krav för att överföring/behandling av 

personuppgifter utanför EU/EES ska vara tillåtet. Tidigare har den personuppgiftsansvarige kunnat 

hänvisa till Privacy Shield, som är ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till 

USA. Ramverket skulle säkra att behandling av personuppgifter ges ett likvärdigt skydd i USA som 

inom EU/EES.  

 

Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen sin dom i det mål som kallas för Schrems II. I domen 

ogiltigförklaras Privacy Shield.  

  

Bakgrunden till domen är en lång process där österrikaren Maximilian Schrems drivit ett klagomål 

mot Facebook för att personuppgifter om Facebookanvändare inom EU överförs helt eller delvis till 

servrar tillhörande Facebook Inc. i USA. Schrems menar att USA inte säkerställer en tillräcklig 

skyddsnivå för personuppgifter som överförs dit.  

 

EU-domstolen bedömer att USA:s rättsordning har sådana betydande brister gällande skyddet av 

personuppgifter att skyddsnivån inte är likvärdig den som finns inom EU/EES. Framförallt på grund 

av de statliga övervakningsprogram som gör det möjligt för amerikanska myndigheter att i vissa fall 

få tillgång till EU-medborgares personuppgifter.  

  

Trots att Dataskyddsförordningen medger andra överföringsmekanismer till tredjeländer 

(utöver Privacy Shield) innebär domstolens slutsatser i Schrems II-målet att inte heller dessa 

mekanismer i praktiken kan användas för överföringar till USA eftersom dessa åtgärder inte kan 

kompensera för bristerna i amerikansk lagstiftning. För att komma tillrätta med problematiken och 

möjligheten för en ny överenskommelse anser flera experter att det krävs förändringar i USA:s 

säkerhetslagstiftning, något som kan ta flera år.  

 

Efter det att domen kom har ett arbete inletts för att kunna ställa om och ta steg för att bedriva 

verksamhet i enlighet med de slutsatser domen kommit fram till. Genom omvärldsbevakning och 

analys av domen har en förståelse skapats för förutsättningar kring tredjelandsöverföring, särskilt 

till USA. Därefter har ett kartläggningsarbete påbörjats för att identifiera de behandlingar som 

innebär tredjelandsöverföring och kontakt har tagits med tjänsteleverantörer med underbiträden i 

USA. Arbetet framåt kommer fokusera på de behandlingar som innebär tredjelandsöverföring. I de 

fall behandlingar innebär tredjelandsöverföring behöver ställningstagande göras om behandlingarna 

kan begränsas, avslutas eller finnas kvar i annan form. Det krävs ställningstagande för varje enskild 

behandling utifrån de förutsättningar som finns kring just den behandlingen. Tilläggas bör även att 

vissa leverantörer har informerat förvaltningen att de kommer byta ut sina underleverantörer som 

har säte i USA. 
 

Årshjul 

Under året har Gymnasium & Arbetsmarknads rutinsamling för dataskydd kompletterats med en 

översiktlig årsstruktur för systematisk uppföljning av dataskyddsarbetet. Årsstrukturen består. 

utöver det månatliga dataforumet, i följande.  

Maj-juni 

- Årlig rapport med sammanställning och analys av resultatet av årets dataskyddsarbete, inklusive 

fokus framåt för kommande år/period. Uppföljning i förvaltningsledning och nämnd. 

Juni 

- Aktualisering och revidering av dokumentation; förteckning över behandlingar, rutinsamling och 

processöversikter, information till registrerade och information till användare/personal  
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September-Oktober 

-  Likvärdighetsforum och egenkontroller.  

- Återrapportering av åtgärder utifrån Kolla dataskyddet. Uppföljning i förvaltningsledning och 

rapportering till nämnd. 

- Uppföljning av rutiner kring systemförvaltningen. 

December 

- Aktualisering och revidering av dokumentation; förteckning över behandlingar, rutinsamling och 

processöversikter, generell information  

Februari-mars 

- Likvärdighetsforum och egenkontroller med hjälp av Kolla dataskyddet. Uppföljning i 

förvaltningsledning.  

Tillkommer gör även Dataskyddsombudets årliga granskning, samt löpande dataskyddsarbetet i 

samband med begäran om registerutdrag, personuppgiftsincidenter och utveckling som följer av 

beslutade utvecklingsåtgärder. 
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Dataskyddsarbetet framåt i Gymnasium & 

Arbetsmarknad 

 

Precis som inför 2020 har även ett par områden identifierats inför 2021 som kräver extra fokus och 

insatser. Vissa områden eller delar från områden från 2020 följer med in i 2021 års planering. Stor 

del av 2021 års arbete kommer innebära insatser kring de tredjelandsöverföringar som är 

identifierade i verksamheten. Nedan insatser kommer särskilt lyftas fram under 2021. 

 

 Komplettera och tillgängliggöra informationen till de registrerade – både hur GA behandlar 

personuppgifter samt i samband med insamlande av personuppgifter. 

 

 Fullfölja kartläggning över tredjelandsöverföringar till USA och besluta om inriktningen på 

arbetet med att verkställa nödvändiga åtgärder.  

 

 Säkerställa rutiner för behörighet och åtkomsthantering med ledning av stödmaterialet Kolla 

behörighetsrutinen samt insikter från Integritetsskyddsmyndighetens tillsynsbeslut för 

Stockholms stads skolplattform (beslut 2020-11-23, DI-2019-7024) och vårdgivares 

åtkomsthantering (exempelvis beslut 2020-12-02 DI-2019-3840). 

 

 Insatser för att stärka dataskyddsorganisationen inom förvaltningen genom att involvera 

ledningsgrupper och enheter i större utsträckning i dataskyddsarbetet. 

 

 Förtydliga rutinerna och informationen kring hanteringen av barns och elevers skyddade 

personuppgifter inom utbildning, samt säkerställa att nytt elevregistersystem inbegriper stöd 

med erforderligt skydd för hantering av sådana uppgifter. 

 

 Fortsätta att genomföra konsekvensbedömningar för de behandlingar som uppfyller 

kriterierna för detta. 
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Bakgrund 

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen tillämpas i Sverige och övriga länder 

inom EU och ESS. För oss i Sverige innebar det att vi fick ett regelverk som ersatte 

personuppgiftslagen (PuL) som tidigare gällde för vår hantering av personuppgifter.  

Innehållet i de båda regelverken är i grunden detsamma, men dataskyddsförordningen är kraftfullare 

med utökade utökade rättigheter för enskilda. Det märks bland annat genom starkare krav på att ha 

koll på hanteringen av personuppgifter (ansvarsskyldighet) samt genom starkare krav på beredskap 

att hantera avvikelser. Detta i kombination med större och mer kännbara sanktionsmöjligheter för 

tillsynsmyndigheterna i form av bland annat höga sanktionsavgifter.  

Syftet med regelverket är att säkerställa en hög skyddsnivå kring människors personliga integritet 

och ge förutsättningar för ett tryggt informationssamhälle. Bakgrunden är den snabba tekniska 

utvecklingen, omfattningen av personuppgifter och den ökade brottsligheten mot den personliga 

integriteten.  

Dataskyddsförordningen riktar sig i första hand till den som är personuppgiftsansvarig. Med det 

menas den som har det yttersta ansvaret i organisationen. För Kungsbacka kommuns del är det 

respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig (PuA). Det är alltså nämnden för Gymnasium & 

Arbetsmarknad som är PuA för att elevers, vårdnadshavares, nyanländas, ensamkommande barn 

och ungas, anställdas samt andra personer som förekommer inom verksamhetsområdets 

personuppgifter hanteras på ett sätt som går i linje med dataskyddsförordningen.  

Omfattningen av registrerade i Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet och det faktum att 

behandlingen till stor del rör elever och andra känsliga målgrupper ligger bakom att vi inom 

Gymnasium & Arbetsmarknad prioriterat arbetet kring dataskyddsfrågorna.  
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Organisering av dataskyddsarbetet 

Dataskyddsombud och dataskyddskontakt 

Som personuppgiftsansvarig ska man utse ett Dataskyddsombud (DSO). Dennes uppgift är att 

bevaka verksamhetens följsamhet mot dataskyddsförordningen, vara kontakt gentemot 

Integritetsskyddsmyndigheten och på olika sätt ge råd i frågor som rör dess dataskyddsarbete. DSO 

fungerar också som kontakt gentemot de registrerade vid klagomål. I Kungsbacka nås DSO på 

dataskyddskontakt@kungsbacka.se  

För det operativa dataskyddsarbetet i verksamheten ska det för varje förvaltning i Kungsbacka 

finnas en dataskyddskontakt. Dataskyddskontakten har som uppgift att samordna förvaltningens 

arbete med personuppgiftsfrågor utifrån rådande lagstiftning och i detta arbete samverka med 

dataskyddskontakter inom övriga förvaltningar. Dataskyddskontakten har till uppgift att: 

 Upprätta och underhålla förteckning över verksamhetens personuppgiftsbehandlingar  

 Samordna och besvara begäran om registerutdrag (inkl. övrig begäran)  

 Säkra upp att nödvändiga rutiner och instruktioner för hanteringen av personuppgifter finns 

tillgängliga i verksamheten  

 Vara behjälplig med att bedöma personuppgiftsincidenter  

 Vara ett stöd till personuppgiftsansvarig, förvaltningsledningen och verksamheten i arbetet med 

personuppgiftsfrågor 

 Uppmärksamma personuppgiftsansvarig och förvaltningsledningen på åtgärder som måste 

vidtas för att upprätthålla en god hantering av personuppgifter i enlighet med rådande 

lagstiftning  

 Vid behov inhämta råd från Dataskyddsombud, exempelvis vid konsekvensbedömning och 

förhandssamråd. 

 Vara Dataskyddsombud behjälplig samt fungera som länk mellan Dataskyddsombud och 

personuppgiftsansvarig 

 Omvärldsbevaka kring personuppgiftsfrågor utifrån verksamhetsperspektivet och vara 

förvaltningens representant i det kommunövergripande nätverket för dataskyddskontakter  

 

Systemförvaltare  

Inom Kungsbacka används en gemensam modell för systemförvaltning, systemförvaltarmodellen. 

Det innebär goda förutsättningar för likvärdig och säker informationshantering. Modellen innebär 

att systemförvaltare eller motsvarande för digitala verktyg, som en del av förvaltningen av systemet 

eller verktyget ansvarar för att ta hand om och bevaka dataskyddsfrågorna och underhållet kring 

detta i ”sitt/sina” system. Konkret handlar det att göra konsekvensbedömning för riskbehandlingar, 

hantera eventuella personuppgiftsincidenter, lämna registerutdrag, upprätta och följa upp 

personuppgiftsbiträdesavtal, upprätta och underhålla rutiner för behörighetstilldelning och 

anvisningar för hur användare ska handskas med personuppgifter i systemet.  

Ledning och styrning 

Chefer inom Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för att skapa förutsättningar för sin personal 

att veta vad dataskyddsförordningen och den personliga integriteten betyder i praktiken i det egna 

arbetet. Chefer uppmanas därför att ta upp dataskyddsfrågor på olika sätt i olika forum såsom APT, 

värdegrundsarbetet, kvalitetsarbetet och digitaliseringsarbetet. Som chef inom Gymnasium & 
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Arbetsmarknad förväntas man också hjälpa sin personal vidare vid frågor om verksamhetens 

rutiner. 

Förvaltningsledningen håller sig löpande informerad om regelefterlevnaden i verksamheten utifrån 

dataskyddsförordningen och fattar de beslut som behövs i verkställighetsfrågor. Nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad håller sig på motsvarande sätt informerad om förvaltningens arbete.    

All personal inom Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet har ett ansvar att värna de 

grundläggande demokratiska värdena (däribland den personliga integriteten och yttrandefriheten). 

Som offentligt anställd förväntas man också genom sitt arbete att indirekt eller direkt bidra till 

samhällets grundläggande värden såsom den personliga integriteten för de personer som deltar i vår 

verksamhet. Personalens inställning till hanteringen av personuppgifter betyder mycket för att de 

registrerade, alltså medborgare och anställda, ska känna sig trygga med hur deras personuppgifter 

handhas inom vår verksamhet. Vidare har vi ett ansvar genom vårt agerande att bidra till att 

grundläggande värden såsom den personliga integriteten får fäste hos ungdomar i vår verksamhet, 

samt att utbildningen i praktiken genomförs på ett sätt som tar hänsyn till densamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Ternblad,  

dataskyddskontakt 
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Dataskyddsombudets granskningsroll  

Av Artikel 39 dataskyddsförordningen framgår att dataskyddsombudet ska övervaka efterlevnaden av 

1) förordningen, 2) andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser samt 3) av 

den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete innebär 

att granska verksamheten. Granskningen tar ytterst sikte på ansvarsskyldigheten som åvilar varje 

personuppgiftsansvarig.   

 

Granskning – hantering av personuppgiftsincidenter 

 

Genomförd riskinventering och granskningsplan 

Dataskyddsombudet verkställde tidigare i år en kommunövergripande inventering över inträffade 

personuppgiftsincidenter 20191. Vissa frågor ställdes också till respektive nämnd/styrelse angående 

deras inträffade personuppgiftsincidenter. Resultatet pekade på att det fanns vissa risker i 

nämnderna/bolaget som antydde att alla verksamheter inte fullt ut efterlevde 

dataskyddsförordningens krav gällande hantering av personuppgiftsincidenter. Med anledning av 

identifierade risker inleddes därför under hösten granskning av kommunens nämnder och bolag.  

 

Vad är en personuppgiftsincident? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors fri- och 

rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att 

rättigheterna inskränks. Det kan exempelvis röra sig om diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, 

skadlig ryktesspridning, finansiell förlust eller brott mot sekretess eller tystnadsplikt. En 

personuppgiftsincident har till exempel inträffat om personuppgifter om en eller flera personer har 

blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer. Det spelar ingen roll om det 

har skett oavsiktligt eller med avsikt - i båda fall kan det röra sig om en personuppgiftsincident. 

 

Vilka krav ställs på den personuppgiftsansvarige?  

En förutsättning för att uppfylla dataskyddsförordningens krav avseende incidenthantering är att 

personuppgiftsansvarig dokumenterar alla inträffade incidenter samt i vissa fall anmäler incidenten  

 
1 Ärendenr. i Kommunstyrelsens diarium: 2020-00639 
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till Datainspektionen (efter årsskiftet Integritetsskyddsmyndigheten, IMY). Den 

personuppgiftsansvarige ska också i vissa fall informera registrerade som är påverkade av incidenten. 

Vidare ska varje nämnd/bolagsstyrelse, i enlighet med sin ansvarsskyldighet, visa på hur man arbetar 

med sin hantering av personuppgiftsincidenter. Det är viktigt att arbeta medvetet och proaktivt. Det 

handlar främst om att den personuppgiftsansvarige 1) skapar tydliga rutiner för att enkelt kunna 

upptäcka personuppgiftsincidenter, 2) upprättar en handlingsplan för de fall en 

personuppgiftsincident inträffar samt 3) dokumenterar alla personuppgiftsincidenter, även de som 

inte ska anmälas till Datainspektionen. 

 

Granskningens avgränsning och genomförande 

Granskningen har verkställts i enlighet med dataskyddsombudets granskningsplan för 2020/2021. 

Samtliga nämnder förutom kommunrevisionen är granskade. Kommunrevisionens 

personuppgiftsbehandling är i dagsläget mycket begränsad och vid en avvägning mellan tid, risk och 

resurser har den därför ställt utanför denna granskning. Det kommunala bolaget Eksta AB är granskat 

och däri anses Tempus AB ingå inom ramen för granskningen. Stiftelsen Tjolöholm är ej granskad då 

andra insatser från dataskyddsombudet, främst utbildning, skett där under året.  

 

Syftet med granskningarna har varit att kontrollera att nämndens/styrelsens arbetssätt med 

incidentrapportering är utformat på ett sätt att det verkar sannolikt att personuppgiftsincidenter 

fångas upp, analyseras och hanteras i enlighet med förordningen, övrig dataskyddslagstiftning samt 

eventuella egna personuppgiftspolicys, riktlinjer och strategier.  

 

Granskningen har varit utformad på så vis att varje personuppgiftsansvarig först har fått ett antal 

frågor att besvara inför granskningstillfället gällande rutiner och intern kunskap. Därefter har det 

skett en muntlig avstämning där genomgång av rutiner skett. Vid detta tillfälle har den 

personuppgiftsansvarige också redogjort för en inträffad eller fiktiv incident och resonerat kring hur 

hanteringen sett ut kring incidenten och vilka eventuella lärdomar som dragits av incidenten. I dialog 

med dataskyddsombudet har man resonerat kring eventuella förbättringsområden. 
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Frågor som ställdes till den personuppgiftsansvarige: 

- Har ni en rutin eller ett tillvägagångssätt för att enkelt upptäcka personuppgiftsincidenter?  

Om ja, hur ser den/det ut? 

- Finns det en handlingsplan/rutin för de fall en personuppgiftsincident inträffar?  

Om ja, hur ser den ut?  

- Dokumenteras alla inträffade personuppgiftsincidenter?  

Om ja, hur då?  

- Finns det en allmän kännedom inom förvaltningen/bolaget kring vad en 

personuppgiftsincident är?  

Om ja, hur har ni gått tillväga för att informera och sprida kunskap? 

 

Iakttagelser och slutsatser 

Enligt såväl dataskyddsförordningen som kommunens Riktlinjer för hantering av personuppgifter 

framgår att varje personuppgiftsansvarig ska kunna upptäcka, hantera och rapportera 

personuppgiftsincidenter som sker inom den egna verksamheten. Efter granskningarna kan 

konstateras att samtliga personuppgiftsansvariga har någon form av pågående arbete med hantering 

av personuppgiftsincidenter. De flesta personuppgiftsansvariga har rutiner på plats och en majoritet 

av de som har rutiner följer också dessa i praktiken. Det återstår dock ett arbete för flera 

personuppgiftsansvariga för att leva upp till sina skyldigheter och ett fortsatt arbete uppmuntras och 

kommer att följas upp under kommande år.  

 

Det har skett ett förvaltningsöverskridande samarbete inom ramen för Nätverk för 

dataskyddskontakter2, med att ta fram en processkarta och rutin för hantering av 

personuppgiftsincidenter som alla utom någon enstaka personuppgiftsansvarig valt att delta i. Detta 

har i sin tur bidragit till en tydlig hjälp framåt för respektive personuppgiftsansvarig att hantera 

frågorna och har också bidragit till att kvaliteten gällande dessa dokument varit mycket god. Flera 

förvaltningar tillämpar det framtagna materialet fullt ut, vilket får uppfattas ha fungerat mycket väl. 

Vissa förvaltningar har anpassat det framtagna materialet efter egen verksamhet och därför skiljer  

 

 
2 Nätverket består utav en eller flera representanter från varje förvaltning och bolag, specialist 
informationssäkerhet samt dataskyddsombudet.   
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det sig något mellan förvaltningarna. Några förvaltningar har antagit processkartan och rutinen men 

inte börjat tillämpa rutinen i praktiken utan löst uppkomna incidenter på annat sätt. Någon enstaka 

nämnd har valt att börja arbeta fram en egen rutin för sin incidenthantering och är ännu inte i mål 

med en sådan. Även om de flesta således har framarbetade rutiner som också efterlevs finns det 

fortfarande utmaningar för flera med att få sin incidenthantering att fullt ut fungera. Samtliga av de 

personuppgiftsansvariga som ännu inte har rutiner som tillämpas signalerar att det finns en ambition 

och ett aktivt arbete för att framarbeta rutiner och stöd för hanteringen av incidenter vilket ses som 

positivt och nödvändigt.  

 

En utmaning som en majoritet av personuppgiftsansvariga upplever är bristande kunskap i 

verksamheterna. Brist på grundläggande kunskap kring personuppgiftsincidenter gör troligtvis att 

incidenter inte fullt ut uppmärksammas och hanteras såsom dataskyddsförordningen kräver. Här 

identifieras således ett behov av informations- och utbildningsinsatser. Dataskyddsombudet är 

behjälplig med stöd kring sådana insatser som i första hand omhändertas av förvaltningens 

dataskyddskontakt. Även om de flesta upplever brist på grundläggande kunskaper som en utmaning 

är det också flera förvaltningar som under året gjort riktade informationsinsatser kring 

personuppgiftsincidenter och som en effekt av dessa insatser har man kunnat se en direkt ökning av 

antalet anmälda incidenter.  

 

Av Kungsbacka kommuns Riktlinjer för hantering av personuppgifter framgår att 

personuppgiftsincidenter omedelbart ska rapporteras till kommunstyrelsens förvaltning samt till 

tillsynsmyndigheten i vissa fall. I dagsläget saknas rutin att rapportera till kommunstyrelsens 

förvaltning och detta är något som respektive personuppgiftsansvarig behöver åtgärda.  

 

Under granskningarna redogjordes för en inträffad personuppgiftsincident under året som hade 

berört flera personuppgiftsansvariga. Även om det saknas en särskild rutin för sådana här typer av 

incidenter visade det sig att samordning av en sådan nämndöverskridande incident hanterats på ett 

mycket föredömligt och effektivt sätt. Dataskyddskontakterna har genom sin samarbetsvilja och 

samordning haft en avgörande roll här. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det är tydligt att varje förvaltnings respektive dataskyddskontakt 

arbetar för ETT Kungsbacka och där man ser fördelar kring samarbete över nämndsgränser i 

dataskyddsfrågor, däribland incidenthantering. Detta leder generellt till en mycket god kvalitet på  

såväl rutiner och stödmaterial som kompetensen i kommunen.  

 

En utmaning för många dataskyddskontakter är att få tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt 

uppdrag som dataskyddskontakt samt i vissa fall resurser för att kunna driva frågorna inom 

förvaltningen. Här kan inte nog betonas det ansvar som åligger varje nämnd/styrelse, att tillse att 

dataskyddskontakten får både tid och resurser för att kunna utföra sitt uppdrag och därigenom bidra 

till att nämnden/styrelsen efterlever lagstiftningen. 

 

Uppföljning av granskningen kommer att ske under 2021 bestående av dels kompetenshöjande 

insatser, dels uppföljning av respektive verksamhet.  

 

 

 

Kerstin Glittmark 

2020-12-21 

Dataskyddsombud  

Kungsbacka kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttrande över motion från Carita Boulwén (SD) om handlingsplan för suicidprevention 
Kungsbacka    

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att det inom region Halland 

finns en antagen plan för suicidprevention för perioden 2021-2025 samt att ett arbete pågår med att ta 

fram en kommunövergripande plan för suicidprevention som berör följande förvaltningar: Kultur & 

Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad vilken 

skall vara klar hösten 2021.Samordnande förvaltning för detta arbete är förvaltningen för Kultur & 

Fritid.  

Sammanfattning av ärendet 

Carita Boulwén (SD) har inkommit med en motion om att Kungsbacka bör ta fram en 

kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention som berör verksamheter inom: Kultur & 

Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad. 

Enligt siffror från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) så tog 1588 

människor i Sverige sitt liv under 2019. Utöver det begår ca 15. 000 varje år försök till självmord, ca 

150 000 har allvarliga självmordstankar. 

I Halland försöker varje år ca 550 hallänningar ta sina egna liv, varav ca 50 lyckas.  

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Kvinnor begår fler 

självmordsförsök än män. Bland 45 - 65 åringar är självmord den vanligaste dödsorsaken (gäller både 

kvinnor och män)  

Varje fall av självmord, försök till självmord är en tragedi för den enskilde, för deras anhöriga och för 

samhället, och vi i Kungsbacka måste göra vad vi kan för att förhindra att människor hamnar där. Med 

anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kungsbacka fullmäktige besluta -Att 

Kungsbacka kommun tar fram en handlingsplan för suicidprevention. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Sverigedemokraternas motion Handlingsplan för suicidprevention, 2021-03-07 
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Begäran om yttrande - Kultur & Fritid, Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola, 

Gymnasium & Arbetsmarknad, 2021-04-08 

Rutin för Förskola & Grundskola samt Gymnasieskolan gällande suicidprevention, bilaga 1 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025, bilaga 2 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Cynthia Runefjärd  Tony Jivéus  

Förvaltningschef  Utvecklingsledare 
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Bakgrund 

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för 

närstående, efterlevande och omgivningen i stort. Suicid är en folkhälsofråga som berör flera 
samhällsaktörer, och ett suicidförebyggande arbete behöver därför innehålla både  

befolkningsinriktade och individinriktade åtgärder.  

Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Halland för åren 2014-2018 var 14,5. Det är i 

nivå med suicidtalet i riket (1).

Framtagande 

Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat arbetssätt, 

där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, 

myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer medverkat.  Uppdraget har 

utgått från Regionstyrelsen och finansierats med medel ur den nationella 

överenskommelsen Psykisk hälsa. Arbetet inleddes med ett större rådslag där sex 

fokusområden lyftes fram. Arbetet kring dessa områden har sedan skett i mindre 

arbetsgrupper. 

Övergripande mål 

Syftet med en regional handlingsplan för suicidprevention är att skapa strukturer för 

ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. 

Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för verksamheterna för att stärka det 
gemensamma suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och 

suicidförsök i regionen ska minska.  

Hur ska handlingsplanen användas? 

Handlingsplanen gäller under 2021-2025. En regional samordnarfunktion inrättas för 

att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen. Gemensam 

information om det suicidpreventiva arbetet publiceras på vårdgivarwebben.  

I handlingsplanen finns förslag om mål som går att genomföra inom befintliga 

strukturer. Planen innehåller också förslag om mål som innebär kostnader, då särskilt 

fokusområdet Kompetensutveckling.  

Uppföljning 

Indikatorerna i handlingsplanen följs årligen. Handlingsplanen ska utvärderas och 

revideras efter två och fem år.  





 

 

 

 

 
 
Suicidprevention i fysisk miljö 

Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention 

med stark evidens för att förebygga suicid (2) (3). Ett sådant arbete kan organiseras 

på olika sätt i kommunerna utifrån behov och förutsättningar, men det kan vara en 

fördel att en säkerhetssamordnare eller koordinator har en samordnande funktion. 

Arbetet organiseras på ett tydligt sätt i samverkan mellan berörda aktörer, som 

kommunernas förvaltningar för samhällsbyggnad, teknik, väg och park, kommunala 
bostadsbolag, Räddningstjänst, Trafikverket och polis. Kommunen har det 

huvudsakliga ansvaret. Det suicidpreventiva arbetet bör utgå från en analys av risker, 

både i planering och i befintlig miljö (4). 

 Mål:  

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

  
Indikator:  

 Antal kommuner som har ett känt arbetssätt för förebygga suicid i fysisk 

miljö.  

 

Skolbaserad suicidprevention 
Den vardagliga närmiljön har störst förutsättningar att förebygga psykisk ohälsa och 

identifiera personer med ökad risk för suicid. Hemmet och skolan är de två arenor 
som har en särställning som viktiga arenor i detta arbete. De senaste årens trend med 

ökande suicidtal i åldersgruppen 15-24 år (2) gör det angeläget att lyfta fram skolan 

som en särskilt viktig arena i den regionala handlingsplanen. Samverkan mellan skola 

och föräldrar är en därför viktig faktor för att uppnå resultat i det suicidpreventiva 

arbetet.   

Det finns behov av att stödja både elever, föräldrar och personal i skolan genom 

utbildningsinsatser i suicidpreventiva metoder. I det skolbaserade preventiva arbetet 

har ungdomsmottagningarna en viktig roll i sitt utåtriktade uppdrag. Det är också 

angeläget att fokusera på samverkan med aktörer såsom socialtjänst och polis. 

Regionen och kommunerna bör tillsammans ta fram en struktur för detta arbete. 

Mål: 

 Att skolbaserade suicidpreventiva program eller insatser implementeras.  

Indikatorer: 

 Andel skolor som implementerat skolbaserade preventionsprogram.  







 

 

 

 
 
 
 
 
 
Stöd till efterlevande 

Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan 

se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. 

Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk 

ohälsa och suicidhandlingar (5). Efterlevandestöd ska därför ses som en 

suicidpreventiv insats.  

Mål: 

 Att en struktur för efterlevandestöd tas fram i samverkan mellan psykiatri, 
närsjukvård och andra berörda aktörer.  

 Att tillgängliggöra information till efterlevande om de stödmöjligheter som 
finns i vården, hos kommuner och civilsamhälle.  

 

Indikator:  

 Lämpliga indikatorer får utgå från den struktur för efterlevandestöd som tas 

fram.  
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Rutiner och stöd vid misstanke om suicidrisk 

 

Rutinen visar hur elevhälsan och skolans personal ska agera då de möter elever där 
det framkommer misstanke om att suicidrisk föreligger. Det kan gälla elever som 
uttrycker suicidtankar, -planer eller -försök.  

Rutinen bör gås igenom med all personal på skolan.  

 

Rutinen innehåller:  

• Checklista för en akutsituation, sid 2 

• Telefonlista, sid 7, sista sidan  

• Symtom och varningssignaler, sid 3 

• Suicidstege som vägledning, sid 4 

• Tips och råd inför bemötande och uppföljning i skolan, sid 5–6  

 
För ytterligare kompetensutveckling kan du läsa ”Suicidriskbedömning”, 
”Prioritering BUP Halland” och ”Hur kan du hjälpa en person som har 
självmordstankar” https://www.1177.se/Halland/Tema/Psykisk-halsa/Att-vara-
narstaende/Stod-och-rad1/Att-stodja-nagon-som-har-sjalvmordstankar/ .  

 
Det är inte elevhälsans eller annan skolpersonals uppgift att bedöma huruvida 
suicidrisk föreligger men ibland kan en bedömning av eventuellt behov av 
vidareremittering till specialistsjukvård behöva göras.  

Som ett stöd till detta finns en suicidstege bifogad.  
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Elev som redan skadat sig själv 

Om du som skolpersonal får kännedom om att en elev har tagit tabletter eller på 
annat sätt skadat sig själv ska du kontakta vårdnadshavare och vid behov hjälpa 
eleven till akutmottagningen på Kungsbacka sjukhus för akut vård.  

Psykiatrin kopplas sedan in av sjukvården när det akuta stadiet är över.  

Checklista vid oro för suicid  

Kan med fördel skrivas ut och placeras lätt tillgänglig på skolan  

OBS! Lämna aldrig en suicidnära person ensam!  
 
I en akut situation ring BUP Kungsbacka på 0300-56 52 17 tryck 
därefter 4 (akutval) för att bli uppringd av akutansvarig. 
 

1. Om kollega finns tillgänglig – Ta hjälp men lämna inte eleven ensam. 

2. Ställ frågor till eleven. Använd frågorna i suicidstegen på sid 4.  

3. Vid behov/om tillfälle finns diskutera ärendet med skolans elevhälsa.  

4. Informera vårdnadshavare/förälder/annan för eleven ansvarig person – Samtycke 

gäller för myndig elev.  

5. Ring polis om eleven avviker. Tel 112 

6. Ring till BUP (elev under 18) /VPM (Elev fylld 18) =Vuxenpsykiatrin för konsultation, 

se telefonnummer på sista sidan. 

7. Behöver eleven åka in akut? Konsultera BUP/VPM först! – Eleven bör i första hand 

åka med vårdnadshavare. 

8. Om skolpersonal ska åka med:  

1. Informera vårdnadshavare (samtycke för myndig elev)  

2. Var alltid två, kör inte i egen bil – välj det färdmedel/färdsätt som är mest  

     relevant för elevens tillstånd.  

3. Informera rektor eller ytterligare kollega  

4. Efter besöket – kontakta rektor/kollega för avstämning.  

9. Dokumentera i PMO eller pappersjournal. 

När den mest akuta situationen är över 

• Kontakta vårdnadshavare eller eleven och fråga om skolan kan vara behjälplig eller 

samråd kring eventuellt fortsatt stöd. Samråd också med vederbörande om vilken 

information som eventuellt behöver lämnas till berörda i skolan. 

• Boka eventuellt uppföljande samtal – Använd gärna ”Bemötande och stöd i skolan” 

på sid 5–6. 
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Symtom och varningstecken att reagera på i skolan 

• Djup nedstämdhet   

• Stark hopplöshet eller uppgivenhet och alla uttryck för att inte orka med livet  
       eller att tänka sig döden som en befrielse eller utväg   

• Samtidig påverkan av alkohol och droger eller ett känt ”missbruk” med eller  
       utan beroende   

• Uttryck för att vara en belastning för andra, eller en person med ett omöjligt,  
       ensamt eller ohjälpligt misslyckat liv   

• Nödställdhet och allvarlig oro eller nedstämdhet kopplat till aktuella  
       händelser (som separationer, förlust av närstående, förlust av socialt anseende  
       eller sammanhang inklusive arbetslöshet och ekonomi)   

• Oroväckande, avvikande, handlingar som kan tyda på att personen håller på  
       att ta avsked eller ordna för en värld där hen inte längre finns   

• Ointresse för tidigare aktiviteter och intressen, inte minst närstående och  
       socialt umgänge   

• Social utsatthet som mobbning och psykisk och social misshandel, offentlig  
       skandalisering efter andras eller egna handlingar, sexuella övergrepp och  
       övrig fysisk misshandel   

• Aggressivitet, våldsbenägenhet, farlighet eller självdestruktivitet och   
       självskadebeteende   

• Större och oroväckande beteendeförändringar, särskilt på kortare tid, (t ex  
       undandragande och isolering, skolk, frånvaro från arbetet, stark försämrad    

              prestation i skola eller på arbetet och likgiltighet för detta, sämre egenvård  
              inklusive hygien, mat, sömn och motion)   

• Svår ångest eller rastlöshet och irritabilitet   

• Svår sömnstörning   

• Hotfulla psykotiska föreställningar om t.ex. förföljelse eller plågsamma  
       uppmanande röster  
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Suicidstege (efter professor Jan Beskow)  

Suicidstegen finns med i dessa rutiner för att vara ett stöd i samtal med elever och frågorna 
är endast till för vägledning. Frågandet upphör på den nivå man känner att sanningen ligger 
och vidare frågande känns omotiverat. 

Skolpersonal ska inte göra egen bedömning huruvida suicidrisk föreligger. Konsultera 
BUP/VPM. 
 

1. Nedstämdhet/hopplöshet  
• Är du nedstämd och ledsen ofta?  
• Känner du dig ”deppig” för det mesta?  
• Känns allting hopplöst?  
• Tror du att det kommer att bli bättre igen?  

2. Dödstankar  
• Känns allting meningslöst?  
• Har du tänkt att det vore skönt att slippa leva?  

3. Dödsönskan  
• Har du önskat att du vore död?  
• Skulle du vilja slippa vakna nästa morgon?  

4. Suicidtankar  
• Har du tänkt på att göra dig själv något?  
• Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig?  
• Har du tänkt ut hur du skulle göra?  

5. Suicidönskan  
• Har du tänkt att du vill ta ditt liv?  
• Har du varit nära att försöka ta ditt liv?  
• Är det något som håller emot?  
• Finns det något som talar för att fortsätta att leva?  

6. Suicidförsök  
• Har du tidigare gjort något självmordsförsök?  
• Genomförde du det som du tänkte göra eller gick det inte?  
• Vad gjorde du?  
• När? Var? Varför?  

7. Suicidplaner  
• Har du planer på att ta ditt liv?  
• Har du tänkt ut hur du ska göra?  
• Har du bestämt när du ska göra det?  

8. Suicidförberedelser  
• Har du gjort några förberedelser? Vilka?  
• Har du skaffat tabletter?  
• Har du vapen hemma?  
• Har du skaffat andra redskap? Rep? Kniv?  

9. Suicidavsikt  
• Har du bestämt dig för att ta ditt liv?  
• När? Var? Hur?  
• Har du skrivit avskedsbrev?  
• Har du gjort dig av med saker som du inte vill ska finnas kvar efter dig? 

• Har du sett till att träffa kompisar en sista gång?  

 

Nationellt centrum för suicidforskning av preventions av psykisk ohälsa (NSAP) 

Svenska barn och ungdomspsykiatrisk förening. 

Vetenskapsrådets planeringsgrupp för barn- och ungdomspsykiatrisk och socialpediatrisk forskning.  
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Bemötande och stöd i skolan 

 
Gällande: ____________________________   Datum: _______________________  

   

När jag kommer till skolan vill jag: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Om personal som har kännedom om mitt mående/situation möter mig i korridorerna 

vill jag:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

När jag kommer in på en lektion vill jag:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Det här är viktigt för mig i klassrummet/under lektionerna: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Om jag mår dåligt under skoldagen vill jag:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Kurser som är särskilt svåra:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Kurser där jag trivs särskilt bra:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

 

Detta stressar/oroar mig gällande skolarbetet:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  
 

Följande personal i skolan vill jag informeras om min situation/hälsa: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

  

Vilken information ska lämnas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  
 

Detta stöd önskar jag från lärare och elevhälsa: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

  

Kontakt med vårdnadshavare/föräldrar och eventuell vårdinstans: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Telefonlista för rådgivning och konsultation vid oro för en elevs liv 

 

För elever under 18 år (akut konsultation vardagar 8-16,30) 

• BUP-mottagningen Kungsbacka, måndag–Fredag, 8–16:30 
Telefon: 0300-56 52 17, Tryck 4 vid akut situation för att bli uppringd av 
akutansvarig 
Besöksadress: Sättarevägen 3  

• BUP-Linjen, måndag-fredag, 8-16:30 
Telefon: 010- 476 19 99 
Besöksadress: Träslövsvägen 25 A 

• BUP Göteborg – för att hitta elevens öppenvårdsmottagning se 1177 

Akuta tillstånd (kvällar och helger) 

• Akutavdelning 25, Halmstad sjukhus, telefonrådgivning dygnet runt.  
OBS! Ej akutmottagning, kontaktas via telefon inför ev bedömning. 

Telefon: 035-13 10 25 
Besöksadress: varierande beroende på vart primärjouren befinner sig. 

• Akutmottagning BUP, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, dygnet runt 
Telefon: 031 – 343 55 44, 343 55 42, 342 10 00 (vxl) 
Besöksadress: Vitaminvägen 17, Göteborg 
 

 

För elever över 18 år (akut konsultation vardagar 8-16:30) 

• Vuxenpsykiatrisk mottagning, måndag-fredag, telefonsvarare  

Telefon: 0300-56 50 76, 56 50 00 (vxl) 

Besöksadress: Nygatan 10 C 

• Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Göteborg, för att hitta elevens 

öppenvårdsmottagning se 1177 vårdguiden  

Akuta tillstånd (kvällar och helger) 

• Psykiatrisk akutmottagning, Varbergs sjukhus, dygnet runt  

Telefon: 0340-48 10 00 

Besöksadress: Varbergs sjukhus  

• Psykiatrisk akutmottagning Halmstad, dygnet runt 
Telefon: Akut – 035 -13 17 00  
Övriga ärenden 035 -13 16 36 
Besöksadress: Halmstads sjukhus, ingång 2  

• Psykiatrisk akutmottagning, Östra sjukhuset, dygnet runt 
Telefon: 031 – 342 10 00  
Besöksadress: Journalvägen 5, Göteborg 

 



	
	
Motion	om	handlingsplan	för	suicidprevention																																																				Kungsbacka	210307	
	
	
Enligt	siffror	från	Nationellt	Centrum	för	Suicidforskning	och	Prevention	(NASP)	så	tog	1588	
människor	i	Sverige	sitt	liv	under	2019.	Utöver	det	begår	ca	15.000	varje	år	försök	till	självmord,	ca	
150	000	har	allvarliga	självmordstankar.	
	
I	Halland	försöker	varje	år	ca	550	hallänningar	ta	sina	egna	liv,	varav	ca	50	lyckas.	
	
Självmord	är	den	vanligaste	dödsorsaken	för	män	mellan	15	och	44	år.	Kvinnor	begår	fler	
självmordsförsök	än	män.	Bland	45-65	åringar	är	självmord	den	vanligaste	dödsorsaken	(gäller	både	
kvinnor	och	män)		
	
Varje	fall	av	självmord,	försök	till	självmord	är	en	tragedi	för	den	enskilde,	för	deras	anhöriga	och	för	
samhället,	och	vi	i	Kungsbacka	måste	göra	vad	vi	kan	för	att	förhindra	att	människor	hamnar	där.	
	
Sverige	har	sedan	ett	riksdagsbeslut	2008	antagit	nationella	strategier	för	suicidprevention,	men	har	
inte	gett	önskat	resultat.	
	
De	nationella	strategierna	är	
	
1	Insatser	som	främjar	goda	livschanser	
2	Minskad	alkoholkonsumtion	i	befolkningen	och	i	högriskgrupper	för	självmord	
3	Minskad	tillgänglighet	till	medel	och	metoder	för	självmord	
4	Självmordsprevention	som	hantering	av	psykologiska	misstag	
5	Medicinska,	psykologiska	och	psykosociala	insatser	
6	Spridning	av	kunskap	om	evidensbaserade	metoder	för	att	minska	självmord		
7	Kompetenshöjning	av	personal	och	andra	nyckelpersoner	i	vård	och	omhändertagande	av	personer																	
med	självmordsproblematik	
8	Händelseanalys	av	Lex	Maria-	anmälningar	
9	Stöd	till	frivilligorganisationer	
	
Organisationen	Suicide	Zeros	nyligen	genomförda	kartläggning	visar	att	Kungsbacka	är	en	av	de	233	
kommuner	i	landet	som	saknar	kommunövergripande	handlingsplaner	för	förebyggande	av	
självmord.	
	
Den	visar	också	skrämmande	nog	att	ca	30	procent	av	de	kvinnor	och	ca	42	procent	av	de	män	som	
varje	år	väljer	att	själva	avsluta	sina	liv	har	haft	långvarig	kontakt	med	sina	respektive	kommuners	
socialtjänst…	
	
Vi	i	Sverigedemokraterna	anser	att	det	är	av	största	vikt	att	Kungsbacka	kommun	arbetar	fram	en	
handlingsplan	för	suicidprevention.		
	
Ett	förebyggande	arbete	berör	flertal	delar	av	den	kommunala	verksamheten	som	exempelvis	skola,	
socialtjänst,	omsorgen	mm.	
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Remiss från Region Halland - Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat 
2021-06-01 

 

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ställer sig bakom Hallands strategi för Hållbar tillväxt 

2021-2028, daterat 2021-04-29, och har inga ytterligare synpunkter att lämna.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

En regional strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028 har tagits fram och översänts till kommunerna i 

Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått planen på remiss innan ärendet ska 

beredas och beslutas i kommunstyrelsen.  

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som 

övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar tre 

centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån RUS:ens riktning. 

De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälso och sjukvårdsstrategi samt 

Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program 

och andra strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. Syftet med att förnya Hallands 

tillväxtstrategi är att anpassa strategin så att den möter den nya omvärld som finns och den framtid vi 

möter. 

I nämndens remissvar fokuserar vi på det strategiska området utbildning, kompetens och jämlik hälsa. 

Bedömningen är att denna skrivning stämmer väl överens med det övergripande mål nämnden för  

Gymnasium & Arbetsmarknad har satt upp samt det långsiktiga fokusarbete som bedrivs inom 

förvaltningen kring att varje individ ska nytta sin fulla potential, digitalisering, kompetensförsörjning, 

välmående, social och ekonomisk hållbarhet och ansvarstagande invånare (unika 

arbetsmarknadsperspektivet).  

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att det är viktigt att kommunen framåt är en 

aktiv part när strategin ska omsättas i praktik för att omfattning och inriktning ska överensstämma med 

lokala behov, förutsättningar och nå rätt målgrupp. För vår nämnds del handlar det då om att samverka 
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kring förebyggande, främjande och åtgärdande insatser för att varje individ ska kunna nyttja sin fulla 

potential.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-01 

Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat 2021-04-29  

Missiv, 2021-04-29 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef     
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Hallands strategi för hållbar tillväxt 

Vi har ett gemensamt och viktigt ansvar att utveckla Halland för att möta framtiden på ett håll-

bart sätt – det är vi invånare som tillsammans och på olika sätt skapar framtiden. 

Halland är en bra livsplats, där samhället ger möjligheter för människor att skapa sina 

liv och för näringslivet att utvecklas. Att många väljer att flytta hit eller besöka reg-

ionen som turister är kanske det tydligaste tecknet på att Halland uppskattas som en 

attraktiv livsplats. Men Halland har siktet inställt på att bli bästa livsplatsen, som i Reg-
ional utvecklingsstrategi beskrivs som en plats med likvärdiga och goda uppväxtvill-

kor, ett utvecklande arbetsliv i balans, en god och jämlik folkhälsa och ett åldrande 

med livskvalitet. Det liv som levs här ska bidra till att ge kommande generationer 

fortsatt möjlighet till ett gott liv. 

Tillväxtstrategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan 

och samhandling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling och ta 

oss närmare visionen om den bästa livsplatsen.  

 

Detta ska vi uppnå 

Målet för strategin är hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attrak-
tivt och inkluderande samhälle. Målet är hållbar tillväxt, och de åtgärder vi föreslår idag 

ska ge positiva effekter nu och på lång sikt. Halland har förutsättningar att växa håll-

bart så att tillväxten skapar värden och god avkastning för både människor och na-

tur. Det är helheten som behöver beaktas, där människors livskvalitet sätts i centrum, 

ekonomin är medlet och miljön utgör ramarna. En hållbar tillväxt är den enda vägen 

för en utveckling som är lönsam idag och i framtiden. 

Konkurrenskraften är en av byggstenarna, och refererar till en branschs, ett företags, 

en plats eller en ekonomis förmåga att klara sig i konkurrens med andra. En ständig 
utveckling av produkter och tjänster, utifrån efterfrågan och behov, utmärker ett 

konkurrenskraftigt företag eller bransch. Globalisering i kombination med digitali-

sering sätter allt större fokus på platsens konkurrenskraft. Livskvalitet är starkt kopp-

lat till möjligheterna på en specifik plats, varför platsen ökar i betydelse allteftersom 

det blir möjligt att arbeta på distans. Därför är platsens attraktivitet, den andra bygg-

stenen, än viktigare att vidareutveckla. I grund och botten är det attraktiviteten som 

gör att människor, företag och organisationer väljer att verka på en viss plats. Attrak-
tivitet handlar om flera olika faktorer såsom goda livsmiljöer, tillgång till kulturliv, ar-

betstillfällen, olika former av bostäder, en fysisk infrastruktur som kopplar ihop män-

niskor med arbetsplatser, utbildningar och samhällsservice och ger näringslivet goda 

möjligheter att frakta. Det innebär också tillgång till digital infrastruktur som ger nya 

möjligheter att interagera och delta i samhället. En enskild insats skapar inte attrakti-

viteten, utan det är många faktorer som samverkar och bidrar till en attraktiv livs-
plats.  

Den tredje byggstenen är inkludering, där delaktighet i samhällslivet och jämlika lev-
nadsvillkor är avgörande för människors ekonomiska och sociala trygghet. 



3 

Möjlighet till en god och jämlik utbildning, egen försörjning och bostad samt en jäm-

lik hälsa är några av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. De är också 
grundläggande förutsättningar för en hållbar tillväxt.  

Den gröna omställningen är en förutsättning för det långsiktiga arbetet med alla tre 
byggstenarna. Med oförändrad livsstil eller sätt att utvecklas kommer möjligheten att 

påverka Hallands attraktivitet att minska, konkurrenskraften kommer att bli sämre 

och därmed kommer också möjligheten för människor att delta i samhällsutveckl-

ingen minska. Därför lyfts den gröna omställningen fram som en avgörande kompo-

nent för att med hållbar tillväxt kunna bidra till visionen Halland – bästa livsplatsen.   

 

Så får vi genomförandekraft 

För att uppnå målsättningen behöver alla människor som bor och verkar i Hall-
and tillsammans bidra till en hållbar tillväxt och utveckling. Likaså aktörer som ar-

betsmarknadens olika parter, länets sex kommuner, akademin, idéburen sektor, före-

tagsfrämjande organisationer, Region Halland, länsstyrelsen och andra statliga myn-

digheter kan utifrån vars och ens ansvar och roll arbeta med insatser som på olika 

sätt bidrar till vår gemensamma måluppfyllelse.  

Hallands strategi för hållbar tillväxt ska vara en möjliggörare för hela Halland, och 

behöver ägas och bäras av många. Den tar avstamp i en analys som beskriver Hal-

lands behov av utveckling och mynnar ut i målsättning, strategiska områden och pri-
oriteringar att rikta vårt arbete mot. Det är genom att samla olika aktörers krafter 

mot gemensamma mål som Halland kan utvecklas till att bli en region som växer 

hållbart.  

Samverkan är viktig såväl inom regionen som med våra goda grannar, både nationellt 

och internationellt. Sällan är utmaningar och möjligheter begränsade till Halland, var-

för det kan vara mer kraftfullt att ingå i strategiska allianser för att nå gemensamma 

mål. Allt handlar om att skapa och värna om engagemang, kunskap och insatser från 

offentlig, privat och idéburen sektor som bidrar till önskad utveckling för Halland 

och vår omgivning.  

Utifrån det regionala utvecklingsuppdraget har Region Halland en uttalad roll att 
samordna och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt och utveckling 
– ett uppdrag som inte kan genomföras ensamt. Samverkan är en av Hallands styr-
kor. Hållbar tillväxt förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer oavsett om de 
arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Strategin ger oss riktningen 
medan samplanering och samverkan över gränser ger oss bästa förutsättningar för ut-
veckling. Det är därför tillsammans är ledordet i arbetet för en hållbar tillväxt och ut-
veckling i Halland!    
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Principer för genomförande av en hållbar tillväxt   

Hållbar tillväxt är det centrala målet för strategin, och för att kunna säkerställa att vi 

tillämpar hållbarhet i allt vi gör, från beslut och prioriteringar till åtgärder och en-

skilda insatser, tar vi hjälp av fem principer för genomförande av en hållbar tillväxt i 

Halland. De ska också påminna oss om att vi behöver arbeta tillsammans och utifrån 

ett helhetsperspektiv för att nå framsteg i vårt regionala tillväxtarbete.   

1. Tillämpa ett helhetsorienterat arbetssätt   

Koppla enskilda satsningar till alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, eko-

logisk och social. Det innebär att, i den mån det är relevant och ger mervärde, besk-
riva hur en enskild insats bidrar till helheten. Det ökar förmågan till både snabba och 

situationsanpassade insatser, med strategisk höjd och en omfattande omställning på 

så väl kort som lång sikt. Utgå ifrån hur den enskilda insatsen kan bidra till helheten, 

det vill säga målbilden om en hållbar tillväxt i Halland, som i sin tur bidrar till ”Hall-

and – bästa livsplatsen”.  

2. Ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen   

Säkerställ att de satsningar som görs inkluderar olika grupper både i det gemensamma 

utvecklingsarbetet och i fördelningen av utvecklingens resultat. Inkludering sker i den 

mån det är relevant och ger mervärde, men ger en vägledning i att kompensatoriska 
insatser är viktiga styrmedel för att säkerställa att utvecklingsinsatser på olika nivåer 

ger effekt där behoven är störst.  

Det görs genom att sätta människorna i centrum och inför varje prioritering, insats 

eller åtgärd analysera vilka som berörs. Det arbetssättet gör våra ansträngningar mer 

träffsäkra och effektiva men också mer lönsamma. De mänskliga rättigheterna, som 

betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande, utgör en grund och vägledning.  

3. Anpassa ekonomiska resurser efter olika behov och långsiktig nytta   

Säkerställ att de ekonomiska resurserna fördelas dit behoven är störst, i syfte att 

uppnå en långsiktig nytta för både samhället och individen. En viktig aspekt för att 

lyckas är att avgöra om en specifik insats både kan innebära en kortsiktig lönsamhet 

och en långsiktig nytta. Spegla den ekonomiska investeringen i en enskild insats mot 
hur väl den lyckas bidra till den gemensamma målbilden. Sker den inom ramen för de 

ekologiska resurserna vi förfogar över? Hur påverkar den sammanhållningen i sam-

hället, det vill säga bidrar den till att öka eller minska skillnader?  

4. Bruka utan att förbruka eller missbruka ekologiska resurser   

Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs på ett sätt som inte lämnar negativa 

konsekvenser för miljö, folkhälsa eller biologisk mångfald samt att den bidrar till att 

motverka klimatförändringar och social oro. Ett ansvarsfullt resursutnyttjande ska ge-

nomsyra alla våra ansträngningar och insatser. 

5. Samverka för genomförandekraft   

Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs i partnerskap mellan organisationer, 
oberoende av kommungränser, och utgår från såväl vetenskaplig som erfarenhetsba-

serad kunskap.  
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Samverkan på detta sätt genomförs där det är relevant och ger mervärde, men arbets-

sättet ger en vägledning i att komma ihåg att ingen aktör har ett ensamt ansvar, var-
ken för strategin i sin helhet eller för de enskilda satsningarna (prioriteringar, åtgärder 

och insatser). Alla har distinkta roller för Hallands hållbara tillväxt och gemensamma 

utveckling. Alla behöver inte vara med på allt och de som går före i utvecklingen ska 

driva och inspirera. Med det angreppsättet kommer olika aktörer i och utanför vår 

region samt våra invånare i Halland att få större handlingsutrymme att bidra till den 

halländska tillväxten på lång sikt.  

 

Den globala kontexten 

Kunskap om globala megatrender och samhällsutmaningar är viktig för att förstå det 

sammanhang som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Megatren-

derna skapar både utmaningar och möjligheter, vilket speglas i strategins tre strate-

giska områden. I Nationell strategi för hållbar regional utveckling identifieras föl-

jande fem huvudsakliga samhällsutmaningar:    

Globalisering  

Utbytet länder emellan ökar i omfattning och tempo, vilket gör att människor, sam-

hällen och företag världen över blir mer sammanflätade med varandra. Globalisering 

är därför en av de grundläggande drivkrafterna för regional utveckling. Regionala nä-

ringsliv med en god närvaro av företag med kunskapsintensiva och icke rutinmässiga 

arbetsuppgifter har bra förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och delta i globala 
värdekedjor. Samtidigt ställer den globala konkurrensen krav på innovationer, entre-

prenörskap och kompetensförsörjning för att ta tillvara möjligheterna med en ökad 

omställning mot hållbar utveckling.  

I ökande utsträckning är de verksamheter som förläggs till Sverige aktiva i de mest 

värdeskapande stegen som ligger i början eller i slutet av värdekedjan, såsom forsk-

ning och utveckling, design, logistik och marknadsföring. Det ökar behovet av en väl 

fungerande kompetensförsörjning.  

En grundsten för globalisering är en politisk vilja att förändra regelverk för att under-

lätta kontakter och ökad integrering, vilket exempelvis sker genom samarbetet inom 

EU. Det finns tydliga tecken på en växande protektionism med ökade handelsbarriä-

rer. En fortsatt utveckling i den riktningen skulle få stor negativ påverkan på svenska 
företag.  

Klimat och miljö  

Den globala uppvärmningen sker i sådan takt att ekosystemen inte hinner anpassa 

sig. Det riskerar att orsaka oåterkalleliga skador på miljön och ge djupgående konse-

kvenser för samhället och människors försörjningsmöjligheter, hälsa och välfärd.  
Sveriges utsläpp av växthusgaser inom landet, så kallade territoriella utsläpp, mins-

kade med ungefär 25 procent under framförallt 2004 till 2014, men har avstannat se-

dan dess.  
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Samtidigt är utsläpp som uppstår till följd av svensk konsumtion av varor och tjäns-

ter ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen, där de största utsläppen 
sker i andra länder.   

Det övergripande läget för biologisk mångfald i Sverige är dåligt och rör sig i en ne-
gativ riktning. Ekosystemen och de produkter och tjänster de ger som bidrar till vår 

välfärd och livskvalitet är utsatta. Luftföroreningar, övergödning, marint skräp och 

miljögifter leder också till negativ påverkan på såväl människor som miljö.  

Den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna kommer att med-

föra en strukturomvandling inom näringslivet, med möjlighet till stärkt konkurrens-

kraft för de företag som utvecklar produkter och tjänster med låg klimatpåverkan. En 

stor andel av den koldioxidneutrala energiproduktionen sker på landsbygden. Skogen 

är en central faktor för att binda kol. Sammantaget påverkar miljö- och klimatföränd-

ringarna negativt möjligheterna till hållbart nyttjande av naturresurser inom bland an-
nat besöksnäring, rekreation och friluftsliv samt skogsbruk, fiske, vattenbruk och 

jordbruk. Det kommer att krävas betydande insatser för att anpassa bland annat in-

frastruktur och olika verksamheter i samhället till ett allt mer förändrat klimat och för 

att motverka klimatförändringarna.  

Teknisk utveckling och digital omställning  

Samhälle och näringsliv befinner sig nu i ett skifte från industrisamhället till ett digi-

talt kunskapssamhälle. Digitalisering och ny teknik, till exempel automatisering, robo-

tisering och artificiell intelligens (AI) är motorer i en snabb samhällsomvand-

ling. Samhället måste omstrukturera sig för att dra nytta av ny teknik och datamaterial 

samt skapa nya värden. Digitalisering och AI kan leda till att vi gör saker på nya 

sätt med fler användaranpassade erbjudanden, exempelvis inom vård och omsorg.  

Den tekniska utvecklingen kommer att påverka utbildning och kompetensutveckling, 

där kraven på att ständigt förnya sin kompetens kommer att öka. Det kan leda till 

ökande skillnader och polarisering mellan högutbildade och lågutbildade. Distansö-
verbryggande teknik möjliggör såväl ett större utbud av kompetensutvecklingsmöjlig-

heter och en ny arbetsmarknad för yrken som är mindre beroende av platsen man 

bor på, som tillgång till specifik kompetens för företag som har svårt att finna den lo-

kalt.  

Efterfrågan på arbetskraft kommer att förändras. Vissa yrken kommer att försvinna 

samtidigt som nya skapas. Det finns också en risk för digitalt utanförskap. Samtidigt 

tar det ofta lång tid att omforma samhället till något nytt, och automatisering och di-

gitalisering får olika grad av påverkan på olika verksamheter och yrken.  

 
Demografi  

De globala demografiska förändringar som kännetecknas av befolkningstillväxt, fort-

satt urbanisering och en växande medelklass, kommer att förskjuta tyngdpunkten i 

världsekonomin och olika länders geopolitiska inflytande. Konkurrensen om tillgång 

på välutbildad arbetskraft och nyckelkompetenser kommer att öka globalt.  
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En allt större global medelklass som anammar en konsumtionsbaserad livsstil kom-

mer att öka efterfrågan på, och konkurrensen om, naturresurser.   

Globalt ökar livslängden samtidigt som födelsetalen sjunker, vilket gör att andelen 

äldre blir större. En liknande trend ses i Sverige. En allt äldre befolkning leder till 
större behov av omsorg och vård, vilket sätter ökad press på välfärdssystemen. De 

kommuner och regioner vars befolkning växer har en utmaning gällande barnom-

sorg, skolor, bostäder, infrastruktur med mera.   

Det är mest troligt att befolkningsförändringarna i Sverige kommer att följa samma 

trender som hittills. Urbaniseringen förväntas fortsätta genom omflyttningar från 

framförallt landsbygdsregioner till befolkningsmässigt urbana regioner, men också 

genom omflyttningar mellan länder. Invandring har blivit en viktig del av Sveriges de-

mografiska utveckling, där invandrare i genomsnitt är yngre än befolkningen i övrigt. 

Dessa befolkningsförändringar driver på växande regionala skillnader när det gäller 
arbetskrafts- och kompetensförsörjning liksom inkomstskillnader.  

Socioekonomi och sammanhållning  

Socioekonomiska skillnader mellan olika kommuner ser ut att öka vad gäller nettoin-

komst och levnadskostnader, andelen invånare födda utanför EU, andelen ungdomar 

som når gymnasiebehörighet liksom andelen öppet arbetslösa. Ökade skillnader i in-
komster och befolkningssammansättning påverkar kommuners och regioners eko-

nomi, och därmed deras förutsättningar och kapacitet att erbjuda god välfärd och 

service till invånarna.  

Folkhälsan i Sverige är fortsatt god, men det finns stora skillnader i befolkningen be-

roende bland annat på boendeort, kön, ålder samt socioekonomi. Skillnaderna ser 

inte ut att minska och har i vissa fall ökat. Ökande klyftor är inte bara en grogrund 

för en ojämlik hälsa utan påverkar samhället i ett större perspektiv genom polarise-

ring, svagare sammanhållning, försvagad ekonomisk tillväxt och i sin förlängning en 

försvagad demokrati.   

Forskning visar att socialt kapital har betydelse för regional utveckling och inte minst 

entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Sverige utmärker sig genom att vara ett 
starkt individualistiskt och sekulärt land, där det råder stor tillit till såväl medmänni-

skor som samhällsinstitutioner. Trots ökande skillnader finns det än så länge få 

tecken på en generell minskning av tilliten i samhället. Idéburen sektor fyller en viktig 

funktion när det gäller att stärka sammanhållningen genom att utveckla lösningar 

som svarar upp mot olika samhälleliga behov, såsom att motverka arbetslöshet, seg-

regation eller minskad service på landsbygden.  

 

Den halländska kontexten 

Kunskap om platsers olika förutsättningar är viktiga för att förstå det sammanhang 

som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Hallands geografiska läge är 

en av de faktorer som varit mest förutsättningsskapande för tillväxten. Kortfattat kan 

det gynnsamma läget sammanfattas med närhet.  
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Det handlar i hög utsträckning om närhet till regionala arbets- och studiemarknader, 

men också närheten inom Halland till såväl sysselsättning och utbildning som attrak-
tiva naturmiljöer. Denna närhet har varit en drivande kraft i Hallands goda utveckl-

ing. Även om strategin klargör att målet är att utveckla hela Halland som livsplats, 

kan vägen dit skilja sig åt beroende på var i Halland en insats ska genomföras, och 

för vem.  

Halland ligger mitt i ett av Sveriges starkaste tillväxtstråk, och närheten till tillväxtmo-

torer som Göteborg och Skåneregionen har skapat goda förutsättningar. Bra trans-

portmöjligheter och närhet till starka arbetsmarknader är viktiga faktorer för en stark 

näringslivsutveckling. Var företag väljer att etablera sig skiljer sig dock åt mellan 

branscher. För tillverkningsindustrin är tillgång till mark och goda transportmöjlig-
heter viktigare faktorer än befolkningstäthet, vilket innebär att tillverkningsindustrin 

är den mest framträdande branschen i stora delar av Hallands inland. Handel och 

tjänsteföretag är vanligare i Hallands mer tätbefolkade områden, då en hög befolk-

ningstäthet skapar fördelar för dessa branscher.   

Under lång tid har sysselsättningsutvecklingen i Sverige och Halland varit starkare i 

den kunskapsintensiva tjänstesektorn än i den arbetsintensiva industrin och befolk-

ningstillväxten tenderar att koncentreras dit det finns en tillväxt i sysselsättning. Be-

folkningstillväxten i Halland är främst koncentrerad till de större tätorterna och de 
största ökningarna finns längs med den halländska kustremsan. Samtidigt är Hallands 

landsbygd mer välmående än många andra landsbygdsområden i Sverige. Stora delar 

av Hallands landsbygd, främst de områdena i närhet till större städer, ökar i befolk-

ning. Landsbygden i Hallands mest östliga delar har dock sett en negativ befolknings-

trend de senaste åren. 

Goda förbindelser 

Halland har en flerkärnig ortsstruktur, och takten och riktningen på befolkningstill-

växten varierar mellan områden. Det innebär att förutsättningarna för att utveckla in-

frastruktur och transportsystem skiljer sig åt mellan olika delar av Halland. En stor 

andel av befolkningen bor längs med Västkustbanan, vilket skapar goda förutsätt-

ningar för ett effektivt transportsystem i kuststråket. I Hallands mer glest bebyggda 

områden är förutsättningarna annorlunda, med lägre befolkningstäthet och längre av-
stånd mellan tätbebyggda områden. Tillgång till infrastruktur och service är viktiga 

faktorer för att främja en hållbar tillväxt, och behoven finns såväl i staden som på 

landsbygden. Det är viktigt att främja en god tillgång till samhällsservice och till 

transportsystemet i hela Halland. 

Närhet till arbetsmarknader är viktig såväl för individers tillgång till arbete, som för 

företags tillgång till relevant kompetens. Pendlingen över länsgränsen har ökat under 

lång tid, där det absolut starkaste stråket går norrut mot Västra Götalands län.  

Även pendlingen mot Skåne ökar och det finns viktiga funktionella samband inåt lan-
det, framför allt med Jönköpings län. Likväl fortsätter den inomregionala pendlingen 

öka. Även om alla halländska kommuner har ett visst utbyte av arbetskraft, går det att 

konstatera att Falkenberg, Varberg och Kungsbacka delar arbetsmarknad med Göte-

borgsregionen, medan Laholm och Hylte i högre utsträckning ingår i Halmstads ar-

betsmarknad. 
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Hållbara livsplatser 

Olika platser i Halland har olika näringslivssammansättning och varierande tillgång 

till marknader, arbetstillfällen och transportmöjligheter. Att förutsättningarna skiljer 

sig inom Halland avspeglas även i de socioekonomiska skillnader som finns. Skillna-

derna finns dels mellan kusten och inlandet, där inlandet generellt sett har en svagare 

utveckling än kustområdena, exempelvis avseende utbildningsnivåer och arbetslös-

het. Skillnader i levnadsstandard är även påtagliga inom städerna och det finns bo-
stadsområden med en särskilt svag utveckling. I regionalt utvecklingsarbete måste 

därför olika platsers förutsättningar, funktioner och behov tas i beaktande för att 

uppnå en hållbar samhällsutveckling i hela Halland. 

 
Regional utveckling och hållbar tillväxt  

Region Halland har med folkvalda politiker det regionala utvecklingsuppdraget att 
samordna, koordinera och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt 

och samhällsutveckling. I Halland görs detta på övergripande nivå genom den reg-

ionala utvecklingsstrategin (RUS) som pekar ut den långsiktiga samhällsutvecklingen 

som krävs för att vi ska närma oss visionen om ”Halland – bästa livsplatsen”.  

Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hallands kulturstrategi och kulturplan samt 

Hälso- och sjukvårdsstrategi ringar in områden som Halland behöver utveckla för att 

gå mot ”Halland – bästa livsplatsen”. Den första gör det med hjälp av hållbar tillväxt 

och den tas fram i enlighet med förordningen om regionalt tillväxtarbete, och 

har RUS som övergripande riktning och vägledning för hållbar utveckling.  

Tillväxtstrategin ska gälla fram till 2028 med möjlighet att kontinuerligt komplet-

tera utefter regional, nationell och internationell utveckling. Där RUS sätter den lång-
siktiga riktningen, kan Hallands strategi för hållbar tillväxt på ett mer konkret och 

följsamt sätt stå för genomförandet och staka ut vägen på kortare sikt. På så sätt har 

Halland en långsiktig riktning och vision, och samtidigt en anpassningsbar väg fram 

till visionen.  
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Strategiska områden och prioriteringar 

I kommande avsnitt presenteras de strategiska områden med tillhörande priorite-

ringar för hållbar tillväxt. Varje område har ett mål, som uttrycks i prioriteringar med 

tillhörande delmål. Områdena och prioriteringarna syftar till att bidra till de hal-

ländska styrkorna och möta de utmaningar som lyfts i RUS.  

 

Strategiskt område: Attraktiva och hållbara livsmiljöer 

 

Strategins mål 
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning 

samt ett attraktivt och inkluderande samhälle 

 

Strategiskt område 

Attraktiva och hållbara livsmiljöer 
 

Mål strategiskt område 

En hållbar och attraktiv region mitt i ett växande sydvästsverige 
 

Prioriteringar 
Fortsätta utveckla Halland 
som funktionell och tillgänglig region 

Ett samhällsbygge som 
möjliggör attraktiva livsmiljöer 

Öka takten mot 
minsta möjliga klimatpåverkan 

Stärka utvecklingen 
mot en grön omställning 

Vidareutveckla former 
för samplanering i samhällsplaneringen 

 

Delmål 
God tillgänglighet till arbete, studier och sam-
hällsservice, digitalt såväl som fysiskt 

God tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur 
och service 

Hallands klimatavtryck ska minska 
 

Hållbar energiförsörjning och ett hållbart resurs-
utnyttjande 

 

Halland ska kännetecknas av närhet till arbetsmarknader, natur- och boendemiljöer 

och annat som bidrar till regionens attraktivitet och skapar möjligheter att utveckla 

hela Halland. De attraktiva boendemiljöerna bygger på en integrerad samhällsutveckl-
ing där alla delar måste samverka. Det halländska läget med tillhörande boendemil-

jöer skapar förutsättningar för företag att etablera sig, attrahera kompetens och växa. 

Gestaltningen av offentliga rum, byggnader och platser samt kultur- och naturvärden 

bidrar stort till människors livskvalitet, hälsa och känsla av delaktighet samt påverkar 

samhällsutvecklingen. Kultur är en bidragande kraft för kreativitet, attraktivitet, del-

aktighet och samhällsutveckling i Halland, och kulturaktiviteter skapar naturliga mö-

tesplatser för många människor.  

Den regionala utvecklingen ska bidra till en hållbar tillväxt som bygger på konkur-

renskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle.  
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För att den halländska utvecklingen ska vara hållbar måste det regionala utvecklings-

arbetet bland annat genomsyras av ett aktivt strategiskt klimat- och miljöarbete. Ge-
nom hållbar klimatsmart samhällsplanering och markanvändning, utveckling av trans-

porter och transportsystem samt den tekniska infrastrukturen skapas möjligheter att 

arbeta med utsläppsminskning, ökad koldioxidbindning och andra viktiga gröna ut-

vecklingsfrågor. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det av stor vikt 

att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett håll-

bart samhällsbygge.  

Prioriteringar:  

 Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region 

 Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer 

 Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan 

 Stärka utvecklingen mot en grön omställning  

 Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen 

 

Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region  

Halland är en del av flera lokala och regionala arbets-

marknadsregioner som växer över tid. Dessa knyts 

ihop genom ett transportsystem där en utvecklad in-
frastruktur och kollektivtrafik möter funktionella be-

hov och bidrar till regional utveckling. Utöver att 

knyta ihop arbetsmarknader som är regionöverskri-

dande är det av betydelse att arbeta för snabba förbin-

delser med omkringliggande tillväxtmotorer, nationellt 

som internationellt, samt till Stockholm för att skapa 
goda förutsättningar för Hallands utveckling. I ett Syd-

västsverige som kännetecknas av stor rörlighet och en 

stor efterfrågan på etableringsmöjligheter är även den digitala  

omställningen bärande för ett delaktigt, modernt och tillgängligt samhällsbygge.  

Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket, och flaskhalsar utmed hela 

Västkustbanan behöver byggas bort. Västkustbanan behöver kompletteras av flera 

stora infrastruktur- och kollektivtrafikstråk som bidrar till att knyta ihop Halland, 

skapa förutsättningar för arbetsmarknadsförstoring samt ge goda förutsättningar för 

näringslivets transporter.   

Kollektivtrafiken bidrar till ett mer socialt och ekologiskt hållbart transportsystem, 

där goda möjligheter till arbets- och studiependling skapas. Planering utifrån långsik-
tiga infrastrukturbehov stärker det regionala näringslivet och förstorade arbetsmark-

nadsregioner. För att stärka det regionala näringslivet och öka konkurrenskraften är 

det viktigt att identifiera dagens och framtidens behov av infrastrukturåtgärder för ett 

hållbart transportsystem för gods- och persontrafik.  

Delmål för  

prioriteringen: 

God tillgänglighet 

till arbete, studier 

och samhällsser-

vice, digitalt såväl 

som fysiskt 
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För fortsatt god utveckling i Halland, samt för att öka tillgängligheten för invånare, 

organisationer och företag, behövs en framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Bred-
bandsinfrastrukturen är en förutsättning för ökad attraktivitet, konkurrenskraft och 

ett mer delaktigt samhälle. Kraft måste ägnas åt hur samhällstjänsterna kan digitalis-

eras och samtidigt vara tillgängliga för alla för att ytterligare skapa värden i en ut-

byggd bredbandsstruktur.  

 

Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer  

Ett samhällsbygge med attraktiva livsmiljöer är viktigt för 
människors hälsa och välbefinnande. Halland ska känne-

tecknas av attraktiva boendemiljöer där den regionala bo-

stadsmarknaden ska möta både behov och efterfrågan. 

För att fortsatt skapa goda förutsättningar till utveckling 

av bostadsförsörjningen behöver det byggas nytt och 

byggas om så att attraktiva bostäder kan erbjudas i hela 

regionen. En förutsättning för attraktiva livs- och boen-
demiljöer är miljövänliga och energieffektiva transport-

sätt för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv  

och andra viktiga målpunkter.  

Attraktiva boendemiljöer behöver möjliggöras i hela Halland. De ger goda förutsätt-

ningar för andra delar av det regionala utvecklingsarbetet, såsom att bidra till närings-

livets utveckling. En närmiljö som erbjuder tillgång till kultur ökar attraktionskraften 

i våra boendemiljöer.  

Vår framtida samhällsplanering måste möjliggöra en grön omställning inom bland an-

nat resande och transporter, byggande, konsumtion, livsmedelsproduktion och ener-

giförsörjning. Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med hållbar mark- och 

vattenanvändning finns det möjlighet att skapa en välmående miljö med fungerande 
ekosystem och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt möjliggörs. Utma-

ningar och förutsättningar skiljer sig dock lokalt åt vilket ställer krav på olika typer av 

insatser och lösningar. Det ska finnas goda möjligheter att bo, leva och verka i hela 

Halland, men lösningarna för detta kan se olika ut.  

 
Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan  

Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv finns det 

möjlighet att skapa förutsättningar för minskad klimatpå-

verkan och regional tillväxt. Samtliga sektorer i samhälls-

planeringen, det offentliga, civilsamhället och hela nä-

ringslivet, måste vara en del av den gröna omställningen. 

Den halländska utvecklingen tar hänsyn till både klimat-
gasutsläpp och upptagande av klimatgaser.  

 

Delmål för  

prioriteringen: 

God tillgång till 

boende, kollek-

tivtrafik, kultur 
och service 

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Hallands  

klimatavtryck 

ska minska 



13 

Prioritering av ett hållbart bruk av förnybara naturresurser från jord, vatten, vind, sol 

och skog för att skapa energi, varor och tjänster har stor potential att bidra till en 
grön omställning och ökad ekologisk hållbarhet genom att både ersätta fossil råvara 

och vara koldioxidsänka. En halländsk ekonomi som tar hänsyn till miljö och klimat 

har goda förutsättningar att vara drivkraft för innovation.  

Att utveckla Halland utifrån minsta möjliga klimatpåverkan genererar nytta för både 

den halländska miljön och människors hälsa, vilket bidrar till ett attraktivt Halland. 

För att utveckla Halland samtidigt som klimatpåverkan ska minskas, behövs förbätt-

rad tillgänglighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik samt effektivare och mer sam-

ordnade godstransporter. En viktig parameter i det halländska utvecklingsarbetet är 

att skapa system där förnyelsebara bränslen är en bärande funktion i transportflödena 
och där de nyttjas på bästa sätt. Genom att utveckla infrastrukturen i Halland och 

Hallands omland skapas förutsättningar för att underlätta så att resor och transporter 

kan ske effektivt, fler väljer att resa kollektivt, logistiklösningar förbättras samt att 

olika trafikslag kan samverka på ett sömlöst sätt.   

Halland har mycket goda förutsättningar att bli en resurseffektiv och fossilfri region 

genom att satsa på produktion av förnybar el, förnybara bränslen, energieffektivise-

ring samt ökad cirkularitet. I Halland värdesätts cirkularitet och systematisk energief-

fektivisering som kan minska utsläppen. Nationellt sett är Halland en viktig elleveran-
tör och har mycket goda förutsättningar för att fortsätta leverera förnybar el. För att 

säkerställa att hallänningen kan ta del av detta är det viktigt med fortsatt utveckling av 

elnätet i form av kapacitet, smarta elnät och mikroproducenter tillsammans med stor-

skalig elproduktion.  

 

Stärka utvecklingen mot en grön omställning  

Mark- och vattenanvändningen är central för hal-

ländsk utveckling. Den halländska attraktiviteten är 
beroende av ett landskap där skogar, hav, kuster, sjöar 

och vattendrag är friska. Därför är det av stor vikt att 

det finns en helhetssyn mellan aktörer och sektorer 

för att utveckla de halländska naturmiljöerna då de bi-

drar till den regionala utvecklingen. Alla regionala ut-

vecklingsprocesser behöver horisontellt integrera den 
halländska miljön utifrån hållbarhetsperspektiven i sitt 

arbete. En hållbar miljö behöver finnas både i staden 

och på landsbygden för att säkerställa attraktiva boende-  

och livsmiljöer samt att den halländska tillväxten är ekologiskt hållbar.  

Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över alla administrativa gränser. Det är därför 

centralt att samverkan sker mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktö-

rer för att utveckla Halland och Hallands omland.  

Delmål för  

prioriteringen: 

Hållbar energiför-

sörjning och ett 
hållbart  

resursutnyttjande 
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Skogen är en betydande resurs som måste fortsätta utvecklas då den bidrar med flera 

hållbara värden utifrån näringslivs-, frilufts- och rekreationsperspektiv. Skogens re-
surser kan användas till att tillverka hus, förnyelsebara material, fibermassa och möb-

ler samt bränsle. Träråvaran har stora möjligheter att ersätta fossila material och ke-

mikalier. Det är därför viktigt att fortsätta bruka skogen på ett sätt så att alla tre håll-

barhetsdimensionerna beaktas. De halländska skogarna är en strategisk resurs och 

kan fungera som testmiljö för utbildning, forskning och utveckling.   

Ett hållbart jordbruk är förutsättningen för utveckling av den inhemska produkt-

ionen av livsmedel. Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland då 

den bidrar till livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst arbetstillfällen. I Halland 

finns en stor och bred råvarusektor med allt från en omfattande jordbruksproduktion 
till fiske och trädgård. Jordbrukssektorn i stort står inför omfattande utmaningar som 

ställer stora krav på innovation utifrån framtida behov.   

Vatten av tillräcklig kvantitet och god kvalitet är en förutsättning för Hallands attrak-

tivitet, god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar tillväxt i näringslivet samt en biolo-

giskt rik blågrön infrastruktur för rekreation och turism. Men det är också en livsnöd-

vändig resurs som behöver tryggas för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen  

Former för samplanering har varit och är en viktig del för att investeringar och ut-
vecklingsarbete ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. I Halland är former 

för samverkan en central del i många utvecklingsprocesser. Att samplanera infra-

struktur, bostadsbyggande, kollektivtrafik, verksamhetsetableringar eller andra delar i 

samhällsbygget är viktigt för att generera förutsättningar för god samhällsutveckling.  

Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter en nära samplanering mellan olika aktörer 

oavsett om de arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Genom att 

samtliga nivåer inkluderas i alla delar av en hållbar samhällsplanering skapas bäst för-

utsättningar för Halland. Att förstärka samplanering i samhällsplaneringen ger goda 

förutsättningar för en fortsatt god halländsk utveckling. Utgångspunkten för en stärkt 
attraktivitet på lokal och regional nivå är att de ekonomiska och sociala aspekterna in-

tegreras i samhällsplaneringen. Samplaneringen ska bidra till nationell, regional och 

kommunal nytta. 

 

  



15 

Strategiskt område: Utbildning, kompetens och jämlik hälsa 

 

Strategins mål 
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning 

samt ett attraktivt och inkluderande samhälle 

 

Strategiskt område 

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa 
 

Mål strategiskt område 

En region med hög sysselsättning och jämlik hälsa 
 

Prioriteringar 
Skapa goda förutsättningar för att 
alla elever ska nå sin fulla potential i skolan 

Tillvarata och utveckla relevant kompetens för 
att möta arbetsmarknadens behov 

Stärka förutsättningar för en mer anpassnings-
bar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad 

Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa 

 

Delmål 
Alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan 

 
Förbättrad matchning i regionen 

 
En mer jämställd och inkluderande arbetsmark-
nad 

Förbättrad hälsa i befolkningen och minskade 
hälsoskillnader 

 

Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning bidrar 

i hög grad till individers möjlighet till god hälsa och etablering på arbetsmarknaden. 
Slutförd gymnasial utbildning skapar även förutsättningar för individer att gå vidare 

till högre studier och på så sätt trygga arbetsmarknadens behov av kompetens. En väl 

fungerande kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling ökar möj-

ligheterna att på ett effektivt sätt möta de samhällsutmaningarna vi står för och möj-

liggör för den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar reg-

ional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är av stor vikt att alla som 

kan arbeta ges möjlighet att arbeta, och att strukturella skillnader i sysselsättning mel-
lan grupper av individer minskar för att klara kompetensförsörjningsbehovet. 

Samtidigt som utbildningsnivå och att ha ett arbete i hög utsträckning påverkar indi-
viders hälsa fungerar sambandet också omvänt. En god hälsa är centralt för indivi-

ders möjlighet att utbilda sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets ut-

veckling. För en hållbar regional utveckling är det därför viktigt att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de på-

verkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är dessutom samhällsekonomiskt 

lönsamt att arbeta främjande för en god hälsa då det leder till minskade kostnader för 
samhället för till exempel sjukvård och sociala kostnader, samtidigt som en välmå-

ende befolkning i högre grad kan arbeta och bidra till samhället. En hög utbildnings-

nivå och hög sysselsättning bidrar på så sätt till en jämlik hälsa och ett inkluderande 

och konkurrenskraftigt samhälle. 
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Prioriteringar: 

 Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan 

 Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens 

behov   

 Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd 

arbetsmarknad 

 Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa 

 

Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i 
skolan 

Grundläggande behörighet från grundskolan och slut-

förd gymnasial utbildning är avgörande för både indivi-

dens möjlighet att forma sitt liv och för att trygga en 

god arbetskraftsförsörjning. I ett allt mer komplext sam-

hälle och på en föränderlig arbetsmarknad blir förutom 

faktakunskap även entreprenöriella förmågor som hand-

lingskraft, att ha tillit till sig själv, kreativitet och för-

måga att omsätta idéer till handling allt viktigare.  

I Halland ska alla elever oavsett kön och andra bak-

grundsfaktorer få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssy-

stemet, och lämna skolan rustade med de kunskaper och förmågor de behöver för vi-

dare utveckling och etablering på arbetsmarknaden. De elever som av olika anled-

ningar har svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för att 

fullfölja sin skolgång. Samtidigt är det av stor vikt att samtliga elever får möjlighet att 
nå sin fulla potential och stimuleras till vidare studier. Ur ett likvärdighetsperspektiv 

är det även viktigt att utveckla arbetet så att sociala och geografiska aspekter får allt 

mindre påverkan på såväl elevers skolresultat som utbildningsval.  

Trygghet och skoltrivsel är viktiga skyddsfaktorer både för en god hälsa och för möj-

ligheten att fullfölja skolan. Ett aktivt arbete för ett stödjande, inkluderande och 

tryggt klimat i skolan gynnar alla elever och utgör en god grund för att minska skol-

frånvaro och på sikt även avbrutna studier.  

För att klara uppgiften att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan 

behöver olika samhällsaktörer samarbeta i högre utsträckning. Genom ökat tvärsek-

toriellt och gränsöverskridande arbete kan betydelsefull kompetens inom olika verk-
samheter som arbetar nära eleverna bättre tas tillvara. Såväl regionala som lokala ak-

törer, till exempel näringsliv, idéburen sektor och vårdnadshavare, behöver bidra i ar-

betet utifrån sina uppdrag och resurser. Gemensamma kunskapsunderlag, utveckl-

ingsområden och målbilder samt utveckling av nya modeller för samverkan skapar 

förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan.   

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Alla elever ska 
klara grund- och 
gymnasieskolan 
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Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens 
behov 

Utbildning och kompetens blir allt viktigare faktorer för 

återväxten på arbetsmarknaden, vilket dessutom ska ses i 

ljuset av den demografiska utvecklingen där allt färre ska 

försörja allt fler.  

En god kompetensförsörjning och matchning av kompe-

tens är viktiga komponenter för en stark och konkurrens-

kraftig arbetsmarknad och regional tillväxt. Intresse för 

och möjligheter till utbildningar eller inriktningar som 
matchar bristyrken, utbildningsnivå samt kunskap hos ar-

betsgivare kring strategisk kompetensförsörjning är några  

viktiga områden som behöver förbättras.   

Eftersom arbetsmarknaden, branscher och yrkesroller är i ständig förändring behöver 

utbildare, arbetsgivare och samhälle gemensamt identifiera vilken kunskap och kom-

petens som behövs i arbetslivet. För att matcha arbetsmarknadens ökade krav på mer 

avancerad och specialiserad kompetens bör individers övergång till högre studier 

främjas. Insatser behövs också för att öka intresset för kontinuerligt lärande, utbild-

ning, specifika yrken och branscher.  

Det behöver finnas goda och flexibla möjligheter till kompetensutveckling och ut-

bildning. Att stimulera individer till kompetensutveckling, komplettering av studier, 
yrkesstudier eller studier på en högre nivå är därför angeläget.  

Genom att tillämpa digitala lösningar kan kompetensutveckling och utbildning ge-
nomföras på nya sätt och möjliggöras för fler. En grundläggande digital kompetens 

är en förutsättning för att till fullo kunna ta del av de insatser som erbjuds.  

Det är avgörande att arbetsgivare arbetar för att behålla och utveckla sin personal. 

Halland behöver förstärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning med insatser 

utformade så att framtiden kan mötas med relevant kompetens i relation till föränd-

ringar i omvärlden samt arbetsgivarens mål och visioner.  

Befintlig kompetens kan synliggöras och tillvaratas genom exempelvis utbildnings- 

och branschvalidering. Det är även viktigt att arbetsgivare har en viss beredskap för 

att hantera de naturliga och oväntade svängningar som sker på arbetsmarknaden ef-

tersom det påverkar tillgång och behov av kompetens.    

För fortsatt tillväxt och utveckling är det centralt att individer, utbildare och arbetsgi-

vare såväl som företagsfrämjande aktörer har förmågan att utveckla och ställa om för 

att kunna möta framtiden med relevant kompetens. En god tillgång till kompetensut-
veckling, bildning, olika utbildningsformer och inriktningar med både bredd och 

spets är avgörande för att möta både befintligt och framtida behov av kompetens i 

Halland.    

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Förbättrad 

matchning i  
regionen 
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Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jäm-
ställd arbetsmarknad 

För en stark och inkluderande arbetsmarknad i Halland 

behövs en mångfald av individer och kompetenser. En 

ökad delaktighet i samhälls- och arbetslivet är centralt för 

en framtidssäkrad kompetensförsörjning och regional till-

växt. Tillvaratagande av befintlig kompetens är viktigt för 

att förbättra individers etablering på arbetsmarknaden i 
Halland. Könssegregerade utbildnings- och yrkesval samt 

attityder och kultur på arbetsplatser är andra områden 

som är viktiga att arbeta med. 

Digitalisering kan vara en möjlighet för att göra studier och arbete tillgängliga för fler. 

En allt mer digitaliserad arbetsmarknad innebär mer flexibla sätt att utföra arbetet på, 

vilket kan skapa nya möjligheter för olika anpassningar.  

Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och sektorer, samt på olika hierar-

kiska nivåer i organisationer. Män arbetar i högre grad inom industri-, transport- och 

byggsektorn. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom välfärdssektorn som vård, 

omsorg och utbildning samt i yrken som kräver en högre formell utbildning. För att 

påverka dessa skillnader behöver vägledning till studier och yrken tydligare präglas av 
ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.  

Genom att arbeta med normer, värderingar samt kommunikation kan arbetsgivare 
visa de möjligheter som finns för individer att delta i arbetslivet oavsett kunskap, 

kön, bakgrund och funktionsvariationer och på så sätt attrahera och inkludera en bre-

dare arbetskraft.  

Att unga personer tidigt får goda kontakter med arbetslivet är viktigt för att under-

lätta övergången från studier till arbete, och för att skapa goda förutsättningar till en 

god etablering på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att unga indivi-

der erbjuds studiebesök, praktisk arbetslivsorientering, arbetsplatsförlagt lärande eller 

deltidsarbete. Vissa branscher har visat sig särskilt avgörande för ungas etablering. 

Arbetsgivare och branscher behöver hjälpa unga att skapa sig en arbetslivserfaren-
het.   

För att stödja individer och minska sårbarheten hos grupper, som av olika anled-
ningar hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid, behöver aktörer såsom kom-

munala verksamheter och myndigheter kraftsamla för att arbeta samordnat och paral-

lellt. Det är angeläget för att främja inkludering, välbefinnande och möjlighet till egen 

försörjning och för att minska bidragsberoende. För att stödja individer att närma sig 

en stabil etablering på arbetsmarknaden kan arbetsgivare underlätta genom att er-

bjuda praktik och arbetsträning.  

Kompetens som finns hos individer kan synliggöras genom validering. På så sätt kan 

tillgänglig kompetens nyttjas, behov av ny kompetens identifieras och eventuellt be-
hov av utbildning förkortas. Validering av befintlig kompetens kan även bidra till 

ökad anställningsbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden.  

Delmål för  

prioriteringen: 

En mer  

jämställd och 

inkluderande 

arbetsmarknad 
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Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa 

Att arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa är viktigt 

för att skapa goda möjligheter för individer att utbilda 

sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets 

utveckling i övrigt. En god och jämlik hälsa i befolk-

ningen förutsätter att halländska aktörer i offentlig sek-

tor såväl som näringsliv, akademi och idéburen sektor 
behöver ges bättre möjlighet att ta ett gemensamt an-

svar för frågan. Fler arenor för nätverksbyggande och 

erfarenhetsutbyte mellan aktörer behövs för att nya in-

satser och arbetssätt med syfte att främja hälsa ska ut-

vecklas. Gemensamma kunskapsunderlag och att gemen- 

samt identifiera viljeinriktningar kan leda till förflyttning i frågorna.  

Hälsan behöver särskilt förbättras för de grupper som är socialt och ekonomiskt 

mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. 

För att uppnå det behöver insatser riktas till och anpassas efter de grupper som är 
mest sårbara. I ett långsiktigt perspektiv är det även viktigt att förebygga social och 

ekonomisk utsatthet, vilket görs mest effektivt genom att arbeta med att främja goda 

och likvärdiga uppväxtvillkor från tidig ålder. Ett ökat utbud av generellt stöd till alla 

barn och familjer behöver kompletteras med riktade insatser till familjer med större 

behov. En större tillgång till tidiga och samordnade insatser, där barnets behov sätts i 

centrum och är delaktigt i processen, ökar möjligheten att ge varje barn en god start i 
livet.  

Det är angeläget att motverka utvecklingen av den ökande psykiska ohälsan. Genom 
mer samverkan mellan regionala och lokala aktörer kan de insatser som genomförs få 

ökad effekt. Insatser behöver även utvärderas i högre grad avseende effekt och mål, 

men även i syfte att stärka samverkan och samarbete över organisationsgränser. 

 

  

Delmål för  

prioriteringen: 

Förbättrad hälsa 

bland  
befolkningen 

och minskade 

hälsoskillnader 
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Strategiskt område: Förnyelseförmåga och konkurrenskraft  

 

Strategins mål 
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning 

samt ett attraktivt och inkluderande samhälle 

 

Strategiskt område 

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft 
 

Mål strategiskt område 

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt 
 

Prioriteringar 
Stimulera entreprenörskap och stödja företag i 
uppstartsfasen  

Främja den tekniska utvecklingen och digitala 
omställningen i det halländska näringslivet 
 
Främja internationalisering bland företagen  

 
Stimulera och attrahera offentliga och privata  in-
vesteringar i forskning och utveckling  

Stärka företagens innovationskapacitet  

Positionera Halland för att attrahera besökare, 
kompetenser, företag och investeringar  

Stimulera till hållbar omställning av det  
halländska näringslivet 

 

Delmål 
Fler nya företag och ökad överlevnadsgrad  

 
Fler kunskapsintensiva företag och jobb i  
regionen  
 
Fler exportföretag och ökade exportintäkter till 
regionen  

Ökade investeringar i FoU bland regionens  
aktörer  

Fler innovativa företag i regionen  

Regionen ska attrahera fler etableringar, besö-
kare och kompetenser  

Fler företag ska bedriva ett aktivt mångfalds-,  
klimat- och miljöarbete 

 

För att uppnå långsiktig regional utveckling och tillväxt behövs goda förutsättningar 

för entreprenörskap och innovation, som i sin tur genererar arbetstillfällen för män-

niskor. Innovationer och goda idéer skapas av uppfinnare, forskare eller visionärer, 

men de identifieras och realiseras av entreprenöriellt tänkande hos individer. På så 

sätt är entreprenörskap och innovation tätt sammanlänkade, och det är logiskt att 

satsa på båda för att lägga grunden till ett aktivt och livskraftigt näringsliv.   

Goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation innebär bland annat kapa-

citet att attrahera humankapital och finansiellt kapital, samt anamma ny teknologi 
och nya arbetssätt. Globaliseringen innebär att också det lokala näringslivet är starkt 

konkurrensutsatt, och den snabba tekniska utvecklingen och ökade krav på hållbara 

tjänster och produkter gör att omställningsförmåga och förnyelse är viktiga fram-

gångsfaktorer. Det finns goda förutsättningar för att både stärka den halländska kon-

kurrenskraften och att göra det utifrån hållbarhetens tre dimensioner.  
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Prioriteringar  

 Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen 

 Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska 

näringslivet 

 Främja internationalisering bland företagen 

 Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och 

utveckling 

 Främja företagens innovationskapacitet 

 Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och in-

vesteringar 

 Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet 

  

Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen  

Ett ökat företagande är nödvändigt för tillväxten och en 
långsiktigt god utveckling av välfärden. Med entrepre-

nörskap och att vara entreprenöriell avses en dynamisk 

och social process, där en eller flera människor identifie-

rar möjligheter och omvandlar kunskap till innovationer 

som det finns ett behov av. I Halland startar många 

människor företag, vilket är och fortsatt kommer att vara 
en framgångsfaktor. Men Halland behöver kompletteras 

med fler innovativa och tillväxtorienterade företag, som 

kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar samt ser 

möjligheter i att utveckla hållbara produkter och tjänster.   

Företagen startas utifrån olika drivkrafter. Kreativa och kulturella näringar, sociala fö-

retag och så kallade ”born globals” som exporterar direkt är exempel på dessa. För 

att stärka nyföretagandet och för att fler människor ska se entreprenörskap som ett 

alternativ behöver det företagsfrämjande systemet fortsätta utvecklas och bättre möta 

de olika drivkrafterna bakom företagandet. Entreprenörskap behöver också vara en 
del av ungas utbildning och sedan ett alternativ genom hela livet.   

Det är människor med olika bakgrund, förutsättningar och potential som vågar ta 
steget att starta företag, varför det är viktigt att det finns tillgång till nätverk och mö-

tesplatser där olika tankar och idéer kan mötas. Här kan kännedom om och tillgång 

till inkubatorer och acceleratorer ha positiv inverkan. Kommunikationen kring dessa 

samt övriga företagsfrämjande insatser behöver reflektera en mångfald av människor 

för att på sikt påverka vilka som startar och driver företag.  

  

Delmål för  

prioriteringen:  

Fler nya företag 
och ökad över-

levnadsgrad 
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Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det  
halländska näringslivet  

Omställning och förnyelse är en nyckel till ett livskraftigt 

och konkurrenskraftigt näringsliv. Teknisk utveckling 

driver på behovet av omställning mot nya och innova-

tiva affärsmodeller, produktionsmetoder och höjd kom-

petens. Ny teknologi kan underlätta utvecklingen av cir-

kulära produkter och tjänster med låg resursanvändning 
och klimatpåverkan.  

 

Det halländska näringslivet måste vara med i utveckl-

ingen, och det företagsfrämjande systemet behöver 

kunna möta en mångfald av behov och inspirera till förnyelse och omställning. Det 

finns också behov av att stärka infrastrukturen så att det diversifierade näringslivet på 

ett enkelt sätt kan få tillgång till kunskap om hur omställning och förnyelse kan 
skapas i företagen. 

Ökad kunskap i företagen om teknisk utveckling i form av exempelvis automatise-
ring, intelligenta system och datadriven innovation är viktig. Hallands småskaliga nä-

ringsliv behöver stimuleras till kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan männi-

skor, företag och branscher. Utvecklingen påverkar också sätt organisera sig och leda, 

samt kan möjliggöra nya samarbeten, vilket i sin tur kräver nya kunskaper och färdig-

heter. 

Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ökar allteftersom näringslivet tar ut-

vecklingskliv, där marknaden också kan behöva kompletteras med efterfrågade kom-

petenser. Utbildningssystemet behöver möta upp utifrån definierade behov. Parallellt 
skapar utvecklingen intressanta arbetsmöjligheter för fler människor, ett aktivt nä-

ringsliv med stor potential för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt, och ger möjlig-

heter för attraktiva arbetsgivare som lockar till sig och utvecklar relevant  

kompetens.   

 

Främja internationalisering bland företagen  

Att exportera varor till marknader utanför Sverige är 

viktigt för att komplettera den egna närmarknaden 
och främja tillväxtskapande investeringar i reg-

ionen.  Globalisering innebär att konkurrensen för 

halländska företag ökar både från nationellt och inter-

nationellt håll, samtidigt som den ger goda möjlig-

heter till internationalisering i form av ökad handel 

och starkare band med omvärlden. Företags internat-
ionalisering kan innebära export, import, samverkan 

internationellt eller verksamhet utomlands.  

Internationalisering kan vara en betydelsefull katalysator för ett företags utveckling av 

produkter, tjänster och medarbetare.  

Delmål för  
prioriteringen: 

Fler kunskaps-

intensiva  

företag och jobb 
i regionen 

Delmål för  

prioriteringen: 

Fler export- 

företag och ökade 

exportintäkter till  

regionen 



23 

Den är därför viktig för att företag i Halland ska behålla sin konkurrenskraft, fortsatt 

skapa arbetstillfällen och bli attraktiva arbetsgivare som kan knyta till sig nya kompe-
tenser.   

EU:s inre marknad kan vara ett lättillgängligt första steg för företag, men största de-
len av världens tillväxt förväntas ske på tillväxtmarknader utanför EU. Samtidigt ökar 

efterfrågan globalt på innovativa och hållbara produkter och tjänster. Halländska fö-

retags förmåga att utveckla dessa kommer att vara en central förutsättning för fort-

satt konkurrenskraft. Människors arbetsvillkor är viktiga att beakta i det egna företa-

get, men det är lika avgörande att säkerställa att arbetstagares rättigheter i hela pro-

duktionskedjan tillgodoses.  

Givet den småskaliga näringslivsstrukturen i Halland behöver det finnas tillgång till 

utbildning och kunskap, finansiering, inspiration, rådgivning och erfarenhetsutbyten, 

där tillväxtmarknader och nya behov och ny efterfrågan är särskilt intressanta ut-
vecklingsmöjligheter.   

 

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och 
utveckling  

Investeringar i forskning och utveckling har en stark 

koppling till ökad konkurrenskraft och innovations-

grad. Denna typ av investering i kombination med 

riskvilligt kapital i ett tidigt skede är en förutsättning 
för att företag ska kunna ta nästa steg. Ägarkapital, 

lån, bidrag och forskningsanslag behöver öka och till-

gängliggöras fler, och det är extra viktigt att medlen 

fördelas jämlikt och jämställt.  

Externt kapital ska i första hand tillgodoses av den 

privata marknaden, men det är viktigt att goda affärs-

idéer har möjlighet att förverkligas, varför det finns skäl till marknadskompletterande 

offentliga finansieringsinsatser. Det kan handla om företags tidiga utvecklingsskeden 

eller innovativa företag som utvecklar produkter med långa ledtider för kommersiali-
sering.    

För att möta samhällsutmaningar behöver den offentliga sektorn också vara innova-
tiv och utveckla nya lösningar tillsammans med akademi och näringsliv. Offentligt 

medskapande och medfinansiering utgör bra förutsättningar för innovation, där både 

näringsliv och invånare är vinnare. Regionala medel behöver växlas upp med nation-

ella och internationella forsknings- och utvecklingsmedel, och därför är det viktigt att 

Halland visar de styrkor och möjligheter som finns här.   

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Ökade  

investeringar i 

FoU bland  
regionens aktörer 
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Stärka företagens innovationskapacitet  

Innovationer i Halland sker ofta stegvis tillsammans med 

kunder, till skillnad från den mer radikala innovationen 

som kan leda till betydelsefulla förändringar som ligger i 

kärnan av begreppet (se definition nedan). Det halländska 

innovationssystemet består av många kompetenta aktö-

rer som är duktiga på att leda företagen i rätt riktning, 
men för att skapa förutsättningar för mer radikala inno-

vationer behövs en infrastruktur med såväl kapa-

citet som förmåga att leda den utvecklingen.  

Med innovation avses de betydelsefulla förändringar som transformerar samhället 

och samhällsekonomin. Innovation ändrar, effektiviserar och påverkar befintliga eko-

nomiska, miljömässiga och sociala villkor och driver på strukturomvandling och sam-

hällsutveckling. För att möta de omställningsbehov som finns är det viktigt att an-

lägga ett brett perspektiv på innovation och inkludera flera delar av samhället. Det är 

angeläget att stärka såväl individers som företags, organisationers och den offentliga 
sektorns innovationsförmåga och kapacitet.  

En god innovationskapacitet är en förutsättning för att kunna konkurrera på en glo-
bal marknad och i en kontext där förändringstakten går allt snabbare. Nya krav på 

hållbara tjänster och produkter samt en tilltagande teknikutveckling ökar trycket på 

ständig förnyelse och förbättring. Det är hos människor en idé uppkommer, och pro-

cessen till en innovation inkluderar en mångfald av människor. Därför behövs sam-

verkan och kontaktytor mellan olika företag och branscher, FoU-miljöer, sociala ent-

reprenörer, akademi och forskning, idéburen sektor och offentliga aktörer. På så sätt 
kan ny kompetens, kreativitet och innovationsförmåga utvecklas.  

Smart specialisering är ytterligare ett verktyg för att öka innovationskapacitet, men då 

inom specifika områden. Alla medlemsstater i EU ska ta fram en Smart specialiserings-
strategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och in-

novation. Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och 

prioritera områden med potential för tillväxt. Dessa områden positionerar även Hall-

and för att attrahera företag, nyckelkompetenser och investeringar till regionen och 

skapar arbetstillfällen för högutbildad kompetens. En satsning på smart specialisering 

kan innebära ökad synlighet för Hallands styrkor. Det kräver en infrastruktur för in-
novationsstöd, kommunikation och kunskapsöverföring inom de utpekade områdena 

för att säkerställa att strategin ger förväntade effekter i Halland. Processen för att ta 

fram Hallands områden för smart specialisering, samt en mer utförlig beskrivning av 

områdena, återfinns i Smart specialisering Halland. Nedan följer en beskrivning av de 

områden som inkluderas i Smart specialisering Halland.  

Smart specialisering: Forskning och Innovation för framtidens vård  
och hälsa  

Tack vare medicinska genombrott och större välstånd lever vi allt längre. Det innebär 

också att fler lever med kroniska sjukdomar och med multisjukdom, vilket ökar be-

hovet av kvalificerad vård och omsorg.  

Delmål för  

prioriteringen: 

Fler innovativa 

företag i  
regionen 
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Vården kan också göras allt mer individuellt anpassad. För att möta ett ökat vårdbe-

hov, samtidigt som antalet medarbetare i sjukvården inte kan öka i samma takt, krävs 
innovationer.   

I Halland har området hälsoinnovation utvecklats under många år. På initiativ av nä-
ringslivet har en stark innovationsarena byggts upp där akademi, de halländska kom-

munerna, Region Halland, det privata näringslivet och civilsamhället möts och skapar 

innovationer tillsammans. Det finns därför en god grund till att vidareutveckla denna 

arena inom Smart specialisering.   

Tillgång till hälsodata har möjliggjort nya tekniska lösningar, och drivit fram nya af-

färsmodeller och sätt att arbeta, så kallad informationsdriven vård. I Halland finns 

unik kompetens och förmåga att strukturera och tolka sådan data och använda den 

för såväl verksamhetsutveckling som forskning och innovation. Men det kommer 

också behöva utvecklas ny och befintlig kompetens inom detta område.   

Det behövs tydliga satsningar på att vidareutveckla det ekosystem av aktörer som 

krävs för att kunna dra nytta av den kunskap som redan upparbetats i regionen inom 
området informationsdriven vård. Det behövs insatser som mobiliserar befintliga fö-

retag i regionen och främjar nyföretagande, samt investeringar.    

 

Smart specialisering: Forskning och innovation för hållbara samhällen  
Befolkningsökning i kombination med oförändrade konsumtionsmönster skulle inne-

bära en ohållbar situation för världen och Halland. Det krävs nya lösningar för att 

hela samhället ska utvecklas på ett smart och hållbart sätt.   

Halland behöver minska sitt klimatavtryck, och näringslivet har möjlighet att inno-

vera och erbjuda nya lösningar som bidrar till mer hållbara lösningar för hallän-

ningen, men även för hela mänskligheten. Innovationer för hållbara samhällen behö-

ver systemlösningar där offentlig sektor och näringsliv samverkar med akademi och 
civilsamhälle. I Halland finns extra goda förutsättningar att innovera för hållbara 

samhällen inom tre områden – livsmedel, material och mobilitet.    

  

Nya krav ställs längs hela livsmedelskedjan för att göra den mer hållbar och effektiv 

och bidra till en bättre hälsa. Innovativa samarbeten inom och med andra branscher 

och aktörer kommer att bli allt mer betydelsefulla. Exempelvis kan livsmedelsföreta-
gen kopplas samman med den framväxande tech-sektorn för att ta tillvara den stora 

utvecklingspotential som växer fram inom food tech-området. Food tech inbegriper 

att med innovation, data och digital teknik förändra och förbättra produktion, distri-

bution och konsumtion av mat. Halland har en lång tradition av livsmedelsprodukt-

ion, samtidigt som marknaden kompletteras med nya innovativa företag, produkt-

ionsmetoder, produkter och tjänster.   

Relevant forskning, innovationsmiljöer och andra innovationsfrämjande insatser är 

viktiga för att underlätta för företagen att växla upp och ta nästa steg, men också för 

att stimulera helt nya företagsetableringar.   
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Hållbara material är en viktig komponent för att bygga smarta samhällen. En av ut-

maningarna med den gröna omställningen är att utveckla innovativa och hållbara 
material med låg klimatpåverkan, för att på så sätt fasa ut fossilbaserade material. Det 

medför behov inom materialutveckling och förädling av förnybara råvaror från jord, 

skog och vatten och att samtliga materialslag införlivas i cirkulära flöden. I Halland 

finns en utvecklad skogs- och träindustri och flera industrier som producerar och 

förädlar material av olika slag. Dessutom finns det en industri som fokuserar på inno-

vativ återvinning. Potentialen i att utveckla nya hållbara material är därmed mycket 

hög i Halland.   
  

Ökade kunskaper om material och cirkularitet är viktiga redan tidigt i produktut-

vecklingsfasen. På så sätt kan man förlänga produktens livslängd, möjliggöra industri-

ell symbios där ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs, samt påverka valet 

av affärsmodell. Det behövs mötesplatser för tvärvetenskapligt lärande – som också 

kan fungera som en katalysator för samverkan – samt tillgång till akademi och forsk-
ning för att nå längre inom detta område.  

Transporter av människor och gods står för stora koldioxidutsläpp, och innovativ 
mobilitet krävs för att minska utsläppen. Det kommer att krävas innovativ teknik, 

förändrade vanor, policyutveckling och nya affärsmodeller för att möjliggöra en 

minskning. Mobilitet inkluderar allt ifrån cykling, kollektivtrafik och mobilitetstjäns-

ter, till självkörande elfordon för gods- och persontransporter. Ökad tillgång till data, 

i kombination med nya möjligheter att processa information, skapar nya förutsätt-

ningar för energieffektivisering och bättre resursutnyttjande. Innovativ mobilitet kan, 
oavsett livsplats, även öka tillgängligheten till arbete, kultur, studier och samhällsser-

vice som är viktiga för en god livskvalitet.  

Halland är en tillväxtregion där nya stadsdelar och industriområden kontinuerligt 
växer fram, samtidigt som det finns tillgång till vägnät, järnväg, sjövägar och flyg. Of-

fentlig och privat sektor behöver ställa högre krav på innovativa lösningar inom mo-

bilitet, agera testbäddar och piloter, samt samverka med akademi och forskning för 

att främja utvecklingen av hållbara gods- och persontransporter.    

 

Smart specialisering: Forskning och innovation för intelligenta system  

Utvecklingen mot alltfler uppkopplade enheter, Internet of Things (IoT) har pågått 

länge och skapar nya förutsättningar för analys och styrning, men IoT skapar också 

förutsättningar för nya tjänstebaserade affärsmodeller. Utvecklingen påverkar alla 

branscher men är avgörande för samtliga områden för smart specialisering i Halland. 
Med fler uppkopplade enheter och smarta sensorer skapas mängder av data som kan 

användas för maskininlärning och utveckling av nya digitala lösningar, det som kal-

las datadriven innovation.   

I Halland finns en stor potential inom området intelligenta system. Här finns många 

innovativa företag i hela ledet, alltifrån elektronikutvecklingsföretag till mjukvaruut-

vecklare och företag specialiserade på AI/maskininlärning.  
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Även Högskolan i Halmstad har en lång tradition av forskning och utveckling inom 

området och samverkar i ett kluster av innovationsdrivna teknikföretag. I Halland 
finns också offentliga verksamheter som agerar testbäddar för innovativa lösningar 

inom området smarta städer och samhällen.  

För att ytterligare stärka området krävs fler testbäddar, ett bättre koordinerat stöd för 

att söka extern finansiering och utvecklade plattformar för samarbete mellan aka-

demi, näringsliv och offentlig sektor. Tillgång till öppen data är också avgörande för 

den datadrivna innovationen.   

 

Smart specialisering: Innovativ affärsutveckling  

Hallands näringsliv behöver kompletteras med fler innovativa och tillväxtorienterade 

företag för att säkra fortsatt regional utveckling. Innovativ affärsutveckling, som i 

större utsträckning tar vara på hur teknik och krav på alla dimensioner av hållbarhet 
nyttjas, är grunden till att skapa såväl nya företag som en omställning av det befintliga 

näringslivet.   

Affärsmodells-innovation handlar om att skapa värde, för företag, kunder och sam-

hället. Att sälja sin vara som en tjänst istället för produkt är ett exempel på att skapa 

en mer hållbar affärsmodell, där samtliga tre dimensioner kan påverkas. Innovativa 

affärsmodeller utgör inte bara en möjlighet till att stärka konkurrenskraften inom 

alla områden för smart specialisering i Halland. Genom att arbeta med innovativa an-

greppssätt sektorsövergripande i branscher som besöksnäring, tillverkning, han-
del och andra basnäringar kan grunden också läggas för ökad innovation och spets i 

alla branscher som vågar utmana invanda mönster.  

Genom att underlätta korskopplingar, rätt verktyg och coachning kan det regionala 

stödsystemet hjälpa företagen att anpassa sina affärsmodeller till såväl marknadens 

behov som nya krav på hållbarhet. På så sätt kan innovationskapaciteten öka runt om 

i det breda halländska näringslivet.   

 

Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och 
investeringar  

Likaväl som att globalisering och internationalisering 

innebär möjligheter för företag  och individer i Hall-
and, så innebär de att konkurrensen om besökare, 

kompetens och kapital ökar. Det har blivit ännu vikti-

gare att vara medveten om sina konkurrensfördelar 

samt att ha kapacitet att nå ut med dem på rätt sätt.   

  

Besöksnäringen och investeringsfrämjandet är två vik-
tiga områden att satsa på för att förstärka bilden av 

Halland.  

 

Delmål för  

prioriteringen: 

Regionen ska  

attrahera fler  
etableringar, 

 besökare och 

kompetenser 
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Här finns kapacitet och förutsättningar för att kommunicera kraftfullt och visa på 

Hallands styrkor och möjligheter. Med gemensamt arbete skulle Halland kunna bli en 
tydlig utmanare vid företagsetableringar i egenskap av växande region med starka 

funktionella kopplingar till storstadsregioner. Den goda livsplatsen utgör ytterligare 

goda argument, där besöksnäringen är grunden för en positiv destinationsutveckling 

som skapar ökad attraktivitet för både besökare och invånare.  

Hallands spetsutveckling finns inom områdena för smart specialisering, där närings-

liv, akademi och forskning och den offentliga sektorn finns representerade. I närtid 

är informationsdriven vård ett av de områden där Halland har en position av inter-

nationell kaliber som går att dra nytta av. Den kan positionera Halland i framkant i 

en utmaning som stora delar av världen har gemensam.  
Områdena för smart specialisering utgör spännande möjligheter för företagsetable-

ringar och investeringar, men de behöver kombineras med tillgång till god infrastruk-

tur samt lämplig mark och lokaler, och fortsatt utveckling av en attraktiv livsplats för 

människor.  

Att arbeta med en stark platsmarknadsföring, där både livsmiljö och intressant ut-

veckling i näringslivet används som innehåll, bidrar till att öka antalet högkvalifice-

rade tjänster i Halland som kan utgöra intressanta arbetsmöjligheter för människor i 

och utanför Halland.   

 

Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet  

För att bidra till en hållbar tillväxt behöver näringslivet i 

regionen öka takten på den gröna omställningen samt 

stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten.  

Det ställs idag allt högre krav på effektivare resursan-

vändning, mindre miljöpåverkan såväl som en ökad 

social och ekonomisk hållbarhet. För att stärka sin kon-
kurrenskraft behöver det halländska näringslivet hänga 

med i omställningen, och kunskapen om detta är viktig 

för alla som jobbar i och driver ett företag.  

En grön omställning handlar inte endast om att främja tillväxten inom företag som 

arbetar med miljöteknik eller verkar inom ”gröna näringar”, utan om att ställa om 

produktionen inom samtliga branscher. Omställningen från linjär till cirkulär eko-

nomi och kunskapen om detta kommer att få betydande effekter. Elektrifiering och 

energieffektivisering är andra viktiga delar i en grön omställning. Omställningen bi-
drar även till behov av nya kompetenser i företagen och skapar på så sätt nya arbets-

tillfällen.   

Mångfald och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer som leder till attraktiva ar-

betsplatser och påverkar omsättning och lönsamhet positivt. För att näringslivet ska 

bli jämlikt behöver fler kvinnor vara en del av ledning och styrelser.  

Delmål för  

prioriteringen: 

Fler företag ska 

bedriva ett aktivt 

mångfalds-, 
miljö- och  

klimatarbete 
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En annan väsentlig aspekt är generationsskiften i företag, där företagen annars riske-

rar att försvinna istället för att fortsatt förädlas. Rådgivning och långsiktig planering 
är förutsättningar för lyckosamma skiften.  

Inom alla delar av den hållbara omställningen är det viktigt att företag får tillgång till 
strategisk kompetens externt eller utvecklar kompetensen internt. Det finns behov av 

insatser som stimulerar kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, fö-

retag och branscher. Det är också viktigt att se till hur utvecklingen påverkar sätt att 

leda och organisera sig samt möjliggör nya samarbeten.  

  



30 

Strategins uppföljning 

Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera, 

följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet[...] Arbetet med analyser, uppföljning 

och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt1. 

 
Hallands strategi för hållbar tillväxt är utgångspunkten för det analys- och uppfölj-

ningsarbete Region Halland bedriver när det gäller länets utveckling. Under framtag-

ningen av strategin har dess uppföljningsbarhet beaktats för att vi ska kunna följa ar-

betet och utvecklingen löpande, systematiskt och långsiktigt. Målet med analys- och 

uppföljningsarbetet är att öka kunskaperna om länets utveckling och organisationens 

bidrag till den och därigenom skapa en grund för lärande och policyutveckling. Då 

regional utveckling är ett komplext område som omfattar många olika aktörer och 
samhällsfrågor är analys- och uppföljningsarbetet även en viktig del för att skapa en 

samsyn mellan de aktörer som samverkar för att genomföra tillväxtstrategin. Ett ef-

fektivt flernivåsamarbete förutsätter att det finns en gemensam bild av utvecklings-

förutsättningarna i länet. 

Hallands strategi för hållbar tillväxt kommer att följas upp årligen och ta sin utgångs-

punkt i de mål som finns i strategin. Respektive delmål och strategiskt mål i strategin 

har mätbara indikatorer kopplade till sig och syftet med dem är att signalera om lä-

nets utveckling går i en önskvärd riktning. Under uppföljningsarbetet kommer de sär-
skilda förutsättningarna för länets olika delar och samhällsgrupper att lyftas fram – 

ett genomsnitt ger sällan en rättvisande bild när det handlar om komplexa samhälls-

frågor. Hållbarhetsperspektiv kommer vidare att användas vid uppföljningen av re-

spektive område. Konkret innebär detta att målutvecklingen kommer att analyseras 

utifrån en ekonomisk, social och ekologisk dimension och tar hänsyn till synergierna 

mellan dem.  

För att komplettera uppföljningen av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt 

kommer ett antal fördjupande studier att genomföras årligen. Syftet med dem är att, i 

samråd med de regionala utvecklingsaktörerna, fördjupa kunskaperna om de olika 
förutsättningar som finns för att nå de olika målen i strategin. 

En effektlogik har använts som grund för analys- och uppföljningsarbetet med strate-
gin, samt för framtagningen av strategins prioriteringar, mål och indikatorer. Syftet 

med metoden, som exemplifieras i modellen nedan, är att synliggöra hur strategins 

insatser ska leda till de uppsatta målen på kort (delmål) och lång (mål för strategiskt 

område) sikt. 

 

  

                                                 

1 Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583) 
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Exempel på effektkedja med indikatorer 

 

Strategins mål 
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning 

samt ett attraktivt och inkluderande samhälle 

 

Strategiskt område 

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft 
 

Mål strategiskt område 

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt 
 

Indikatorer 

BRP per sysselsatt Näringslivets klimatpåverkande utsläpp 

 

Prioriteringar 
Stimulera entreprenörskap och 
stödja företag i uppstartsfasen 

 

 
 

Främja den tekniska utvecklingen och 
digitala omställningen i det halländska 
näringslivet 

Främja internationalisering bland före-
tagen 

 
Stimulera och attrahera offentliga och 
privata investeringar i forskning och ut-
veckling 

Stärka företagens innovationskapacitet 

 
Positionera Halland för att attrahera 
besökare, kompetenser, företag och in-
vesteringar 

 
Stimulera till hållbar omställning av 
det halländska näringslivet 

 

Delmål 
Fler nya företag och 
ökad överlevnadsgrad 

 

 
 
 
Fler kunskapsintensiva 
företag och jobb i  
regionen 

Fler exportföretag och 
ökade exportintäkter till  
regionen 

Ökade investeringar i 
FoU bland regionens 
aktörer 

Fler innovativa företag i 
regionen 

Regionen ska attrahera 
fler etableringar, besö-
kare och kompetenser 

 
Fler företag ska bedriva 
ett aktivt mångfalds-, 
miljö- och klimatarbete 

 

Indikatorer 
Antal företag med 
exportverksamhet, 
 
Varuexport per  
capita 
 
 

 
 
Andel kunskapsin-
tensiva jobb i  
näringslivet 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Andel företag med ett 
aktivt miljöarbete utö-
ver lagstiftning 

 

En viktig utgångspunkt för uppföljnings- och analysarbetet är att kunskaperna kom-
mer till användning och bidrar till ett mer effektivt utvecklingsarbete. De olika un-

derlagen kommer därför att spridas och förankras i olika sammanhang och kanali-

seras via olika medier och format som tillgängliggör materialet i så hög utsträckning 

som möjligt. En mer detaljerad beskrivning av analys- och uppföljningsarbetet och 

strategins indikatorer återfinns i bilagan X.  
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4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00036 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03   

Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00037 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00038 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00039 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00040 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00041 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  
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4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00042 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00043 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00044 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00045 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  2021-06-01 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00046 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00047 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 

 4 (4) 

 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00048 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

4.1:27 Utvecklingsledare särskolan  

 

2021-05-03 Beslut om att tillhöra 

gymnasiesärskolans målgrupp  

 

2021-00118 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  2021-05-19 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00121 

4.1:30 Utvecklingsledare särskolan  2021-05-05 Beslut om att en sökande antas 

till sökt utbildning i 

gymnasiesärskolan 

2021-00122 
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Regler och förutsättningar för 
sammanträden på distans när 
särskilda skäl föreligger 
 

Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett komplement till det fysiska sammanträdet. 
Detta dokument är en sammanställning över vad som gäller i Kungsbacka kommun för ett 
sammanträde som genomförs med deltagare på plats fysiskt och på distans. Dokumentet reglerar 
inte kommunfullmäktiges sammanträde. 

Det är endast möjligt att delta på sammanträden på distans när särskilda skäl föreligger. Det är 
kommunstyrelsen som avgör när särskilda skäl råder och således när det är möjligt att delta i 
sammanträden på distans. 

Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt kommunallagen (2017:725) att 
deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid. Kravet på att samtliga deltagare ska 
kunna och höra varandra och delta på lika villkor bör inte anses innebära att den eller de 
distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid eftersom 
det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig 
ledamöter och andra deltagare/åhörare mot den som talar för tillfället. 

Ett annat krav är att sammanträdet utgår från en fysisk plats och att ordförande och sekreterare är på 
plats i sammanträdeslokalen eventuellt även med vice ordförande. 

Följande reglering finns i kommunstyrelsen och nämnders 
gemensamma reglemente 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till kommunstyrelsens/nämndens kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnderna. 

Grundläggande förutsättningar 
En grundläggande förutsättning är att överföring av både ljud och bild sker i realtid. Lagkravet på 
att samtliga deltagare ska kunna och höra varandra och delta på lika villkor bör inte anses innebära 
att den eller de distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i 
- eftersom det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder 
sig ledamöter och andra deltagare mot den som talar för tillfället. Mot denna bakgrund bör 
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minimikraven vid distansdeltagande vara att den distansdeltagande ska kunna se och höra 
ordförande eller presidiet om fler än ordförande deltar, och samtidigt den som talar för tillfället, se 
talarlistan (i förekommande fall), se en överblick över sammanträdeslokalen, se och höra ev. andra 
distansdeltagande ledamöter, samt ses och höras av de fysiskt närvarande ledamöterna. I praktiken 
innebär det att den som talar, oavsett om denne deltar på distans eller närvarar fysiskt, visas i bild, 
medan en överblick av sammanträdeslokalen visas under hela tiden som distansdeltagande sker.  

Ljud- och bildöverföringen måste också vara stabil. Om ljud- eller bildkvaliteten gör att en eller 
flera ledamöter inte kan delta i avgörandet av ett ärende eller ta del i en omröstning eller 
förbindelsen bryts, måste sammanträdet ajourneras tills en förbindelse av sådan kvalitet har 
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

Det är de av kommunen godkända verktygen för digitala möten som ska användas vid deltagande 
på distans; Teams eller Inera ABs tjänst ”Digitalt invånarmöte”. Sekretessbelagda uppgifter samt 
myndighetsutövning ska endast behandlas i Ineras säkra digitala mötestjänst. 

Deltagande på lika villkor 
Sammanträdet leds och utgår från en fysisk lokal. Sammanträdeslokalen ska vara utrustad med 
teknik så som kamera och högtalare som gör det möjligt att uppfylla kravet på deltagande på lika 
villkor.  

Deltagarna ska kunna identifiera varandra genom ljud och bild och ledamot som deltar på distans 
ska kunna vara fullt delaktig i överläggningarna. 

Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid 
sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. 
Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid 
sammanträdet kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla ledamöter. 

Vid omröstning ska det säkerställas att det är ledamöterna som deltar på distans som deltar i 
omröstningen. 

Det är med tillgänglig teknik inte möjligt att delta på distans om det vid sammanträdet förekommer 
slutna omröstningar. Vid en sluten omröstning träder ersättare på plats in och ledamot på distans har 
då inte möjlighet att återinträda. 

Sekretessbelagda uppgifter samt myndighetsutövning ska endast behandlas i Ineras säkra digitala 
mötestjänst ” Digitalt invånarmöte”.  

Alternativ till vid sekretessärenden kan vara ett extensivt utnyttjande av möjligheten att delegera 
beslutanderätten i brådskande ärenden till nämndens ordförande eller annan ledamot med stöd av 6 
kap. 39 § KL. 

Ledamotens ansvar 
Ledamoten ansvarar för att ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne. Ledamot som deltar 
på distans ansvarar för att använda sig av förvaltningen tillhandahållen utrustning för ändamålet 
eller motsvarande likvärdig utrustning. 

Mötesdeltagaren ansvarar också för att den har tillgång till sina handlingar via eget digitalt verktyg 
eller via papper. Detta för att det digitala mötesverktyget behöver vara öppet under hela 
sammanträdet för att mötesdeltagarna ska kunna se och höra varandra. 

Ledamoten ansvarar för att denne har tillräckliga kunskaper för ändamålet.  

Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 15 minuter före 
sammanträdet börjar för test av teknik. 
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Praktiskt tillvägagångssätt vid deltagande på distans  

Kallelse till mötet 
De ledamöter som önskar delta på distans skickar en förfrågan till sekreteraren. Ordförande avgör 
om närvaro får ske på distans. Sekreteraren skickar därefter en inbjudan till det digitala mötet som 
innehåller nödvändig information för anslutning till mötet.  

Inbjudan ska utöver länk till mötet och annan nödvändig information som ledamoten behöver för att 
kunna ansluta, innehålla: 

• Detta dokument ”Regler och förutsättningar för sammanträden på distans” 

• Manual för det verktyg där deltagande ska ske. 

Deltagare på distans 

Inför mötet  
Mötesdeltagaren kontrollerar i god tid innan att:  

• Platsen som valts är lämplig  

• Mötesdeltagarens verktyg är ansluta till internet. 

• iPaden har tillräckligt med batteri. Om så inte är fallet ska iPaden anslutas till ett strömuttag. 

Vid anslutning till mötet 
• Innan deltagaren ansluter ska följande kontrolleras:  

o Ljudet (högtalaren) är påslagen. 

o Videokameran är påslagen och mötesdeltagaren är i bild 

o Mikrofonen är påslagen.  

• När mötesdeltagaren anslutit till mötet, invänta att ordföranden genomför upprop. 

Under mötets gång 
• Videokameran är påslagen och mötesdeltagaren är i bild när hen talar. 

• Begäran av ordet eller replik begärs via chattfunktion om sådan finns i det digitala 
mötesverktyget.  

• För att lämna ett yrkande ska mötesdeltagaren begära ordet och lämna yrkandet skriftligt på 
lämpligt sätt så att alla deltagare kan uppfatta det. 

• För att lämna reservation ska mötesdeltagaren begära ordet 

• Ordförande bekräftar vilka som reserverat sig. Om mötesdeltagaren ska lämna in en skriftlig 
reservation måste det dock även meddelas muntligt  

• Om ljud eller bild slutar att fungera under mötets gång meddelar mötesdeltagaren detta 
omedelbart till mötets ordförande. Om ordförande inte uppfattar detta så kontaktar 
distansdeltagaren sekreteraren via samtal eller sms. 

Deltagare i fysiskt mötesrum 
Mötet ska alltid ha en lokal som fysisk utgångspunkt där åtminstone ordförande och sekreterare 
deltar och helst även vice ordförande. Möjligheten att delta på distans är ett komplement till det 
fysiska mötet.  
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Inför mötet 
• Ordföranden/sekreteraren: 

o Koppla upp mötesutrustning så som kamera och högtalare i sammanträdeslokalen.  

o Alla som har meddelat att de ska delta på distans är närvarande 15 minuter innan 
sammanträdet. 

o Ingen obehörig/ej berörd person är inloggad i mötet. 

• Genomför ett upprop – både av de personer som befinner sig på plats i lokalen och de som 
deltar på distans. Genom uppropet kontrolleras att tekniken fungerar, dvs. att deltagaren kan 
både höra, se och göra sig hörd. 

Under mötets gång 
Ordföranden:  

• Hanterar talarlistan. När ordföranden lämnar ordet till någon, kontrollerar ordföranden att 
personen syns och hörs. 

• Ordföranden lämnar extra tid mellan varje klubbslag för att försäkra sig om att debatten är 
avslutad, att ledamöter hinner begära votering och att de som vill reservera sig har gjort det 
innan nästa ärende påbörjas. 

• Om någon deltagare tappar kontakten med mötet, eller försvinner helt, ajournerar 
ordföranden mötet till dess att kontakt återfåtts med deltagaren.  

• Om kontakten förblir bruten får ledamoten anses ha lämnat sammanträdet och en ersättare 
träder in. Om inga ersättare är tillgängliga bör sammanträdet fortsätta så länge 
nämnden/styrelsen är beslutsför. Sammanträdet avslutas enbart om det inte kvarstår några 
andra alternativ. 

Praktiskt tillvägagångssätt vid deltagande på distans via Ineras 
säkra digitala mötestjänst ”Digitalt invånarmöte” 
Förutsättningarna för att delta i ett möte via Ineras tjänst ”Digitalt invånarmöte” är nästan samma 
som vid användandet av Teams förutom att varje deltagare måste ladda ner appen Vidicue från 
Appstore eller Googleplay samt ge appen tillgång till kamera och mikrofon. Anslutning till mötet 
sker via en länk som deltagaren får av sekreteraren eller via appen där deltagaren scannar en QR-
kod som hen har fått av sekreteraren.  

Det krävs även att deltagaren identifiera sig med e-legitimation (BankID eller FrejaID) innan 
deltagaren kan släppas in och sammanträdet kan starta.  

När man ansluter till mötet får man upp en ny bild där det står att ”du är i lobbyn”. Vänta, så 
kommer mötesvärden att ta in dig i mötet. 

Sekreteraren skickar nödvändig information till de ledamöter som har blivit beviljade att delta via 
”Digitalt invånarmöte”. 
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