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 Val av justerare  Ordinarie: Fredrik Hansson (C) 
Ersättare: Emanuel Forsell (M) 
 
Digital justering 

 
Information 

  

1.  Introduktion för nya 
kommunstyrelsen 
 
13.00–14.00 
Patrik Johansson 
Katarina Eiderbrant 
Christina Hermansson 
Lotta Gradén 
Charlotta Blomqvist 
Sofia Jonsson 
Andrea Egerlundh 

2022-00939   
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 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Presentation av nya 
förvaltningschefer på 
förvaltningarna för Gymnasium 
& Arbetsmarknad, Teknik och 
Kultur & Fritid 
 
14.00–14.15 
Patrik Hellberg, GA 
Ulrika Granfors, TE 
Karl Persson, KFT 

2022-00539   

 
Beslutsärenden 
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3.  Kungsbacka Arena - 
projekttävling samt finansiering 
avseende framtagande av 
förslag till genomförande av 
drift av kommersiella delar 

2020-00547  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra 
projekttävling för Kungsbacka Arena och godkänner 
Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka 
Arena, daterat 2022-11-09 med redaktionella 
ändringar. 
Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut 
2021-03-23 § 72, att till jury för Kungsbacka Arena 
utse X (kommunstyrelsens ordförande), X 
(ordförande för nämnden för Service), X 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), X  
(byggnadsnämndens ordförande), Lovisa Eld 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens 
förvaltning), Karl Persson (förvaltningschef Kultur 
& Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), 
Charlotte Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard 
arkitekter) och Hanna Vilhelmsson (arkitekt SAR-
MSA, Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka 
kommun).  
Kommunstyrelsen beslutar att jurymedlem som har 
politiskt uppdrag eller anställning hos kommunen 
ska, för det fall uppdraget eller anställningen upphör 
under projekttävlingen, ersättas med person med 
motsvarande uppdrag eller befattning.  
Kommunstyrelsen beslutar att de medel som avsattes 
för genomförande av projekttävlingen om 1 500 000 
kronor, KS 2021-03-23 § 72, ska finansieras ur 
befintligt driftsanslag för projekttävlingen inom 
projektansvar 1420 Samhällsbyggnadskontoret år 
2022. 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnader för 
inledande åtgärder för att ta fram förslag till 
genomförande av upphandling av kommersiella 
delar av arenan om två miljoner kronor, KS 2021-
03-23 § 72, finansieras ur driftsanslaget i 
lokalplanen 2022 för Arenan, löpnummer 131. 

4.  Val av ledamöter, ersättare, 
ordförande och vice ordförande 
till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2023-01-01– 
2026-12-31 

2022-00829   
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 Ärende Beteckning Förslag 

5.  Val av ställföreträdare och 
ersättare för ställföreträdare till 
Kommuninvests 
föreningsstämma samt 
nominering av ledamot till 
Kommuninvests styrelse  
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00830   

6.  Val av politikerombud till 
Föreningen Sveriges 
ekokommuner 2023-01-01–
2026-12-31 

2022-00833   

7.  Nominering av representanter 
till Lokalt Ledd Utveckling 
Halland 2023–2026 

2022-00834   

8.  Val av representanter till 
Eurocities 2023–2026 

2022-00835   

9.  Val av förvaltare till Benjamin 
och Lovise Larssons 
minnesfond 2023-01-01– 
2026-12-31 

2022-00831   

10.  Nominering av ledamöter till 
Lokala säkerhetsnämnden vid 
Ringhals kärnkraftverk  
2023-01-01–2026-12-31 

2022-00818   

11.  Val av ersättare för 
styrelserepresentant till 
Kungsbackaåns 
Fiskevårdsområdesförening 
2023-01-01–2024-12-31 

2022-00832   

 
Information 

  

12.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

2023-00014   
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 Ärende Beteckning Förslag 

13.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, 
GR med flera) 

2023-00015   

14.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2023-00016   

 
Beslutsärenden 

  

15.  Informationshanteringsplan - 
kommungemensamma 
ledningsprocesser 
 

2022-00859  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan 
för kommungemensamma ledningsprocesser, 
daterad 2022-11-16. 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
ledningsprocesser, antagen av kommunstyrelsen 
2020-06-23, § 137, upphör därmed att gälla. 

16.  Riktlinjer för 
informationsförvaltning 
 

2022-00751  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för 
informationsförvaltning, daterade 2022-11-15. 
Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, 
antagna av kommunstyrelsen 2019-03-26, § 71, 
upphör samtidigt att gälla. 

17.  Kommunstyrelsens underlag till 
kommunbudget 2024 
 

2022-00779  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till 
kommunbudget 2024, daterat 2022-11-15. 

18.  Ansökan om verksamhetsstöd - 
Ung Företagsamhet 2022/2023 - 
2024/2025 
 

2022-00755  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar ny finansieringsperiod 
för Ung företagsamhet Halland, med 255 903 kronor 
per år för läsåren 2022/2023, 2023/2024 och 
2024/2025. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

19.  Principavtal avseende detaljplan 
för Tölöberg 2 och Tölö 1:17  
 

2022-00765  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal 
mellan kommunen och Region Halland inom 
planområdet för Tölöberg 2 och Tölö 1:17, 
undertecknat av Region Halland 2022-11-09. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

20.  Ansökan om planbesked 
Karsegården 1:111 och 
Karsegården 1:147 
 

2022-00742  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom 
planläggning av Karsegården 1:111 samt 
Karsegården 1:147. 

21.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2022-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut.    

22.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2023-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av 
inkomna skrivelser till protokollet. 

23.  Antagande av reglemente för 
nämnden för Vård & Omsorg 
 

2022-00503  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden 
för Vård & Omsorg, daterat 2022-09-21. 
Reglementet för nämnden för Vård & Omsorg, 
antaget av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 194, 
upphör samtidigt att gälla. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 389 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena - projekttävling, behovsframställan till Service 
beträffande förstudier mm för funktioner i arenan samt finansiering 
avseende framtagande av förslag till genomförande av drift av 
kommersiella delar 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena och 
godkänner Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka Arena, daterat 2022-
11-09 med redaktionella ändringar. 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut 2021-03-23 § 72, att till jury för 
Kungsbacka Arena utse X (kommunstyrelsens ordförande), X (ordförande för 
nämnden för Service), X (kommunstyrelsens andre vice ordförande), X  
(byggnadsnämndens ordförande), Lovisa Eld (samhällsbyggnadschef, 
kommunstyrelsens förvaltning), Karl Persson (förvaltningschef Kultur & Fritid), 
Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte Erdegard (arkitekt SAR-MSA, 
Erdegard arkitekter) och Hanna Vilhelmsson (arkitekt SAR-MSA, Bygg- och 
miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun).  

Kommunstyrelsen beslutar att jurymedlem som har politiskt uppdrag eller anställning 
hos kommunen ska, för det fall uppdraget eller anställningen upphör under 
projekttävlingen, ersättas med person med motsvarande uppdrag eller befattning.  

Kommunstyrelsen beslutar att de medel som avsattes för genomförande av 
projekttävlingen om 1 500 000 kronor, KS 2021-03-23 § 72, ska finansieras ur 
befintligt driftsanslag för projekttävlingen inom projektansvar 1420 
Samhällsbyggnadskontoret år 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar att kostnader för inledande åtgärder för att ta fram förslag 
till genomförande av upphandling av kommersiella delar av arenan om två miljoner 
kronor, KS 2021-03-23 § 72, finansieras ur driftsanslaget i lokalplanen 2022 för 
Arenan, löpnummer 131. 

Sammanfattning av ärendet 
De övergripande besluten om genomförande av och inriktning för Kungsbacka 
Arenas uppförande och drift fattades av kommunfullmäktige den 13 april 2021. I 
anslutning till fullmäktiges beslut redovisades även kommunstyrelsens beslut den 23 
mars 2021 om hur arbetet ska bedrivas om kommunfullmäktige beslutade enligt 
förslag. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten genom 
laglighetsprövning. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och avgörandet har fått 
laga kraft, efter att kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd. 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut syftar dels till att lämna 
förutsättningar och ramar för projektet enligt projektbeskrivningen 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, dels till att beskriva finansiering, projektägarskap, fördelning av 
uppdrag inom Kungsbackas organisation avseende projekttävling, upphandling av 
drift, utarbetande av förstudier för funktioner i arenan, uppförande av arenan och dels 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

till hur samverkan och beslut ska ske när det gäller dessa uppdrag. Besluten kan 
sägas utgöra ett tydliggörande av hur Kungsbacka kommun som helhet ska arbeta 
med projektet Kungsbacka arena och hur de olika genomförandemomenten ska 
samordnas, där kommunstyrelsen är huvudansvarig och projektägare med 
huvudansvar för projektbudgeten.  

Nu aktuella beslut avser de inledande momenten av projektet som behöver 
samordnas och samspela för att följa tidplan för projektet samt för att uppnå de 
eftersträvade effekterna av en arena med en kommersiell del. Nu aktuella beslut 
avser 

* genomförandet av projekttävlingen (tävlingsprogram, jury, anslag) 

* finansiering av förberedande åtgärder för upphandling av driftentrepenör 

En förnyad marknadsundersökning har genomförts av konsultföretaget RSD som 
också genomförde marknadsundersökningen inför KF beslut i april 2021. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka Arena, 2022-11- 09 
Reviderad rapport, Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, juli 2022 
Utdrag från kommunbudget 2023, plan 2024–2027 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-13 § 51, innehållande även kommunstyrelsens 
beslut 2021-03-23 § 72 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Ur Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10: 
- H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 
kommun Samhällsbyggnadskontoret 
- H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur 
och Fritid, 2020-12-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att ett antal redaktionella ändringar görs i 
tävlingsprogrammet. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings med redaktionella ändringar. Ordföranden (M) 
prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kungsbacka Arena - projekttävling samt finansiering avseende framtagande av förslag 
till genomförande av drift av kommersiella delar 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena och godkänner 
Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka Arena, daterat 2022-11-09. 

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av beslut 2021-03-23 § 72, att till jury för Kungsbacka Arena 
utse X (kommunstyrelsens ordförande), X (ordförande för nämnden för Service), X 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), X  (byggnadsnämndens ordförande), Lovisa Eld 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), Karl Persson (förvaltningschef Kultur & 
Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard 
arkitekter) och Hanna Vilhelmsson (arkitekt SAR-MSA, Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka 
kommun).  

Kommunstyrelsen beslutar att jurymedlem som har politiskt uppdrag eller anställning hos kommunen 
ska, för det fall uppdraget eller anställningen upphör under projekttävlingen, ersättas med person med 
motsvarande uppdrag eller befattning.  

Kommunstyrelsen beslutar att de medel som avsattes för genomförande av projekttävlingen om 1 500 
000 kronor, KS 2021-03-23 § 72, ska finansieras ur befintligt driftsanslag för projekttävlingen inom 
projektansvar 1420 Samhällsbyggnadskontoret år 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar att kostnader för inledande åtgärder för att ta fram förslag till 
genomförande av upphandling av kommersiella delar av arenan om två miljoner kronor, KS 2021-03-
23 § 72, finansieras ur driftsanslaget i lokalplanen 2022 för Arenan, löpnummer 131. 

Sammanfattning av ärendet 
De övergripande besluten om genomförande av och inriktning för Kungsbacka Arenas uppförande och 
drift fattades av kommunfullmäktige den 13 april 2021. I anslutning till fullmäktiges beslut 
redovisades även kommunstyrelsens beslut den 23 mars 2021 om hur arbetet ska bedrivas om 
kommunfullmäktige beslutade enligt förslag. Kommunfullmäktiges beslut överklagades till 
förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och avgörandet 
har fått laga kraft, efter att kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd. 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut syftar dels till att lämna förutsättningar och ramar 
för projektet enligt projektbeskrivningen 2021-03-02 med utredningsunderlag, dels till att beskriva 
finansiering, projektägarskap, fördelning av uppdrag inom Kungsbackas organisation avseende 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (4) 

 

projekttävling, upphandling av drift, utarbetande av förstudier för funktioner i arenan, uppförande av 
arenan och dels till hur samverkan och beslut ska ske när det gäller dessa uppdrag. Besluten kan sägas 
utgöra ett tydliggörande av hur Kungsbacka kommun som helhet ska arbeta med projektet Kungsbacka 
arena och hur de olika genomförandemomenten ska samordnas, där kommunstyrelsen är 
huvudansvarig och projektägare med huvudansvar för projektbudgeten.  

Nu aktuella beslut avser de inledande momenten av projektet som behöver samordnas och samspela 
för att följa tidplan för projektet samt för att uppnå de eftersträvade effekterna av en arena med en 
kommersiell del. Nu aktuella beslut avser 

 genomförandet av projekttävlingen (tävlingsprogram, jury, anslag) 

 finansiering av förberedande åtgärder för upphandling av driftentrepenör 

En förnyad marknadsundersökning har genomförts av konsultföretaget RSD som också genomförde 
marknadsundersökningen inför KF beslut i april 2021. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Tävlingsprogram för projekttävling för Kungsbacka Arena, daterat 2022-11- 09 
Reviderad rapport, Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, juli 2022 
Utdrag från kommunbudget 2023, plan 2024–2027 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-13 § 51, innehållande även kommunstyrelsens beslut 2021-03-
23 § 72 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Ur Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10: 
- H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
- H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och Fritid, 2020-12-
18 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Service, nämnden för Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 

Allmänt  
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att en ny arena för idrott och kultur ska byggas inom 
Kungsbacka sportcenter. Den 13 april 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om genomförande av 
och inriktning för Kungsbacka Arenas uppförande och drift. Beslutet omfattar även att arenan ska 
innehålla ytor för kommersiella verksamheter inklusive kontor samt ägas av kommunen. 
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Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen i samråd med berörda verksamheter skulle 
genomföra en projekttävling och upphandla drift av de kommersiella delarna av arenan. 
Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 1 500 000 kr för projekttävlingen vilket skulle finansieras 
genom kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter för 2021. Medlen har numera inarbetats i 
kommunstyrelsens budget som medel för projekttävlingen och kommunstyrelsen behöver därför anvisa 
medlen från detta anslag. 

En förnyad marknadsundersökning har genomförts av konsultföretaget RSD som också genomförde 
marknadsundersökningen inför KF beslut i april 2021. Bedömningen från RSD är att det fortfarande 
finns efterfrågan från marknaden för att kunna hyra ut mellan 7 500 och 10 800 kvm till externa 
aktörer. Den förnyade marknadsundersökningen utgör en del i underlaget till tävlingsprogram.  

Projekttävling 
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I beslutet 2021 avsattes 1 500 000 kronor för genomförande av projekttävlingen, ur kommunstyrelsens 
ansvar för oförutsedda utgifter för 2021. Efter att beslutet överklagades har beloppet ombudgeterats till 
projektansvar 1420 Samhällsbyggnadskontoret år 2022, KF §78 2022-00109.  

Finansiering avseende framtagande av förslag till genomförande av drift av kommersiella 
delar 
Kommunstyrelsen uppdrog i beslutet den 23 mars 2021 åt kommundirektören att ta fram förslag till 
genomförande av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka Arena. Medel för uppdraget 
beräknas till två miljoner kronor, framför allt bestående av konsultinsatser. Driftsmedel finns anslagna 
i lokalplanen 2022 för Arenan, löpnummer 131. 

Kommunicering om arenan 
För att stärka pågående arbete med arenan, projekttävlingen och inhyrningen, är det viktigt att 
kommunen kommunicerar om arenan och den samhällsnytta som arenan kan skapa. Huvudbudskapet 
är att Arenan ska vara en mötesplats som är välkomnande för alla. Arenan kommer att gynna alla i 
Kungsbacka, oavsett om man är aktiv i den eller inte. Arenan är en del av ett kreativt område och det 
kommer att finnas plats för verksamhet både i arenan och utanför. Arenan bidrar till folkhälsa då den 
ska erbjuda upplevelser, rörelse och möten. Den kommer att komplettera och stärka utbudet i 
Kungsbacka och stärker oss som besöksort. Vi behöver arbeta aktivt med kommunikation om arenan 
genom olika metoder och kanaler för att nå berörda målgrupper. Genom kommunikation kan vi stärka 
förtroende och skapa stolthet kring vår arena. 

Vi behöver även vända oss till marknaden för att få kommersiella verksamheter positiva till att 
investera i arenan och vilja verka i den. Det handlar inte bara om att informera om själva arenan utan 
även Kungsbacka som helhet, som en bra plats att vilja investera i. Syftet med informationen till 
marknaden ska vara att få företag positiva till att vilja verka i arenan och i Kungsbacka. 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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1. Sammanfattande slutsats 
RSDs uppdrag är att identifiera och beräkna ett underlag för en möjlig grov hyresgästmix beträffande de kommersiella 
lokalerna i det framtida Kungsbacka Arena. Vår analys och beräkningar ska ligga till grund för ett beslut i nästa steg 
beträffande arenans utformning, koncept och slutliga marknadsposition. Vår analys ska således ses som en rekom-
mendation. Koncept, genomförande och vilka hyresgäster som i förlängningen kommer att etablera sig i arenan, byg-
ger på de beslut som tas i nästa steg, efter denna utrednings färdigställande.  

RSD bedömer sammanfattningsvis att det kommer att finnas efterfrågan för några mindre restaurangenheter samt en 
upplevelserestaurang i Kungsbacka Arena. Handelsefterfrågan är mycket begränsad, på sällanköpsvarusidan nära 
noll, och fångas lämpligen upp av en kiosk kopplad till ett café eller en restaurang.  

Bedömningen är också att det till år 2030 kommer finnas god efterfrågan på 200 à 300 kontorsarbetsplatser, motsva-
rande ca 3 500 kvm och ca ett års kontorsefterfrågetillväxt, enligt Evidens kontorsutredning från år 2020. Något eller 
några år senare kan det mycket väl efterfrågas ytterligare 1 500 kvm, vilket då skulle motsvara ca 100 kontorsarbe-
tande. Den lokaltyp som framför allt efterfrågas är moderna, flexibla kontor i storleken 300 till 500 kvm, samt kanske 
en modern co-working-yta. Därtill ytor (ca 300 kvm) för de föreningskanslier som idag huserar i separata byggnader i 
området. Dessa förutsätts kunna dela på möteslokaler och kunna förhyra VIP-ytor/festlokal via upplevelserestau-
rangen. 

RSD rekommenderar därför att bruttoarea för arenan i total BTA blir drygt 17 600 kvm och 7 500 - 10 800 kvm av 
detta är möjligt att hyra ut till externa aktörer.  De kommersiella ytorna bör maximeras för att skapa så mycket ut-
hyrbar yta som möjligt, dock ej på bekostnad idrotten i arenan. 

RSD rekommenderar också att byggnaden och detaljplan förbereds för att kunna expandera med ett eller flera plan 
uppåt, om efterfrågan på framför allt kontor, vård, hotell och utbildningslokaler skulle visa sig än större i framtiden. 

Vi noterar även att alla aktörer och personer vi intervjuat har poängterat vikten av att arenan planeras med fokus på 
upplevelse, den spännande och tillgängliga mötesplatsen som även lockar spontanbesökare. De branscher och aktörer 
vi föreslår antas därför bidra till detta. Här ser vi att exempelvis restauranger och hälsokoncept ska vara specialister 
som inte finns i Kungsbacka idag. 

För att attrahera större evenemang är det en fördel att kunna erbjuda övernattningsmöjligheter, antingen inom bygg-
naden eller i direkt anslutning till densamma.  

RSD finner det viktigt att val av hyresgäster i den framtida arenan kan väljas utifrån ett marknads-, koncept- och 
lämplighetsperspektiv. Vi förordar ett driftsalternativ där val av hyresgäst kan göras utifrån lämplighet och den eta-
bleringsstrategi som kommer ingå i den framtida affärsplanen.  
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2. Bakgrund och uppdrag 
2.1. Bakgrund 
Ur offertförfrågan 2020: 

Kommunfullmäktige har 2020-02-27 beslutat att Kungsbacka kommun ska bygga en arena på området Inlag, söder 
om det nybyggda badhuset. Arenan ska vara till för allmänheten och ska berika sport, kultur och evenemangsut-
budet för Kungsbackas invånare. Arenan ska byggas i egen regi (av Kungsbacka Kommun) och ska innehålla en till 
två fullmåttshallar (idrottshallar inomhus) samt åskådarplatser för minst 3 000 personer samtidigt. Utöver det ska 
det finnas en scen i arenan för möjliggörande av event och konserter. Hallen/hallarna kommer att nyttjas av skolor 
under vardagar och dagtid. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att arenan ska ha ytor som möjliggör kommersiell verksamhet som berikar 
arenan och gör den mer levande och till en mötesplats för allmänheten. Därför erfordras en fördjupad analys för 
att determinera hur stora ytor kommunen ska investera i för kommersiell verksamhet.  

I skrivande stund pågår ett detaljplanearbete och uppskattningsvis finns upp till 5 000 kvm ytor för kommersiell 
verksamhet. 

 

Figur 1. Lokalisering av den planerade Kungsbacka Arena. Ur förfrågningsunderlaget. 

Beslut har i kommunfullmäktige senare tagits på mellan 7 000 och 10 000 kvm kommersiella ytor. 

2.2. Uppdrag 
Denna rapport är en uppdatering av tidigare rapport, daterad oktober 2020. Rapporten ska nu liksom då ge en bild av 
vilka verksamheter som skapar en attraktiv arena, en destination med ett mervärde för både besökare och kommun-
invånare. Det är också viktigt för uppdragsgivaren att arenan förstärker Kungsbacka, dess evenemang, föreningsliv, 
invånarnas och företagens intressen. 
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Rapporten innehåller en målgruppsanalys, där den mest strategiskt viktiga – behöver inte vara den största – målgrup-
pen för arenans kommersiella verksamheter ska anges. Därtill visar rapporten vilka verksamheter som skapar det 
största mervärdet för så väl kommuninvånarna som regionala besökare, under hela dygnet.  

Rapporten ger svar på vilka ytbehov olika aktörer har, utifrån en analys av marknaden, och ger en intäktsprognos för 
de kommersiella hyresgästerna för en horisont på minst tio år.  

I uppdraget ingår också att ta del av lokala intressen kring arenan.  

2.3. Arbetsgrupp 
Arbetet har genomförts av Anna Wikerman (projektledare), Anders Ekwall, Lisa Lagerén, Ulrika Carlsson, Jakob Hägg 
samt Tomas Kruth. 

Uppdragsgivarens representanter från kommunens projektgrupp, i det kompletterande uppdraget och den uppdate-
rade analysen, har varit Sven-Erik Bergström, Lena Melvinsdotter, Harald Tjelle, Semir Robovic och Fredrik Wallman. 

2.4. Definitioner 
Detaljhandeln indelas i denna rapport i två huvudsakliga grupper: 

• Dagligvaror (DV), som innefattar mat & dryck, blommor, kemtekniska artiklar, apoteksvaror, systembolags-
varor m.m. Av dagligvaror är drygt 60 % livsmedel. Livsmedelshallar dominerar. Exempel på små specialbuti-
ker inom DV är tobak, Pressbyrån, konditorier och bensinstationernas dagligvarudelar. 

• Sällanköpsvaror (SV) är övriga egentliga detaljhandelsvaror: 
- Volymhandel med sällanköpsvaror (vitvaror, möbler, TV, byggvaror m.m.) 
- Shopping (kläder, skor, ur, guld m.m.), som vanligen svarar för ca 60 % av den totala SV-omsätt-

ningen. 

Stormarknader säljer med denna definition både dagligvaror och sällanköpsvaror. E-handel kan gå direkt till hushållen 
eller via butik. 

Annan service är ex vis verksamheter som bilförsäljning och bensinstationer samt serviceverksamheter som frisörer, 
bibliotek, kulturutbud, matställen och banker. 

Årsomsättning anges inkl. moms i 2020 års priser om inte annat anges. RSD har i vissa sammanhang valt att använda 
2019 års siffror, då pandemiåret 2020 för en del branscher var starkt avvikande från normalåret. Försäljningsstatisti-
ken för 2021 blir offentlig först i september 2022. Omsättningsuppgifterna anges ibland med skenbart hög noggrann-
het, detta är för att undvika avrundningsfel.  

Ytor i denna rapport är huvudsakligen angivna som uthyrbar yta, BRA. 
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3. Förändringar i närområdet 
De större förändringarna i det omedelbara närområdet är Aranäs etapp 3 och etapp 4. Etapperna 1 och 2 består av 
Aranäsgymnasiet samt fyra kvarter med i huvudsak bostäder, som stod klara år 2010. Bebyggelsen gränsar mot 
Innerstadens mest centrala delar, som i princip börjar vid Lindens Torg. 

Våren 2020 öppnade Kungsbacka badhus som inrymmer simhall, gym och relaxavdelning. 

I början av 2022 öppnade Kungsbacka Sporthall i området. Sporthallen ersätter Aranäshallarna A och B som har rivits. 
Sporthallen används av idrottsföreningarna och av närliggande skolor.  

3.1. Aranäs etapp 3 
I Aranäs etapp 3 byggs nu 345 nya bostäder fördelade på tre kvarter med verksamheter i bottenvåningarna, samt ett 
nyinvigt parkeringshus i fem plan, som rymmer ca 1 000 bilplatser. Detta parkeringshus ska försörja även omkringlig-
gande områden med parkering. RSD har antagit att verksamheterna kommer att ha ca 20 årsarbetande. 

3.2. Aranäs etapp 4 
I Aranäs etapp 4 planeras för 180 nya bostäder i ett kvarter med verksamheter i bottenvåningarna, samt utbildnings-
lokaler. I utbildningslokalerna antar RSD ca 100 årssysselsatta. 
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4. Marknad och efterfrågan – 
handel och restaurang 

4.1. Efterfrågan från närområdet 
För att ta reda på hur stor omsättning, och därtill kopplad yta, som efterfrågas i Kungsbacka Arena har RSD gjort en 
beräkning kring marknad och efterfrågan. 

Efterfrågan beräknas för fem huvudsakliga grupper: 

I. Nya boende i närområdet 
II. Nya arbetande i närområdet exkl arenans egna arbetande 

III. Besökare till arenan (målgrupp 1, 2, 3, 6 och 7 enligt målgruppsanalysen i avsnitt 6) 
IV. Arbetande i arenan (målgrupp 4 enligt målgruppsanalysen i avsnitt 6) 
V. Semiregional efterfrågan från övriga Kungsbacka och regionen (målgrupp 5 enligt målgruppsanalysen i  

avsnitt 6) 

Av dessa är det framför allt grupperna III, IV och V som kommer att bidra till arenans verksamheters omsättning. 

4.1.1. Efterfrågan från nya boende i Aranäs 3 och 4 
Denna efterfråga kommer till sin allra största del att fångas upp av nya verksamheter inom kvarteren och befintliga 
verksamheter i innerstaden.  

I relativt nära anslutning till arenan anläggs respektive finns planer på ca 345 bostäder i Aranäs etapp 3 och ca 180 
bostäder i Aranäs etapp 4. Totalt alltså ca 525 bostäder. Om vi antar att det bor i genomsnitt 2 personer per bostad 
innebär detta ca 1 050 invånare i Aranäs 3 och 4.   

Med rimlig marknadsandel kan de bostäder som planeras i Aranäs 3 och 4 ha en efterfrågan på mellan 10 och 14 Mkr 
dagligvaror och mellan 1 och 3 Mkr sällanköpsvaror riktad mot närområdet. Därtill någon miljon inom restaurang.  

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet, 
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 10 à 14 
Sällanköpsvaror  1 à 3 
Restaurang < 1 
Totalt 10 à 20 

Tabell 1. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya bostäderna i Aranäs 3 och 4. Inkl moms i 2020 års priser. 

4.1.2. Efterfrågan från de nya verksamheterna i Aranäs 3 och 4 
I Aranäs 3 och 4 kommer det att finnas ca 120 årssysselsatta i verksamheter och skola. Dessa efterfrågar, med en rela-
tivt låg marknadsandel, handel och restauration enligt nedanstående. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet, 
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 0,5 à 1 
Sällanköpsvaror  < 1 
Restaurang < 1 
Totalt 1 à 1,5 

Tabell 2. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya sysselsatta i Aranäs 3 och 4. Inkl moms i 2020 års priser. 
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Denna efterfrågan kommer till en mycket liten, i det närmaste försumbar del, tillfalla arenans kommersiella verk-
samheter. 

4.2. Efterfrågan från arenans egna verksamheter 
Arenans egna verksamheter kommer att generera en viss omsättning på handelssidan, framför allt dagligvaror, och 
restaurang/café. 

4.2.1. Arenans egna kontorsytor 
Det kommer att anläggas kontor, såväl långtidsuthyrning i vanliga kontor, som kort- och långtidsuthyrning i s k co- 
working-enheter i Kungsbacka Arena. Det är än så länge okänt hur stora ytor som planeras, men motsvarande 200 à 
300 årsarbetande. Se vidare avsnitt 5. 

Här nedan syns efterfrågan från 200 à 300 årsarbetande. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet,  
Mkr inkl moms 

Dagligvaror 1 à 2 
Sällanköpsvaror  0,5 à 1 
Restaurang 0,5 à 1 
Totalt 2 à 4 

Tabell 3. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från de nya sysselsatta i arenan. 

4.2.2. Efterfrågan från besökare till Arenan 
Arenan kommer att ha plats för upp till 3 500 åskådare vid evenemang och 2 500 läktarpublik. Dessa kommer dock 
inte att ge den stora volymen besökare, då det inte är stora evenemang ens varje vecka. Den stora mängden besökare 
kommer i stället sannolikt att vara utövare (träning, tävling, motion) och övriga (familjemedlemmar, publik vid mindre 
evenemang). 

Större evenemang - sport 
De tre höga serier som man räknar med ska spela i Kungsbacka Arena är handboll och innebandy, samt fotboll på ute-
planen. Statistik från deras respektive förbund visar nedanstående. 

Handboll (elit) 
Säsong Grundserie Slutspel Totalt 
2013/2014 1 547 2 893 1 682 
2014/2015 1 450 2 850 1 607 
2015/2016 1 511 2 851 1 631 
2016/2017 1 530 2 962 1 680 
2017/2018 1 469 2 772 1 600 
2018/2019 1 455 2 512 1 572 

Tabell 4. Handboll, publiksnitt. Källa: SVT Sport m fl. 

En fullbordad serie i Handbollsligan består alltså av 32 matcher. Om hälften är hemma ger 16 hemmamatcher med 
snittpublik (högt räknat) 1 500 personer, ger detta 24 000 i publik. 

HK Aranäs räknar med totalt 80 000 à 85 000 besökare till handbollens större matcher, d v s eliten, övriga hemma-
matcher och Aranäs Open. Det är denna siffra vi fortsättningsvis använder. 

Innebandy (högsta divisionen) 
Publiksnitt 1 000 per match. 13 hemmamatcher. Detta betyder 13 000 publik, det dubbla om dam + herr. Källa: Svensk 
Innebandy 
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Fotboll (Superettan) 
Publiksnitt 1 600 per match. 14 hemmamatcher. Detta betyder 22 000 publik, det dubbla om dam + herr.               
Källa: ecst.se/fotboll  

Totalt 
Detta summerar till totalt ca 120 000 besökare årligen, vi har för säkerhets skull räknat även med att antalet besökare 
kan bli något färre, d v s ett spann mellan 95 000 och 120 000 besökare årligen. Besökare till dessa anläggningar för 
med sig en mindre detaljhandelsomsättning (10 à 20 kr per besök) och en något större omsättning i restaurang och 
café (50 à 70 kr per besök), vilket betyder att evenemangsbesökarna kan föra med sig en omsättning på 1,0 till 2,5 Mkr 
i detaljhandelsomsättning och 4,8 à 8,5 Mkr i restaurangomsättning. 

Större evenemang – kultur 
Om vi räknar med att större, fullsatta, evenemang kommer att genomföras vid 20 tillfällen årligen, och mindre evene-
mang med hälften så många besökare vid ytterligare 15 tillfällen årligen innebär det att det totala antalet evene-
mangsbesökare per år blir 70 000 till 80 000 personer. 

Besökare till dessa anläggningar för med sig en mindre detaljhandelsomsättning (10 à 20 kr per besök) och en något 
större omsättning i restaurang och café (50 à 70 kr per besök), vilket betyder att evenemangsbesökarna kan föra med 
sig en omsättning på 0,5 till 1,5 Mkr i detaljhandelsomsättning och 3,5 à 6 Mkr i restaurangomsättning.   

Vardagsbesök 
De vanliga besökarna, de som använder arenan för motion och exempelvis ungdomstävlingar utan stor publik, kom-
mer sannolikt att uppgå till 90 000 till 125 000 personer årligen. Dessa ”vanliga” besökare för med sig en detaljhan-
delsomsättning på 10 à 20 kr per besök och en restaurangomsättning på 10 à 30 kr per besök, vilket betyder att var-
dagsbesökarna kan föra med sig en omsättning på 0,9 à 2,5 Mkr i detaljhandelsomsättning 0,9 à 4 Mkr i restaurang-
omsättning.   

4.2.3. Total ny efterfrågan från arenans egen verksamhet 
Om vi lägger ihop efterfrågan från samtliga efterfrågegrupper (inkl de egna kontoren) innebär detta en total ny     
efterfrågan riktad mot närområdet på 5 à 10 Mkr i handeln, och 10 à 20 Mkr för restaurang.  

Se även nedanstående tabell. 

Bransch Efterfrågan riktad mot närområdet, 
Mkr inkl moms 

Handel – framförallt DV  5 à 10 
Restaurang 10 à 20 
Totalt 15 à 30 

Tabell 5. Tillkommande efterfrågan riktad mot närområdet från arenans egna verksamheter och besökande. Inkl moms i 2020 års 
priser. 

Detta är sannolikt något i överkant (och vi kan även ha en del dubbelräkningar, i synnerhet när det kommer till efter-
frågan genererad av de besökande). Handelsefterfrågan motsvarar några hundratal kvadratmeter, vilket motsvarar en 
mindre kiosk, kanske kopplad till caféverksamhet. 

På restaurangsidan motsvarar den nya efterfrågan två eller tre nya mindre enheter. Därtill enheter som kan överleva 
på andra premisser, ex vis genom efterfrågan genererad av hela Kungsbacka, se vidare nedan. 

4.3. Större semiregional efterfrågan 
Om en större restaurang kan etableras, som ex vis en sportbar eller en familjerestaurang, blir den en egen destination 
som kan locka besökare oavsett arenan. 
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Per capitakonsumtionen för restaurang ligger enligt KPG på ca 10 500 kr per person och år, vilket för Kungsbacka 
tätort innebär en total efterfrågan på drygt 250 Mkr. Enligt Tyréns handelsutredning från 2019 omsatte Innerstaden, 
Kungsmässan och området Inlag restaurang och café för ca 200 Mkr, vilket alltså skulle motsvara ungefär fyra femte-
delar av den lokala efterfrågan. REGON (SCB) visar liknande siffror för 2019 (pre pandemin) där Kungsbackas index 
ligger på 70 för restaurang i förhållande mot riket, och på under 30 för hotell. RSD har använt siffror för hotell och re-
staurang för 2019, då pandemiåren 2020 och 2021 var starkt avvikande mot normalåren för just dessa branscher. Det 
finns således ett utrymme för ytterligare restaurangverksamhet i centrala Kungsbacka, i synnerhet om man räknar 
med ett visst inflöde från övriga kommunen.   

Kungsbacka kommun visar också på en stark kommande befolkningsökning, till 2030 bedöms befolkningen öka med ca 
10 000 personer från 2021, varav 6 000 i Kungsbacka tätort. Detta motsvarar ex vis en tillkommande restaurangefter-
frågan på ca 100 Mkr i kommunen och 60 Mkr i tätorten. Detta ger också möjligheter till etablering av verksamheter i 
såväl arenan som på andra platser i kommunen, även om en del av denna efterfrågan tillgodoses på annan plats i reg-
ionen, som vår stora granne Göteborg.  



    KUNGSBACKA ARENA   KUNGSBACKA KOMMUN 11 

 

 

5. Marknad och efterfrågan – 
kontor 

5.1. Intervju Savills 
RSD har intervjuat Savills (Natalie Häll) med inriktning på kontorsmarknaden i Kungsbacka. Enligt Savills saknas det 
rationella kontor framför allt i storleken 300 till 500 kvm i centrala Kungsbacka, gärna med både lager och kontor. 
Kungsbacka är egenföretagartätt. 

Viktiga aspekter när det byggs nya kontor i orter som Kungsbacka är aktiva, flexibla kontor med tillgång till bra parke-
ring.  

Savills upplever hyresnivån i Kungsbacka som stabil.  

5.2. Evidens: Kontorsanalys Kungsbacka 
Enligt en marknadsanalys utförd av Evidens 2020 är den totala 
efterfrågan på kontorsytor i Kungsbacka ca 3 500 kvm årligen 
fram till år 2035 eller totalt ca 50 000 kvm. 3 500 kvm motsvarar 
ca 200 arbetsplatser.  

Evidens pekar ut centrum som den mest attraktiva platsen för 
nya kontor, se illustrationen t h. Arenan ligger längst söderut i 
området, d v s inte i de allra mest attraktiva delarna, men at-
traktivare än både Hede och Borgås/Varla. 

Figur 2. Kontorspotential Kungsbacka. Källa: Evidens 2020. 

5.3. Slutsats 
Sammantaget talar det för att det kan finnas en efterfrågan på 
200 à 300 arbetsplatser i, eller i direkt anslutning till arenan. 
Detta skulle utgöra ett drygt års efterfrågetillväxt. Även om 
dessa utgörs av en flytt av befintliga kontor inom Kungsbacka är 
efterfrågan så stor att de ytor som i och med flytten tomställs 
kommer att kunna fyllas av andra verksamheter.  

Kontoren är viktiga för att få ett jämt flöde av besökare till are-
nan, eftersom övriga verksamheter genererar pulser av stora 
flöden men i princip inget flöde alls däremellan.  
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6. Målgruppsanalys  
6.1. Målgrupper 
RSD har identifierat och rangordnat följande huvudsakliga målgrupper till den framtida Kungsbacka Arena. Uppdel-
ningen utgår bl a ifrån de olika målgruppernas förväntade användning av de olika delarna av arenans utbud samt vid 
vilka olika tider under veckan den efterfrågan sker.  

1. Idrottsutövare 
2. Besökare till idrottsevenemang  
3. Besökare till kulturevenemang  
4. Kontorsarbetande i arenan  
5. Destinationsbesökare 
6. Spontanbesökare till området  
7. Skolungdomar 

6.1.1. Målgrupp 1 – Idrottsutövare 
Innefattar främst barn- och ungdomsidrottsutövare, deras föräldrar samt ledare. Tillströmning sker främst från det 
lokala området men även regionala besökare väntas vid matcher och turneringar. Aranäs HK, som är den största aktö-
ren i området, har i dagsläget drygt 900 aktiva utöver ledare och föräldrar till barnen/ungdomarna. Barnen/ungdo-
marna skjutsas i stor utsträckning till träningen varför en lättillgänglig och säker avlämnings- och upphämtningsplats 
lämpligen planeras in vid entrén till arenan. Många föräldrar uppehåller sig på platsen under barnens träningar och är 
tänkbara besökare till ev restaurang, café eller kioskverksamhet löpande under veckan. Barnen/ungdomarna efterfrå-
gar plats att sitta på och göra läxor i samband med träningarna. Även för dessa finns efterfrågan på ett café och kiosk-
utbud. Den här gruppen förväntas efterfråga arenans utbud relativt kontinuerligt under alla veckodagar hela året. 

Parkeringsmöjligheter är viktigt att tillgodose på nära avstånd för de föräldrar/utövare/tränare som uppehåller sig i 
arenan under vardagar och helger. Till viss del kan de samsas på de platser som på dagtid används av kontorshyresgäs-
ter, deras besökare och lunchbesökare till arenan.   

6.1.2. Målgrupp 2 – Publik till idrottsevenemang 
Under allsvenska matcher och de övriga matcherna i den högre divisionen bevistas arenan av en stor publik, bestå-
ende av såväl lokala som inresande besökare. Här efterfrågas sannolikt restaurang, café och kioskutbud. Efterfrågan är 
dock inte regelbunden utan sker stötvis varför restaurangbehovet inte kan estimeras enbart utifrån dessa besöks-
toppar. För den här målgruppen avsätts förslagsvis en yta för förstärkt utskänkning av dryck och enklare förtäring un-
der dessa toppar. Detta administreras med fördel av den föreslagna upplevelserestaurangen.  

Aranäs HK efterfrågar en VIP-del som kan användas under dessa matcher och till andra nätverksträffar. Det vore för-
delaktigt om man kan kombinera en sådan VIP-del med konferensmöjlighet för vardagsbehov, och att fler föreningar 
kan använda den, och likaså för extern uthyrning. Mat och dryck kan med fördel administreras av den föreslagna upp-
levelserestaurangen 

6.1.3. Målgrupp 3 – Besökare till kulturevenemang 
Behovet ur användarhänseende av arenan för Målgrupp 3 liknar i mångt och mycket det för Målgrupp 2, men efterfrå-
gan på det specifika utbudet kan variera något då publiksammansättningen kan skilja sig åt. Vid de tillfällen arenan 
huserar konserter och andra kulturella evenemang förväntas besökarna komma såväl lokalt som regionalt ifrån bero-
ende på evenemangets innehåll. Här finns sannolikt en efterfrågan på restaurang-, café- och kioskutbud, men precis 
som vid idrottsevenemangen är efterfrågan inte jämn över veckan utan sker stötvis. Även för den här målgruppen av-
sätts förslagsvis en yta för förstärkt utskänkning av dryck och enklare förtäring under dessa toppar. Detta administre-
ras med fördel av den föreslagna upplevelserestaurangen. 
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6.1.4. Målgrupp 4 – Kontorsarbetande i arenan 
I arenan planeras initialt för något hundratal arbetsplatser, möteslokaler för idrottsföreningar mm. De kontorsarbe-
tande (inkl föreningarnas kansliverksamhet) och deras besökare vistas huvudsakligen i arenan dagtid under vardagar. 
Idrottsföreningar förväntas dock nyttja möteslokalerna främst under kvällstid. Båda dessa grupper ger ett visst tillskott 
till en kontinuerlig efterfrågan på ett restaurangutbud, dock inte tillräckligt för en restaurang att enbart leva på under 
vardagar, utan tillskott till lunchen behövs från andra grupper. För kontoren kommer det vara viktigt att ha en trygg 
och trivsam entré, som inte upplevs alltför stor och ödslig under icke-evenemangstid, såväl för sin personal som för 
besökare, de har ett bilplatsbehov på ett femtiotal platser, som främst kommer att nyttjas dagtid. Parkeringstillgången 
är viktig för kontoren och deras besökare.  

6.1.5. Målgrupp 5 – Destinationsbesökare  
Med arenans totala erbjudande finns det möjlighet att paketera erbjudanden där besökaren attraheras av destinat-
ionen i sin helhet. Genom bra faciliteter för möten i kombination med ett stort utbud av aktiviteter och en upplevelse-
restaurang blir destinationen en intressant anläggning för företagsevent, idrottsläger, kompisgrupper och familjer. Vi 
ser att här kan också finnas en möjlighet för klubbarna och till exempel näringsidkare i det föreslagna hälsoklustret att 
kunna erbjuda inspirationsföreläsningar. Erbjudandet till denna målgrupp kan utvecklas ytterligare om det byggs ett 
hotell i anslutning till arenan eller inom Kungsbacka Sportcenter. 

6.1.6. Målgrupp 6 – Spontanbesökare till området 
Den här gruppen består av besökare till området i sin helhet. De kan innefatta tex besökare från ”spontanrörelseplat-
ser”, badhuset, promenadflanörer, fotbollsspelare på planerna runt om arenan med flera. Här räknar vi också in de 
som kommer till arenans restaurang för att äta lunch på vardagar samt övriga restaurangbesökare på kvällar och hel-
ger. Vi ser att dessa bidrar till flödet såväl 
vardag som helg och skapar ett tillskott 
till restaurangefterfrågan i området. För 
att denna grupp ska attraheras av områ-
det är det viktigt att arenan och området 
i sin helhet är inbjudande för spontana 
möten och aktiviteter. Det kan till exem-
pel vara generöst med trevliga sittytor 
utomhus, utegym, utomhussport i form 
av t ex boule, volleyboll. 

6.1.7. Målgrupp 7 – Skolungdomar 
I området finns en gymnasieskola som 
avser att använda arenans hallar under 
dagtid för sin skolidrott. De kan möjligen 
tänkas ha efterfrågan på ett mindre      ki-
oskutbud i arenan, sannolikt kopplat till 
någon av restaurangenheterna. De       bi-
drar till dagtidstrafik till området.  

  

Dagtid vardagar 

Idrottsutövare 
Skolidrott 

 

Publik till idrotten 

Besökare 
kultur 

Kontorsarbetare 

Helger/kvällar 

Spontan-      
besökare 

Destinations-
besökare 
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6.2. Vardags- respektive helgbesökare 
Flöden till platsen varierar under veckan, därför presenterar vi en grov fördelning vilka målgrupper som vistas på are-
nan vardag respektive helger/kvällar. 

6.2.1. Vardagsbesökare 
På dagtid under vardagar kommer arenan att husera skolidrott, personal från kontoren i arenan och deras besökare 
samt lunchgäster till arenans restaurangutbud. Under eftermiddag och kvällstid besöks arenan av idrottsutövare, le-
dare och ev. föräldrar. Den här gruppen representerar det kontinuerliga efterfrågeunderlaget. Vardagsbesökarna be-
står främst av följande målgrupper: 

1. Idrottsutövare 

4. Kontorsarbetande i arenan  

5. Destinationsbesökare 

6. Spontanbesökare till området 

7. Skolidrott 

6.2.2. Helg- och kvällsbesökare 
Under helger/kvällar ser vi att arenan kommer att användas av idrottsutövare, ledare och ev. föräldrar samt då och då 
av evenemangsbesökare till såväl idrotts- som kulturevenemang. Den här gruppen består alltså till viss del av de som 
representerar det kontinuerliga efterfrågeunderlaget men främst av de grupper som står för de stora topparna vid 
enskilda evenemang. Helgbesökarna består främst av följande målgrupper: 

1. Idrottsutövare 

2. Besökare till idrottsevenemang 

3. Besökare till kulturevenemang 

5. Destinationsbesökare 

6. Spontanbesökare till området 
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7. Konceptinnehåll  
7.1. Metod  
För att bedöma de marknadsmässiga förutsättningarna har i denna utredning ett antal olika arbetsmoment genom-
förts. Vi har analyserat data och statistik, tidigare genomförda utredningar, intervjuat företrädare från möjliga 
branscher i arenan, och inte minst pratat med de idrottsföreningar som är tänkta att verka i arenan och även kommu-
nala företrädare. Syftet med de mejlkontakter och intervjuer vi genomfört har varit att få en bredare och djupare bild 
av förutsättningarna för kommersiella verksamheter i arenan.  

I den första utredningen från 2020 diskuterade och stämde vi av vårt utredningsarbete med arbetsgruppen som då 
bestod av Christina Wenander, Semir Robovic och Fredrik Wallman, Kungsbacka kommun. Vidare hade vi kontakter 
med Ulrika Granfors, Sofia Rosén, Marie Cullberg, Maria Brink, Magnus Björned, Harald Tjelle, Jessica Blume, Elinor 
Filipsson och Sven-Erik Bergström, Kungsbacka kommun. Vid denna uppdatering av rapporten har vi arbetat tillsam-
mans med Harald, Fredrik och Sven-Erik. Kommunens syn på det kommersiella utbudet ligger kvar men uppdraget nu 
är att stämma av att slutsatserna är aktuella. Vi har också tagit del av Kungsbackas Platsvarumärke och samtalat med 
Hanna Littorin i frågan. 

Vi diskuterade och intervjuade också de idrottsföreningar som kommer att ha verksamhet i den framtida arenan. Vi 
intervjuade i september 2020 Johnny Wallerman, Kungsbacka Basket, Roger Nordin, Varla IBK och Johan Falk, Aranäs 
HK. Det var de föreningar vi fick i uppdrag att kontakta då de är tänkta att ha betydande verksamhet inne i arenan. 
Inför uppdateringen av analysen har vi nu stämt av läget med dessa föreningar, vilket beskrivs nedan. 

7.2. Kungsbackas platsvarumärke 
Kungsbacka kommun har genom vision 2030 och arbe-
tet med det nya platsvarumärket satt en tydlig målbild 
som innebär en förflyttning i varumärkespositionen. I 
platsvarumärket beskrivs att Kungsbacka behöver röra 
sig mer mot en öppen, nyfiken och dynamisk plats.  

I arbetet med arenan är det väsentligt att man tar till-
vara möjligheten att sträva mot den identitet som plats-
varumärket står för. Att fylla huset med föreningar och 
verksamheter som skapar liv och rörelse på dygnets alla 
vakna timmar. En välkomnande dynamisk mötesplats 
som inspirerar.  

Det är den totala sammansättningen av verksamheter 
som tillsammans skapar den kreativa, öppna och nytän-
kande mötesplatsen i Kungsbacka. Arenans aktörer till-
sammans med besökaren skapar en plats för nya möten, och ibland i oväntade sammansättningar. Arenan har förut-
sättningar att med ett bra konceptinnehåll vara en välkomnande plats för tillväxtkreatören.  

I varumärkesarbetet återfinns följande text: 

”Arenan kan hjälpa oss komma ett steg närmare visionen genom att den positivt förstärker framväxten av det 
centrala Kungsbacka med funktioner som saknas i området. Den kan lyfta fram Kungsbackas identitet som stad, 
med kulturutbud, utbildning, sport- och idrott, men framför allt vara en plats för möten och upplevelser för och 
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mellan människor. Känslan för platsen är en väsentlig faktor, inte enbart byggnaden. Allt detta sammantaget 
bidrar till att stadsrummet utvecklas”. 

7.3. Arenaområdets besökare och koncept utöver arenan 
I dagens marknad är det viktigt att möta nya kunder med ett brett utbud av upplevelser och restauranger i en modern 
och flexibel miljö. Aktivitet och hälsa tar en större del i våra liv än tidigare och att skapa en arena som är utformad    
efter hur vi lever idag känns mycket viktigt. 

RSD har identifierat tre huvudsakliga grupperingar: Kontorshyresgästen och dess besökare (målgrupp 4 enligt avsnitt 
6), idrottsutövaren (målgrupp 1 enligt avsnitt 6) och evenemangsbesökaren (målgrupp 2 & 3 enligt avsnitt 6). Därtill 
besökare till den större restaurangen (målgrupp 5 enligt avsnitt 6), som vi nedan kallar upplevelserestaurang, som    
attraherar besökare från ett större område. Den antas ha ett brett och varierat matutbud, och fungerar som både fa-
miljerestaurang/sportbar kvällstid och trevlig lunchrestaurang på dagtid för att attrahera de arbetande i området, utö-
ver arenans egna arbetande. Förutom mat och dryck erbjuds aktiviteter som passar nästan alla att utöva tillsammans i 
både mindre och större sällskap och för alla åldrar – från barn till seniorer.  

Atmosfären och miljön i restaurangen bör vara varm och välkomnande och tillsammans med konferenslokal eller 
eventuellt även avgränsad yta i entréhall erbjuda flexibla möjligheter att ställa om lokalen för att möta olika målgrup-
per. Exempel på när flexibilitet och omställning behövs är barnkalas, sponsorsträffar, middagssittning vid kulturevene-
mang och bar vid konsertevenemang. En modern arena klarar att ställa om miljön och atmosfären för olika arrange-
mang. Flexibla väggar, belysning och digitala skyltar är bra komponenter att använda sig av. Inspiration kan hämtas 
från t ex mässarrangörer. 

Vidare bör kontorsytorna vara av en standard som inte erbjuds i Kungsbacka idag. Vi tänker oss moderna, yteffektiva 
kontor anpassade för framtidens kontor som vi ser har större ytor för sociala möten och mindre ytor för traditionella 
kontorsplatser.  

Figur 3.  Arenans placering i innerstaden. 

Kontorsytorna bör utformas med så mycket dagsljus 
som möjligt för att skapa långsiktigt hållbara kontors-
lokaler. Det finns ont om sammanhängande kontors-
ytor om 300 - 500 kvm i centrala Kungsbacka varför 
RSD rekommenderar den storleken av kontorslokaler 
anläggs i Kungsbacka Arena och att dessa också kan 
delas upp i än mindre lokaler. 

Genom att skapa ett kluster med vård och hälsa kan 
ett starkt kontinuerligt besöksflöde erhållas. Detta 
kluster kan innehålla en vårdcentral och kompletteras 
med verksamheter inom hälsa och rehab, till exempel 
naprapat, sjukgymnastik och medicinsk fotvård. Detta 
tillför ett mervärde för såväl idrottsföreningarna, id-
rottsgymnasierna som kontorshyresgästerna 

Taket på Kungsbacka Arena bör locka till aktivitet 
både för arenans hyresgäster, besökare till området 
och invånarna i Kungsbacka. Exempel på 
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verksamheter är utomhusgym, takbar kopplad till upplevelserestaurangen och konferenslokaler till kontoren och före-
ningarna.  

Det är av vikt att skapa generösa entréytor för att klara stora arrangemang med en fullsatt arena då logistiken att ta in 
och ut publik smidigt så att upplevelsen är god och inte minst fungera väl vid eventuell utrymning. Entréytorna behö-
ver också ha plats för merchandiseförsäljning och extra kiosker vid arrangemang.   

För att bygga en långsiktigt hållbar arena som kan expandera över tid bör detaljplanen och i förlängningen även bygg-
naden möjliggöra ytterligare våningsplan. Det skulle kunna innehålla till exempel skola, förskola, ytterligare kontor, 
longstay-boende. 

7.4. Arenans besökare och koncept  
För att skapa en levande arena även när det inte är aktivitet i själva arenan måste den upplevas som öppen och väl-
komnade. Ett sätt att åstadkomma detta är att placera restaurang och kontor på norrsidan av huset, mot badhuset 
och torget, för att på så vis skapa en levande fasad. En annan viktig aspekt är att skapa en arena som är i extrem digital 
framkant (saknas hos många arenor) alltifrån möjligheter till digitala event eller semidigitala event, hälften av publiken 
kanske deltar från sin dator hemma? Möjlighet till att träffa artisten i pausen ”privat” via VR-glasögon? Genom digital 
ljusstyrning och digitala skärmar skapas möjligheter att förstärka upplevelsen vid såväl idrottsarrangemang som vid  
till exempel företagsevent då ljus och reklam kan knytas till aktuellt arrangemang i arenan. Det medger sannolikt även 
möjlighet till ökad reklamintäkt i arenan.   

I en multiarena som denna är det att rekommendera att satsa på led-teknik för reklam och informationstavlor för att 
hålla så många alternativ som möjligt öppna. Det möjliggör för klubbarna att ha reklamytor för sponsorer för respek-
tive lag (troligen har inte Aranäs och Varla IBK samma sponsorer) men också när arenan används för nationella mat-
cher, turneringar osv där arrangemanget har en sponsor, reklampaket med sig in i arrangemanget. Den flexibilitet det 
medför skapar en enkelhet och tydlighet för externa arrangörer vilket ökar möjligheten att värva denna typ av evene-
mang. Det samma gäller vid uthyrning av arenan till externa arrangörer som till exempel konsert eller teater, som då 
kan branda arenan efter sina önskemål. Detta skapar en enkelhet för såväl klubbarna som externa arrangörer vid ut-
hyrning.  

Arenan och dess största sammanhängande lokal bör vara av sådan storlek att den har goda möjligheter att inhysa 
större evenemang och konserter. Det är av stor vikt att arenan är väsentligt större och av annan karaktär än en sport-
hall och därmed attraktivare för kunden och kundens kund.  

Det är viktigt att skapa en arena där det är enkelt att vara arrangör och de praktiska hindren är få. Med en ny modern 
arena har Kungsbacka möjlighet att vara med och värva nationella idrottsarrangemang och t ex teater och konserter, 
vilket kommer att vara viktiga komponenter i arbetet med att skapa den dynamiska platsen där alla trivs och vill vara.  

7.5. Föreningarnas syn på den framtida arenan 
De tre föreningar RSD har pratat med, Kungsbacka Basket, Varla IBK och Aranäs HK, har alla pratat om vikten av den 
framtida arenans funktion. Samtliga föreningar har poängterat vikten av att kunna erbjuda ett intressant erbjudande 
till idrottsintresserade och att även utveckla den egna verksamheten, varför det är viktigt att fokusera på arenans möj-
ligheter att erbjuda goda förutsättningar för såväl träning som matcher. Arenans funktion som mötesplats är central i 
deras resonemang. För att locka både åskådare och utövare är det viktigt att arenan har ett bra utbud av stödjande 
verksamheter, ex vis caféer och restauranger, samt att den upplevs trygg och säker.  

Förutsättningarna för idrottsföreningarna har inte förändrats nämnvärt under pandemin. Det är främst träningen och 
matcherna för de äldre grupperna som varit svårt att genomföra under pandemin. De yngres möjligheter har varit 
bättre, de har kunnat idrotta tillsammans i högre utsträckning utifrån då rådande restriktioner. Nu efter pandemin är 
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verksamheten på väg tillbaka och de önskemål som man hade innan pandemin beträffande arenans funktion och kom-
mersiella utbud kvarstår.  

Sporthallen har dock slagit upp portarna sedan den första analysen skrevs år 2020. För föreningarna har detta blivit ett 
tillskott och skapat vissa möjligheter. Sporthallen fyller en viktig funktion för de omkringliggande skolorna som använ-
der hallen dagtid. Den nya hallen har ersatt andra hallar och den egentliga tillgången på träningstid har därför egentli-
gen inte ökat. Föreningarnas behov av träningstider i den nya arenan kvarstår därför och föreningarnas behov av trä-
ningstider, framför allt för elitsatsningarna, tillgodoses inte av sporthallen.   

När det gäller just tryggheten nämner föreningarna att föräldrar ska kunna lämna sina barn och känna att arenan är 
trygg att komma till och hämtning och lämning fungerar. För att mötesplatsen inte bara ska begränsas till inomhusak-
tiviteter ser man gärna att platsen ska kunna erbjuda möjligheter till olika sorters spontanidrott kring arenan, ex vis 
klättring och skateboard. 

Förutom tränings- och matchverksamheten ser föreningarna behov av lokaler för träffar och evenemang. Man ser ett 
behov av en festlokal som kan användas för frukostmöten, företagsträffar och festevenemang. Även möjliga konferen-
ser och VIP-event har behov av flexibla lokaler för uppskattningsvis 150 till 200 personer. För att stärka erbjudandet 
till sponsorer önskar man även en VIP-sektion. 

Föreningarna har ett behov av ytor för kansli, administration, klubbrum, kanske en gemensam reception och andra 
sociala ytor. De är öppna för att samutnyttja lokalerna men önskar föreningsunika klubbrum då föreningens identitet 
och varumärke är viktigt för upplevelsen när man besöker klubben. De olika föreningarna har dock olika behov av     
lokaler för sin verksamhet. Några behöver inte så stora ytor för sin kansliverksamhet medan Aranäs HK behöver 10 till 
12 arbetsplatser. 

Föreningarnas aktiviteter i arenan skiljer sig åt. De olika föreningarna är olika stora, där Aranäs HK sannolikt har den 
mest omfattande verksamheten, medan Varla IBK har sin verksamhet i sju hallar runt i Kungsbacka. Varla avser främst 
ha sina publikdragande matcher och föreningsmöten i den framtida arenan. Hur lokalerna för match och träning för-
delas mellan de olika klubbarna ingår inte i uppdraget för denna utredning. Vi vill dock nämna att föreningarna har 
påpekat behovet av goda förrådsutrymmen och en verkstad för att kunna reparera materiel. Kungsbacka Basket hade 
2020 en växande verksamhet kring rullstolsbasket, om denna verksamhet kvarstår ställer det krav på både verkstad 
och förrådsutrymmen. Tillgänglighetsfrågan är viktigt att planera för i ett tidigt skede för att på ett bra sätt vara en 
attraktiv arena öppen och tillgänglig för alla. 

Aranäs HK har även lyft vikten av att ha träningstid i hallen under dagtid på vardagar, detta för att elitlagen inte enbart 
ska vara hänvisade till sena träningstider då skolor upptar hallen dagtid. Vid den förnyade kontakten med förening-
arna har det också uttryckts önskemål om att kunna bedriva rehab-verksamhet inom arenans lokaler. 

Föreningarna har även berättat att de idag har en caféverksamhet som inbringar ett ekonomiskt tillskott i verksam-
heten, för Aranäs HK är detta viktigt då det betyder mycket för finansieringen. Denna möjlighet vill man gärna disku-
tera inför planeringen av verksamheten i den nya arenan.  

RSDs bedömning efter intervjuer med föreningarna är att de är i behov av totalt ca 300 kvm kontorslokaler, därtill för-
rådsytor, verkstad och omklädningsrum. Denna bedömning kvarstår. Hyresbetalningsförmågan bedöms som låg. 

När det gäller utbudet av kommersiella verksamheter har föreningarna föreslagit restaurang, gym, second hand-butik 
för sport, rehab och utbildningslokaler. Även hotell har nämnts i sammanhanget då bristen på logi och hotellrum i 
Kungsbacka upplevs begränsa långväga besök vid matcher och cuper. 
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7.6. Tankar från kommunens företrädare 
Mötesplatsen med ett intressant och spännande utbud är viktigt. Ofta kommer hela familjen för aktiviteter på olika 
platser i området. Någon kanske tränar i badhuset, någon leker i idrottsparken, någon annan kanske spelar match eller 
jobbar i ett föreningskansli. Eller väljer att slå sig ner med en kopp kaffe i ett café. Det är också viktigt att utbudet är så 
brett att de som besöker en idrottstillställning eller ett kulturevenemang inte lämnar platsen direkt utan stannar kvar. 
Arenan måste bli en destination i staden och locka besökare med hela sitt utbud. 

Värdeord som nämns är förutom ”den attraktiva mötesplatsen” också ”trygghet”, ”yteffektivisera arenan”, ”skapa 
samhällsnytta” och ”en arena som inte bara nyttjas av Kungsbackabon utan blir en destination i hela regionen”. 

Det finns långtgående planer på att Kungsbacka Teater kan utöka sin verksamhet genom att nyttja arenan. Teatern är 
idag begränsad till att befintliga lokaler enbart rymmer 500 besökare. Enligt vårt utredningsarbete i den första fasen 
var teatern relativt fullbokad innan pandemin. 70 % var evenemang där teatern hyrdes och genomfördes av externa 
producenter, resterande 30 % var arrangemang som genomfördes i egen regi. Man såg också att den nya arenan inte 
bara möjliggör större evenemang, det blir också möjligt att erbjuda fler typer av arrangemang, ex vis dans och större 
konserter. När såväl den nya arenan som Kungsbacka Teater är i bruk kommer det sannolikt inte bara möjliggöra 
större evenemang utan även bereda plats för ett smalare utbud. 

Kommunen har gjort den egna bedömningen att arenan skulle kunna genomföra kulturevenemang under 25 och 35 
dagar, därtill tillkommer idrottsevenemang och matcher. Enligt uppgift ligger denna bedömning kvar även efter pan-
demin. I detta skede har RSD inte haft uppdrag att bedöma marknaden för kulturevenemang, men kan konstatera att 
nuvarande lokaler i staden begränsar möjligheterna.  

Förväntningarna på att kunna nyttja arenan för olika arrangemang är stor både från idrotten och kommunens olika 
enheter. Vi tror därför att det är viktigt att redan innan arenan tas i bruk bestämmer en policy/prioriteringsordning för 
hur fördelning mellan evenemang och aktiviteter inom idrott och kultur ska se ut. Detta så att viktiga evenemang kan 
planeras in i god tid, inom såväl kultur som idrott. 

Vår bedömning kvarstår också att det är viktigt att den detaljplan som tas fram görs flexibel så att anpassningar i ut-
formning och koncept kan göras senare i genomförandeskedet. 

7.7. Resonemang kring möjlig restaurangetablering 
Våra beräkningar på möjlig uthyrbar yta bygger på beräkningar av ett marknadsutrymme för restauranger i Kungs-
backa. För att stämma av att det finns en förankring i våra beräkningar, har vi stämt av Kungsbacka Arena som möjlig 
etablering med några namnkunniga aktörer.  

Arrangemangen i arenan kommer variera stort och därför behöver lokalen/lokalerna vara flexibla för att möjliggöra en 
bra försäljning och trivsam upplevelse för gästen. En lokal som är flexibel som fungerar väl i matchpausen på 15 minu-
ter men också är trevlig när det inte är något stort arrangemang i arenan.  

Målgruppen i arenan kommer variera stort från dag till annan. Det innebär att utbudet också behöver vara föränder-
ligt för att passa den aktuella målgrupp som finns i arenan.  

För att vara en attraktiv arena (eller ens möjlig arena) för nationella idrottsarrangemang är det av vikt att man tidigt i 
samtalen med restauratören tar upp frågan kring s k clean court. Det innebär att arrangemanget som kommer till   
arenan har med sig egna sponsorer som skall brandas på arenan. Det kan då innebära att varumärken som restau-
rangen har inte får synas och vissa fall inte får säljas under arrangemanget. Det vanligaste är att detta avser kioskerna 
men i vissa fall till exempel dryck i restauranger. En fråga att beakta i ett tidigt skede så den omhändertas i hyresavta-
let.     
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När det gäller valet av restaurangoperatör är detta ett viktigt arbete för Kungsbacka Arenas framtid. Operatören ska 
ha erfarenhet av att driva restauranger med starkt besöksflöde. Gestaltningen av restaurangen ska vara modern och 
vara inbjudande för en bred publik, och menyer etcetera ska kunna justeras efter publiken på arenan.  
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8. Möjliga aktörer och typer av 
aktörer 

8.1. Upplevelserestauranger och liknande 
RSD har intervjuat några aktörer som har erfarenhet av att driva upplevelse- /nischade restauranger.  

8.1.1. Nordic Amusement Group  
Nordic Amusement Group (NAG) är återförsäljare av Bowlingbanor, minigolfbanor, trampolinparker etcetera. I dag 
driver de egen upplevelserestaurang i Mjölby (https://www.youtube.com/watch?v=B_LHvVcPqhk ) och planen är att 
öppna ytterligare enheter de kommande åren.  

Vi har haft samtal med grundaren Eddy Fransson och presenterat de grova tankarna kring Kungsbacka Arena, Eddy ser 
generellt mycket positivt på projektet.  NAG har just inlett ett partnerskap med Moment Group AB som är ägare till 
bl.a. Star Bowling, Ballbreaker och Wallmans (https://www.momentgroup.com/varaverksamheter/). 

För NAG och andra eventcenters är bowling den viktigaste och mest centrala inkomstkällan. Det är den produkt som 
återkommande lockar flest besökare/utövare inom ett lokalt upptagningsområde. Mer unika attraktioner har i större 
utsträckning ett behov av att locka besökare från ett större upptagningsområde för att vara lönsam. 

En kombination av stabila aktiviteter som lockar lokalbefolkningen kontinuerligt med mer unika attraktioner är att 
rekommendera vid en anläggning som denna. 

Värt att notera är att bowlingupplevelsen som skapas idag har en attraktionskraft som inte är att jämföra med ge-
mene mans upplevelse av hur en bowlinghall ser ut. På följande websida kan man se hur upplevelsen är idag 
https://www.youtube.com/watch?v=3-YQq8dwtgQ&t=49s  

Med den lokala konkurrensen i åtanke (nyetablering av O´Learys samt Kungsbacka Bowling & Squashcenter) är det en 
förutsättning att befintlig bowlinghall i Kungsbacka (Kungsbacka Bowling & Squashcenter) förvärvas/stängs ned i be-
fintlig form och blir en del av satsningen i den nybyggda arenan. Kungsbacka Bowling & Squashcenter, som idag huse-
rar all bowlingverksamhet för föreningslivet, ungdomar och pensionärer, får genom flytten en ny och stabil verksam-
het i en ändamålsenlig omgivning. NAG är tydliga med att det är viktigt att fortsätta satsa på det lokala föreningslivet 
och rekreationsbowling även i en satsning i det nya bygget. Man påtalar även att förutsättningarna för att hitta en lös-
ning med Kungsbacka Bowling & Squashcenter är fullt rimlig. 
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Vi har även fått kännedom om att det önskas en yta att kunna arbeta på medan barnen är på sin aktivitet i arenaom-
rådet. NAG ställer sig mycket positiva till att se över möjligheterna till att en del av ytan under vardagar kan möjliggö-
ras för spontana arbetsplatser i loungemiljö.  

NAG ser även som viktigt att kunna nyttja arenan eller del av arenan för större tillställningar som till exempel Wall-
mans show. Ett hotell i arenan tillför mycket enligt dem. Moment Group i partnerskap med NAG ser stora synergiför-
delar med att även sköta driften av hotellverksamheten. 

En liten restaurang jämte upplevelserestaurangen med till exempel Poke Bowls är positivt då det förstärker det totala 
utbudet. NAG ser positivt på att kunna skapa konferensmöjligheter och/eller co-working under deras verksamhet.  
Viktigt att även ha dialog med föreningslivet gällande försäljning av mat och dryck vid matcher och cuper.  

Generellt ytbehov för en traditionell upplevelserestaurang: 1 700 - 2 000 kvm.  

8.1.2. Real Operator  
Detta nystartade bolag drivs av Jimmie Hall på Realist (www.realist.se) som har mångårig erfarenhet av fastighets-
utveckling och konceptualisering samt Michael Howing som driver bolaget Gastro World group som bl.a driver restau-
ranger i Stockholm (restaurang i Tv4-huset https://www.instagram.com/gastro_four/) och Mallorca (https://g-
wg.com/en), samt Robert Andersson som drivit allt från finkrog till storkök. 

Real Operator (RO) har kommit långt i förhandlingarna med en fastighetsägare på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. 
Planen är att RO kommer att förhyra hela gatuplan om ca 1 300 kvm samt tak av fastighetsägaren och skapa ett kon-
cept som harmoniserar med denna del av staden samt förstärker hela byggnadens framtoning. Verksamheten där 
kommer att bl. a omfatta fyra olika koncept med olika profil och ska vara ett långsiktigt samarbete med fastighets-
ägaren.  

RSD har träffat Jimmie Hall på RO och presenterat tankarna kring Kungsbacka Arena och de ser mycket positivt på pro-
jektet. De kan vara intresserade av att driva alla de kommersiella ytorna inkl. hälsa och kontor tillsammans med en 
stark Göteborgsprofil.  

RO ser en styrka i att kunna koppla verksamheten till arenan, hotell inom arenan är även det positivt.  

Koncept och innehåll kreeras tillsammans med fastighetsägaren. Grundinvesteringen för lokalen kommer att behöva 
bäras av fastighetsägaren, betalningskapacitet bedöms i senare skede när konceptet tas fram.  

8.2. Aktiviteter 
8.2.1. Fryshuset  
RSD har haft möte med Pernilla Nilsson på Fryshuset. Fryshuset grundades 1984 och är en ideell organisation som    
bedriver ett 60 tal projekt och verksamheter på flera orter runt om i Sverige.  

Pernilla understryker hur viktigt det är att stärka ungdomars delaktighet i olika projekt och de har mycket god erfaren-
het från bland annat Stockholm där de förra året aktiverade 1 000 ungdomar i sommararbete (trots den rådande pan-
demin).  

De arbetar strategiskt med denna fråga enligt SKR's Delaktighetstrappa i kombination med Fryshusets modell för 
ungas delaktighet. Det är en modell som idag spridits till myndigheter och kommuner i landet. Den används för att 
medvetet i möten med unga arbeta för deras förflyttning och delaktighet i samhället. 

Organisationen samarbetar med ett stort antal privata företag, offentliga institutioner, myndigheter samt stiftelser 
och aktörer i det civila samhället, både inom och utanför Sveriges gränser.  
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När det gäller Kungsbacka Arena finner Pernilla detta intressant att titta vidare på. Spontant kan det vara intressant 
att se över möjligheterna för en gymnasieskola alternativt folkhögskola och beroende på behoven i staden skulle även 
grundskola vara av intresse.  

Idag drivs Fryshusets skolor i olika former som grundskola i Husby i Stockholm; grund-, gymnasie- och folkhögskola 
samt en yrkesutbildning (Danscenter) i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Skolorna har flera olika inriktningar som exem-
pelvis dans, basket, musikproduktion, skate, speldesign och digital medieproducent. Inriktningen för en eventuell 
skola i Kungsbacka Arena görs efter analys av vad som efterfrågas bland unga i Kungsbacka kommun. Passion för kun-
skap genomsyrar hela verksamheten.  

Under Fryshusets mångåriga erfarenhet av att arbeta med unga i både stad och landsbygd har ett arbetssätt skapats 
som bygger på ungas delaktigheter och att involvera målgruppen. Det görs i hela processer, från att komma med idéer 
till att få förverkliga dem. Detta i kombination med unga/vuxna förebilder och att baseras arbetet på de båda sociolo-
giska begreppen Salutogenes och KASAM (Känsla av meningsfulla sammanhang) kopplat till beprövade metoder. I 
praktiken innebär detta att Fryshuset arbetar för att stärka och uppmuntra det friska och starka i varje individ, i stället 
för att fokusera på riskfaktorer och problem. 

I Kungsbacka Arena skulle Fryshuset med stadens unga förslagsvis aktivt kunna involvera unga tidigt i planeringspro-
cessen som ett arbetsmarknadsprojekt. Det skulle stärka ungdomars delaktighet i stadens utveckling och samtidigt 
kan organisationen arbeta med unga som har behov, ge dem verktyg som stärker dem att ta sig till exempelvis studier 
eller komma in i arbete. I dag samarbetar Fryshuset i flera långsiktigt hållbara projekt via idéburet offentligt partner-
skap (IOP) för att nå gemensamt satta strategiska mål för unga.  

Ytbehovet för en gymnasieskola är ca 3 000 - 5 000 kvm, en folkhögskola kan vara på en mindre yta.  

8.2.2. Funnys äventyr  
Funnys äventyr är ett kulturhus för barn upp till ca 9 år med sagor och äventyr är i fokus. Kulturhuset finns idag i Mobi-
lia i Malmö och är ett samverkansprojekt mellan stiftelsen Funnys Äventyr, Malmö Stad och Atrium Ljungberg.   

En av grundarna till Funnys äventyr är Staffan Götestam som även är grundare till Sagohuset Junibacken på Djurgår-
den i Stockholm.  

RSD har haft möte med Jan Forsberg som bl a ansvarar för nyetableringar för Funnys äventyr tycker att Kungsbacka 
arena förefaller spännande. 

Funnys äventyr behöver i dagens uppsättning vara på platser som har ett stort flöde av människor som rör sig i och på 
besöksområdet (Mobilia köpcenter 14 miljoner besökare per år, Djurgården Stockholm 14 miljoner besökare per år). 
Jan Forsberg tycker att Kungsbacka Arena är intressant men det kommer att krävas anpassningar konceptet för att 
passa in i detta projekt och det kräver också ett visst flöde av arenabesökare för att en etablering ska vara möjlig.  
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8.2.3. Klättercenter 
Klättringssporten har blivit mer och mer populär och attraherar en bred målgrupp. RSD har haft möte med Rickard 
Söderström som driver Klättercenter i Stockholm AB. De etablerades 2003 och har i dag sju anläggningar med totalt 
100 st heltidsanställda på olika orter i Sverige. 

Fokus för Klättercenter är att göra klättringen lättillgänglig och vara inbjudande för alla, dock har de även elitutövare 
på sina anläggningar, både för träning och tävling.  

När det gäller en eventuell etablering i Kungsbacka Arena säger Rickard att det kan vara svårt med anledning av när-
heten till Göteborg som har ett mycket starkt utbud för klättrare. Han har svårt att se att göteborgare skulle åka till 
Kungsbacka för att klättra. 

När det gäller ytbehovet behöver de ca 800 – 1 500 kvm och för friklättring (bouldering) krävs 5 till 6 m och för rep-
klättring ca 12 m. Att beakta vid bygget av ett klättercenter är att ventilationen går att separera från grannar som an-
nars kan bli störda av att det används mycket krita i Klättercentret.  

8.2.4. En idrottshall för alla 
Vid samtal med Beach Center i Kviberg framkommer att de har en intressant affärsmodell för att driva sin arena.    
Arenan drivs av ett Aktiebolag som ägs av Göteborgs Beachvolley Club, GBC. De har en balans mellan klubbens bok-
ningar av banor och banor öppna för allmänheten att boka. Avgiften betalas per deltagare där klubben och klubbmed-
lemmar har rabatt. När allmänheten hyr är det ofta kompisgäng, företagsevent osv och då är det fler deltagare per 
bana. Det innebär att intäkten från allmänheten är avsevärt högre per bokad timma och bana. Fördelningen av arena-
tid är ca 40 % till klubben och 60 % till privatpersoner.  

Ulf Norman som är VD för Beach Center berättar att det finns ett stort intresse från allmänheten att aktivera sig, hyra 
hallar för spontanidrott men idag är det svårt att få tillgång till idrottshallar. Han tror på att avsätta tid i arenan för att 
hyra ut till spontanidrott. Med en affärsmodell liknande den som Beach Center har finns det möjlighet till intäkter.  

8.2.5. Bibliotek och bra mötesplats för studier och arbete  
Att etablera en filial till Kungsbacka Bibliotek skulle ge många fördelar som går hand i hand med strävan att vara en 
öppen arena, tillgänglig och attraktiv för många.  

Detta skulle kunna ha formen av ett mindre bibliotek i anslutning till en yta med trivsam möblering och inredning där 
det ges möjlighet att sitta och jobba eller att göra läxor innan träningen. Där kan man låna böcker, inspireras av maga-
sin och sitta i en lugn miljö och läsa. För invånarna i Kungsbacka skulle detta vara en möjlighet att hitta en plats att 
vara på när man vill jobba på distans men ändå komma hemifrån och för de idrottande barnen en möjlighet att göra 
sin läxa innan träningen. För biblioteket blir det en möjlighet att erbjuda snabb och smidig utlåning och en möjlighet 
att möta en ny målgrupp som kan upptäcka utbudet på såväl tidningar som böcker och annan service som biblioteket 
erbjuder.  

8.3. Vård och kontor 
8.3.1. ”Kungsbackahälsan”  
RSD har haft samtal med ett flertal verksamheter både inom friskvård och sport i kommunen och presenterat en möj-
lighet att kunna skapa ett kluster för mindre aktörer inom vård och hälsa, liknande ett kontorshotell, men för vård- 
och hälsoaktörer. Många naprapater, hälsocoacher och samtalsterapeuter med flera sitter idag ofta i hemmet eller på 
ett kontorshotell utan sammanhang inom deras verksamhetsområde. Då det finns många idrottande invånare i kom-
munen samt närhet till idrottsgymnasiet finns även behov av rehab, sjukgymnastisk, hälsorådgivning. Vid rehabilite-
ring är det en styrka om det finns ett nischat gym i lokalen som är anpassat efter rehabilitering och elitidrott.    
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På Kungsbacka Arena finns goda möjligheter att skapa ett kluster om ca 500 – 800 m2 som skulle kunna gå under nam-
net Kungsbackahälsan eller Arenahälsan. Fastighetsägaren bygger ett gemensamt väntrum, WC, omklädningsrum och 
personalrum. 

 Figur 4 Exempel på liknande projekt som färdigställdes 2022. Arningehälsan, Täby 

Att kombinera klustret med en vårdcentral kan skapa goda synergieffekter, en vårdcentral behöver minst en yta på 
800 - 1 000 kvm.  

Det  finns även bra aktörer som bedriver primärvårdsrehab som skulle passa väl in i Kungsbacka arenas koncept. Ett 
exempel är Medfit (https://medfit.se/traning/medlem/)  Ytbehov: 1 200-2 000 kvm.  

8.3.2. Kontorshotell / Co-working 
En operatör som driver ett kontorshotell behöver ca 800–1 000 kvm för att få lönsamhet i sin verksamhet. Ett kontors-
hotell möter efterfrågan på flexibla hyresavtal bra.  

Co-working är ett koncept där företag ges möjlighet att hyra flexibla kontorsmöjligheter på korta avtal med fullservice 
i modern attraktiv kontorsmiljö. Ofta är det just läget och ett attraktivt kontorskoncept som lockar hyresgästen. Ett 
sådant koncept kan locka både små enmansföretag som något större företag.  

8.4. Hotell 
Kungsbacka har idag (2020) 260 rum enligt Visita/SCB. Med det näringsliv som finns i Kungsbacka med många små-
företagare är underlaget med affärsresenärer relativt lågt för att vara en kommun av Kungsbackas storlek. Historiskt 
har resandeströmmar från näringslivet varit basen i den svenska hotellnäringen med konferens- och privatresenärer 
som starka komplement. Sedan många år har prisbilden jämnats ut mellan målgrupperna och snittintäkten på privat-
resenären är i nivå med affärsresenären. Under och efter pandemin ser vi ett skifte och idag är privatmarknaden en 
stor kundgrupp. Viktigt att fortsätta följa hur marknaden utvecklas för att tillsammans med hotelloperatör utveckla ett 
hotell som anpassas för marknaden.  

Med Kungsbacka Arenas lokalisering i centrala Kungsbacka, i ett idrotts- och kulturkluster, bedömer vi det intressant 
att utreda möjligheten till ett hotell i anslutning till arenan, med fokus på aktiviteter, sport, kultur i en mellanprisklass. 
Med upplevelser, event, idrottsarrangemang och konferenser har detta en möjlighet att bidra till att kvarteret blir en 
öppen, nyfiken och dynamisk plats i linje med Kungsbackas platsvarumärke. Ett hotell stärker arenan som en tydlig 
destination med möjlighet till helhetsarrangemang inom arenan och Kungsbacka Idrottsområde. En bra hotelloperatör 
blir en aktiv partner i att skapa flöden till arenan. Här finns en möjlighet att skapa ett oväntat och överraskande hotell-
koncept för en upplevelserik målgrupp. 
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Exempel på temahotell att hämta inspiration från: Kviberg Park Hotel & Conference, Scandic Down Town Camper,  
Treehotel. 

8.4.1. Scandic 
RSD har haft ett inledande samtal med Scandic Hotels som har en tydlig inriktning på sport-, barn och ungdomsaktivi-
teter. De ser området som intressant men har i nuläget själva för låg kunskap om Kungsbackas potential för hotell. 
Önskar att fortsatt hållas informerade.  

8.4.2. Nordic Choice Hotell Group  
Nordic Choice säger att det bör vara möjligt med ett hotell med ca 150 rum, vilket innebär 4 500 till 7 500 kvm. Det 
behövs bra konferensmöjligheter. Det önskade hyresupplägget är med minimihyra och därefter omsättningshyra. De 
har tittat på hotelletablering i Kungsbacka vid ett tidigare tillfälle och vill vara fortsatt informerade om projektet. 

8.4.3. Samtal med Kviberg Park Hotel & Conference 
Kviberg Park Hotell ligger i Serneke Prioritet Arena på Kviberg i Göteborg. Kvibergsområdet har många likheter med 
området kring Kungsbacka Arena. De har några unika komplement i form av en skidome för längdskidåkning inomhus 
året runt samt världens största beachvolleyboll-arena. Båda är öppna för allmänheten att boka men också för klubbar 
och träningsläger mm. Deras erbjudande bygger på vad helheten i området har att erbjuda gästen och hotellet gör 
paketering för olika målgrupper. För att attrahera närboende har de en bra restaurang med till exempel fredags-
myskvällar. 

De har störst efterfrågan på 4- och 5-bäddsrum men har också dubbelrum. 4- och 5-bäddsrummen är kostnadseffek-
tiva vid cuper, träningsläger mm.   

Från hemsidan  

”Med nio event- och konferenslokaler, en italiensk-amerikansk restaurang och sju våningar sport och aktiviteter 
får du den ultimata konferensanläggningen året om. Vi kan möten och finns till för att planera och genomföra 
ett oförglömligt företagsevent”.  

8.5. Aktivt och tillgängligt tak  
På Kungsbacka Arena kommer det att kunna skapas 
ett tillgängligt tak med utsikt mot havet som skapar 
mervärden för samtliga besökare till området.  

RSD ser gärna kommersiella lokaler, som en ingla-
sad konferenslokal för att kunna nyttjas året runt 
och en uteservering kopplad till restaurangen och 
att låta taket vara en plats för alla i Kungsbacka 
med en parkmiljö med bänkar, boule och växter. 
Därtill även ytor för rörelse och aktivitet.  

Figur 5. Förslag takutformning 

. 
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Figur 6. Från övre vänster: Skylight 
Bar London (Tobacco Dock London), 
Spine Beirut (The Cool Hunter), Ta-
KeT Göteborg (TaKeT), Venue B of 
Shanghai (Archdaily). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Från övre vänster: Kondita-
get Köpenhamn (JAJA Architects), 
Amazon Seattle Rooftop dog park 
(Design Curial), Peldon Rose London 
(Peldon Rose), Rooftop Workout. 
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9. Intäktsprognos 
RSDs grova bedömning utifrån dagens marknad är att nettohyran för de kommersiella ytorna ligger mellan 15 Mkr och 
20 Mkr. Hyran är exkl. tillägg såsom drift och fastighetsskatt. Hyran baseras på att lokalen anpassas enligt normal 
praxis för hyresgästen samt att rabatter eventuellt ges de första åren.  

Förutom dessa intäkter tillkommer reklamintäkter. Strategi för detta är viktigt att utreda i särskild ordning tidigt i pro-
cessen. 

Följande tabell visar möjlig omsättning (för restaurangerna) och nettohyra. Den årliga hyran är uträknad efter en snitt-
yta, men med min- och maxhyra per kvm, detta för att undvika alltför stora intervall. Den slutliga hyran kan således slå 
10 % upp eller ned utanför det givna intervallet. 

Omsättningshyran för de verksamheter där en sådan är aktuell bedöms till 8 - 13 % nettoomsättningen beroende på investering.   

Intäktsprognosen behöver revideras efter att arkitekter har ritat lokalerna.  

Typ Area,  
kvm 

Omsättning,  
Mkr  

Omsättning per 
kvm, 

 kr/kvm 

Hyra per kvm,  
kr/kvm 

Årlig hyra,  
kr  

Omsättnings-
hyra (netto-

hyra/  
omsättning) 

Upplevelse-       
restaurang 
(exkl. uteserve-
ring)  

1 200 – 2 000 29 18 000     1 440 – 1 700 2 300 000 - 2 720 000 8,0 % 

Restaurang  150 - 300 9 40 000     4 200 – 4 600 945 000 – 1 035 000 11,0 % 
Restaurang  150 - 300 9 40 000     4 200 – 4 600 945 000 – 1 035 000 11,0 % 
Kiosk  50 - 150 2       18 000     1 800 – 2 100 180 000 – 210 000 10,0 % 
Hälsa & rehab   600 – 1 000     2 200 – 2 850 1 760 000 – 2 280 000   
Kontor/hotell  4 500 – 6 000     1 700 – 2 400 8 925 000 – 12 600 000   
Co-working 800 – 1 100     1 500 – 1 800  1 425 000 – 1 710 000       

Totalt (snitt-
area) 8 200       15 060 000 – 19 880 000      

(Arena/föreningslokaler, intäkter analyseras ej i detta skede)  
Omklädnings-
rum     -  

Förråd         -   
Studielokal                           -         
Förening                            -         

Totalt        15 060 000 – 19 880 000      
 Tabell 6. Intäktsprognos. Källa: RSD. 
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Bilaga 1. Översiktlig placering 
och krav från verksamheter 

Typ Area,  
kvm 

Placering, 
plan Krav  Önskvärt  Kommentar  

Upplevelserestaurang  1 200 – 2 500 E + 2 + tak, 
NV hörnet 

Uteservering på 
E och tak  

Yta på plan 2 nära 
konferens för cate-
ring  

Restaurang  150 – 300 E, norrsidan Uteservering, 
stora fönster    

Restaurang  150 – 300 E, norrsidan Uteservering, 
stora fönster   

Kiosk  50 – 150 2   

Placeras nära före-
ningslokalerna, 
öppna vid evene-
mang.  

Hälsa & rehab   600 – 1 000 E, västsidan Direktentré  Ytan fördelas på 5–6 
aktörer  

Hotell  4 500 – 7 500 E, 3 och 
uppåt 

Minst 4 500 
kvm 

Kan addera plan 
uppåt för fler 
rum 

 

Kontor 500 - 1 000 2 Behöver dags-
ljus  

Fördelas på mindre 
lokaler om 250–300 
kvm.  

Co-working 800 – 1 100 2 Behöver dags-
ljus   

Omklädningsrum   2    

Förråd   E + 2 Något på E, det 
mesta på 2   

Bibliotek/ studielokal 1 000 – 2 000 E   
Behöver ej ligga på 
gatuplan, men måste 
vara tillgängligt 

Förening  300 2   Nära konferensen 

Konferens 400 – 500 2  Flexibla väggar 
Nära föreningsloka-
ler, restaurang och 
kontor 
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Disclaimer 
Omfattning 

Denna PM/rapport har upprättats av RSD i enlighet med den över-
enskommelse om uppdragets omfattning som träffats med er. Upp-
draget har utförts med sådan fackmässighet och omsorg som nor-
malt tillämpas inom branschen under motsvarande förhållanden. 

Informationen i denna PM/rapport har sammanställts i syfte att un-
derlätta för er att göra er egen självständiga bedömning av fastig-
heten. RSD vill göra er uppmärksam på att ytterligare eller annan in-
formation kan vara önskvärd eller nödvändig för en fullständig ana-
lys av fastigheten. All användning av denna PM/rapport sker på egen 
risk. 

Eventuella rekommendationer, prognoser, förväntningar, uppskatt-
ningar eller utsikter som framgår av denna PM/rapport har gjorts el-
ler upprättats på basis av statistik samt kund-, industri- och mark-
nadsrelaterad data som omfattas av eller hänvisas till i denna 
PM/rapport. RSD har inte föranletts anta att sådan information inte 
baseras på källor som är tillförlitliga och korrekta i väsentliga avse-
enden. RSD lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underför-
stådda, rörande informationens korrekthet eller fullständighet, in-
klusive sådan information som mottagits direkt eller indirekt från er. 

Ensamrätt och sekretess 

Denna PM/rapport och den utredning som har gjorts av RSD har 
gjorts enbart för användning av er i det sammanhang som anges i 
densamma. Ni åtar er att inte för tredje man avslöja hela eller delar 
av innehållet i denna PM/rapport eller upprätta kopior av den-
samma utan RDSs skriftliga samtycke. Denna PM/rapport får dock 
göras tillgänglig för era rådgivare. RSD åtar sig inget ansvar gente-
mot era rådgivare. 

RSD åtar sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information 
som mottagits från er i samband med uppdraget. Detta åtagande 
gäller inte information som är allmänt tillgänglig eller måste lämnas 
enligt lag eller föreskrift. 

Ansvarsbegränsning 

RDSs maximala ansvar gentemot er är begränsat till tre gånger det 
sammanlagda arvodesbeloppet avseende uppdraget. RSD ansvarar 
inte för indirekta skador eller förluster, såsom utebliven vinst eller 
förlust av intäkter.  

Tillämplig lag och tvistelösning 

Svensk rätt ska vara tillämplig på denna PM/rapport samt RSDs upp-
drag att upprätta densamma. Tvist i anledning härav ska slutligt av-
göras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Han-
delskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av tre 
skiljemän. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm. Språket som 
ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska, om inte annat 
överenskommits. Skiljeförfarande som påkallas enligt denna punkt 
ska omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som 
framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som 
meddelas i anledning av förfarandet. Part ska emellertid inte vara 
förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa 
sätt tillvarata sin rätt med anledning av tvisten eller inom ramen för 
förfarandet. 

 



 

Ing-Britt Blomberg 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00  

 

 
Kommunbudget 2023, plan 2024–2027 

Lokalplanering för Arenan 
 

Arenahall med kommersiella lokaler som placeras söder om Kungsbacka 

Sportcenter. 

Investering och exploatering samt driftkostnad. 

Lokaltyp och 
beskrivning 

2023 2024 2025 2026 2027 

Arena x x x X  

 

Investering och driftkostnad lokalplan 2023 kronor 

Investering 548 759 000 

Engångsdrift kostnad 4 500 000 

Total utgift projektet 553 259 000 

 

Total budget enligt Kommunbudget 2023, plan 2024–2027. Indexuppräknad prisnivå 2026 som är det 
sista investeringsåret. 

Budget projekt Arenan Miljoner kronor 

Investering 548 

Engångsdrift kostnad     4,5 

Exploatering   29 

Total budget projektet 581,5 
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§ 51 Dnr 2020-00547 
Kungsbacka Arena - genomförande samt inriktningsbeslut för 
uppförande och drift 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka 
Arena samt lämnar uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten 
nedan. 

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget 
och lokalplan, enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat ska innehålla: 

 Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och 
evenemang med läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 
personer, om totalt 6 000-8 000 BTA. 

 Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till 
utökning till 3 000 läktarplatser 

 Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa 
ytor som till exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande  
ca 7 000-10 000 kvm 

 Skyddsrum för cirka 360 personer 
 Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds 
samt uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för lokalinvesteringar för byggprojekt i 
lokalplanen. Innan startbesked ges skall driftoperatör vara upphandlad. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 
utformning, stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande funktioner som 
badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till flexibilitet i både höjdled 
och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 
 huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka 

Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med 
rätt för kommunstyrelsen att genomföra nödvändiga anpassningar av 
projektet som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena 
enligt kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs 
av projekt Kungsbacka Arena att: 

 samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka 
Arena,  

 tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda 
verksamheter: 

 genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 
 upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de 

kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens 
behovsframställan och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & 
Fritid och övriga berörda verksamheter: 

 utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner 
i Kungsbacka Arena som krävs 

 genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid 
träffa erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande 
av projekt Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av 
den uppförda arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella 
delarna till nämnden för Service. 

Beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra 
projekt Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med 
utredningsunderlag, samt utser kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse 
Lisa Andersson (kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för 
Service ordförande samt förste vice ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg 
(kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén (byggnadsnämndens 
ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
(samhällsbyggnadschef, kommunstyrelsens förvaltning), Ulrika Granfors 
(förvaltningschef Kultur & Fritid), Lennart Dahlberg (arkitekt SAR-MSA), Charlotte 
Erdegard (arkitekt SAR-MSA, Erdegard arkitekter) och Maria Brink (arkitekt MSA, 
Samhällsbyggnadskontoret). 

Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 
kronor, vilket finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 
2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till 
genomförande av upphandling av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka 
Arena 

 med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första 
hand ska utföras inom den kommersiella verksamheten 
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 med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband 
med tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

 med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med 
matcher och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till 
kommunstyrelsens godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Reservation 
Franklin Eck (M), Kalle Påsse Sundvall (M), Stephan Philipson (M), Peter Söderberg 
(M), Charlotte Wallenstein (M), Karin Green (C), Maria Losman (MP), Clas 
Rosander (MP), Niklas Mattsson (KD), Peter Wesley (KD), Ulrika Högstrand (KD), 
Marie Wadström (KD), Agnetha Ernegård (-), Maria Rasmussen (V) och Kristina 
Rasmussen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny 
arenahall inom Kungsbacka sportcenter, samt att arenaprojektet ska genomföras med 
ytor för kommersiell verksamhet och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. 
Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till huvudansvarig samt att leda och 
samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur kommundirektören att utreda 
genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till projektplan med 
kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 
utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med 
konsultstöd utrett genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. 
I utredningen finns ett antal frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell 
ställning samt lämna uppdrag till organisationen att genomföra arenaprojektets olika 
delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och 
därmed sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet 
enligt projektbeskrivning och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets 
kommunövergripande karaktär, där ett nära samarbete är en framgångsfaktor och kan 
sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens sätt att beskriva hur vi 
samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 72 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 106 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 
A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 
B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 
C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 
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D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär 
rapport från Evidens, 2020-09-09 
E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, 
Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 
F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business 
School, 2020-10-07 
G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun,  
2017-02-01 
G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 
H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, 
Kommunledningskontoret, 2020-10-20 
H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-29 
H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för 
Kultur och Fritid, 2020-10-07 
H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen 
för Kultur och Fritid, 2020-10-08 
H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka 
kommun Samhällsbyggnadskontoret 
H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 
Fritid, 2020-12-18 
H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, 
analys samt rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 
2020-10-28 
H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret,  
2020-12-23 
H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens 
förvaltning, 2020-12-23 
H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, 
Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 
2021-03-02 
Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny 
arenahall inom Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Bengt Alderin (C), Kristina Karlsson (C), Peder Kirsten (L), 
Ulrika Landergren (L), Anders Eriksson (C), Carita Boulwén (SD), Torbjörn 
Andersson (SD), Thure Sandén (M), Susanne Andersson (SD), Henrik Arnesson (C) 
och Roger Larsson (KB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Niklas Mattsson (KD) yrkar följande: 
 Att kommunstyrelsens förslag avslås; 
 Att kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2020, § 30, upphävs; 
 Att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att skyndsamt bereda 

ett förslag till Arena för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet inomhus för 2 500 personer, en fotbollsarena utomhus med  
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1 000 läktarplatser med möjlighet till utökning till 3 000 läktarplatser och 
möjlighet för föreningarna att bedriva kiosk och café; 

 Att den totala investeringsramen är max 300 miljoner kronor. 

Ulrika Högstrand (KD), Franklin Eck (M) och Stephan Philipson (M) yrkar bifall till 
Niklas Mattssons (KD) yrkande. 

Peter Söderberg (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen, med 
motiveringen: 

 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt bereda 
ett alternativt förslag till arena för fullmäktige med följande punkter: 
o arena för elitidrott, skolidrott och evenemang med läktarkapacitet för  

3 000 personer; fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med 
framtida möjlighet till utökning till 3 000 läktarplatser;  

o lokaler för föreningslivets behov av att bedriva kiosk, försäljning av 
klubbartiklar, caféverksamhet med möjlighet till matberedning; 

o skyddsrum för cirka 360 personer (lagkrav);  
o mottagningscentral för kärnkraftsolycka (lagkrav). 

 att uppdraget till kommunstyrelsen omfattar en total investeringsram om 
högst 300 miljoner kronor. 

 att kommunfullmäktige, som ett övergripande direktiv för detaljplanens 
utformning lägger stor vikt vid dels att området kopplas till angränsande 
funktioner som badhus, idrottsområde med mera, dels att möjligheten till 
flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på ett lämpligt och 
ändamålsenligt sätt. 

 att fullmäktiges beslut den 14 april 2020 §30 inte skall vara en inriktning, 
utan när ärendet skall avgöras av fullmäktige skall det finnas underlag för 
olika ställningstagande. Varav ett skall vara enligt ovan alternativa förslaget. 

Karin Green (C), Kalle Påsse Sundvall (M) och Charlotte Wallenstein (M) yrkar 
bifall till Peter Söderbergs (M) yrkande. 

Maria Losman (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen, med 
motiveringen: 

 Vår bedömning är att placering av arenan i ett område som svämmar över till 
följd av klimatförändringarna kommer att kräva ännu mer investeringar för 
att skydda byggnaden. Vi ifrågasätter också behovet av en stor arena med 
tanke på att det finns arenor i grannkommunerna, men är öppna för behov av 
en hall i stationsnära läge, t ex vid Hede. 

Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att följande 
stycke ska läggas till: 

 Kommunfullmäktige lägger, ett övergripande direktiv för hela projektet 
Kungsbacka Arena, som innebär att det som beslutas och genomförs ska 
genomsyras av ett värnande om Kungsbackas föreningsliv och ideella krafter. 
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Detta ska gälla såväl idrott som kultur. Med andra ord: folkhälsan ska genom 
hela projektet vara i fokus. 

Eva Borg (S) och Johan Tolinsson (S) yrkar bifall till Magdalena Sundqvists (S) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns fem förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande, Peter 
Söderbergs (M) m.fl. återremissyrkande, Maria Losmans (MP) m.fl. 
återremissyrkande och Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Ordföranden prövar först Maria Losmans (MP) m.fl. återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden presenterar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras i dag. 
Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras enligt Maria Losmans (MP) m.fl. 
återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 48 ja-röster mot 9 nej-röster och 4 
som avstår, beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    
Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                  X  
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                  X  
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                            X   
Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                  X  
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   
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Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                X    
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla         X   
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla        X    
Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                X    
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   
Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   
Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla         X   
Franklin Eck                             (M)        Alla         X   
Elin Hysén                               (L)        Alla        X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    
Karin Green                              (C)        Alla                                          X  
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 48 9 4 0 
 

Ordföranden prövar sedan Peter Söderbergs (M) m.fl. återremissyrkande mot att 
ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras i dag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär att ärendet ska avgöras i dag. 
Nej-röst innebär att ärendet ska återremitteras enligt Peter Söderbergs (M) m.fl. 
återremissyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 45 ja-röster mot 11 nej-röster och 5 
som avstår, beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    
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Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                  X  
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                 X   
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                             X  
Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                  X  
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                 X   
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   
Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                 X   
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla          X  
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla         X   
Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   
Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   
Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla          X  
Franklin Eck                             (M)        Alla         X   
Elin Hysén                               (L)        Alla        X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    
Karin Green                              (C)        Alla                                         X   
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 45 11 5 0 
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Ordföranden ställer sedan kommunstyrelsens förslag och Niklas Mattssons (KD) 
m.fl. yrkande mot varandra, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Niklas Mattssons (KD) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med, 45 ja-röster mot 12 nej-röster och 4 
som avstår, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                X    
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                              X    
Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                X    
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                 X   
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                             X  
Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                X    
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                            X    
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                  X  
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
Lars Eriksson                            (S)        Alla                             X    
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                X    
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                 X   
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                 X   
Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                 X   
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                         X    
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                               X    
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                   X    
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla          X  
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla         X   
Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla        X    
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg X    
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                 X   
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Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                 X   
Kenth Wallin                             (SD)       Alla        X    
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla          X  
Franklin Eck                             (M)        Alla         X   
Elin Hysén                               (L)        Alla        X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla        X    
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla        X    
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                X    
Karin Green                              (C)        Alla                                         X   
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                X    
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                 X   
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 45 12 4 0 

 

Ordföranden prövar sedan Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande mot 
avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår Magdalena Sundqvists (S) m.fl. 
tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige 
godkänner: 
Ja-röst innebär att avslå Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 
Nej-röst innebär att bifalla Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 31 ja-röster mot 16 nej-röster och 
14 som avstår, beslutar att avslå Magdalena Sundqvists (S) m.fl. tilläggsyrkande. 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                 X   
Carita Boulwén                           (SD)       Alla                                                X  
Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                 X   
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                X    
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                            X   
Peder Kirsten                               (L)        Alla                          X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                 X   
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                X    
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                              X  
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
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Lars Eriksson                            (S)        Alla                              X   
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                  X  
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                  X  
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                X    
Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                  X  
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla       Gert Svensson                                          X   
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                                 X  
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                 X   
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                    X   
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla         X   
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla          X  
Torbjörn Andersson                                                  (SD)       Alla          X  
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                  X  
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla       Britt Tönnberg  X   
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                X    
Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                  X  
Kenth Wallin                             (SD)       Alla          X  
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla         X   
Franklin Eck                             (M)        Alla        X    
Elin Hysén                               (L)        Alla        X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla         X   
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla         X   
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla          X  
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                 X   
Karin Green                              (C)        Alla                                          X  
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                 X   
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla       Stefan Vilumsons                                  X  
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 31 16 14 0 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Kungsbacka Arena – genomförande samt inriktningsbeslut för uppförande och drift 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget på inriktning av koncept för Kungsbacka Arena samt lämnar 
uppdrag för genomförande, uppförande och drift genom besluten nedan.  

Kommunfullmäktige beslutar att projekt Kungsbacka Arena ska inarbetas i budget och lokalplan, 
enligt förslag i projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, där lokalplanen bland annat 
ska innehålla: 

 Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 personer, om totalt 6 000 – 
8 000 BTA. 

 Fotbollsarena utomhus med 1 000 läktarplatser, med framtida möjlighet till utökning till 
3 000 läktarplatser 

 Kommersiella ytor inklusive kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor som till 
exempel utbildning, konferens med mera, motsvarande ca 7 000 - 10 000 kvm 

 Skyddsrum för cirka 360 personer 
 Mottagningscentral för kärnkraftsolycka 

 
Kommunfullmäktige godkänner genom detta att projekt Kungsbacka Arena inleds samt uppdrar åt 
kommunstyrelsen att meddela så kallat startbesked enligt kommunens ekonomistyrprinciper för 
lokalinvesteringar för byggprojekt i lokalplanen. 

Kommunfullmäktige lägger, som ett övergripande direktiv för detaljplanens utformning, stor vikt vid 
dels att området kopplas till angränsande funktioner som badhus, idrottsområde med mera, dels att 
möjligheten till flexibilitet i både höjdled och utbredning nyttjas på ett lämpligt och ändamålsenligt 
sätt. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen till: 
 huvudansvarig samt att leda, samordna och genomföra projekt Kungsbacka Arena enligt 

projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, med rätt för kommunstyrelsen 
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att genomföra nödvändiga anpassningar av projektet som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt,   

 projektägare med huvudansvar för projektbudget för Kungsbacka Arena enligt 
kommunens ekonomistyrprinciper för investeringar 

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder som ansvarar för verksamheter som berörs av projekt 
Kungsbacka Arena att: 

 samordna åtgärder inom sina verksamhetsområden med projekt Kungsbacka Arena,  
 tillse att erforderliga resurser för projektet tillhandahålls för genomförandet    

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda verksamheter: 
 genomföra projekttävling för Kungsbacka Arena, 
 upphandla drift genom tjänstekoncession eller driftentreprenad av de kommersiella 

delarna av Kungsbacka Arena  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att enligt kommunstyrelsens behovsframställan 
och godkännande inför upphandling samt i samråd med Kultur & Fritid och övriga berörda 
verksamheter: 

 utarbeta underlag i form av förstudier och andra utredningar för de funktioner i 
Kungsbacka Arena som krävs 

 genomföra upphandling och genomförande av byggentreprenad och därvid träffa 
erforderliga avtal  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Kultur & Fritid att efter färdigställande av projekt 
Kungsbacka Arena ansvara för idrotts- och evenemangsverksamheten. 

Kommunfullmäktige överlämnar fastighetsförvaltningen och fastighetsunderhållet av den uppförda 
arenan samt förvaltningen av upphandlad drift av de kommersiella delarna till nämnden för Service 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om genomförande av arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att leda, samordna och genomföra projekt 
Kungsbacka Arena enligt projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, samt utser 
kommundirektören till projektägare. 

Kommunstyrelsen beslutar att till jury för projekttävling för Kungsbacka Arena utse Lisa Andersson 
(kommunstyrelsens ordförande), Fredrik Hansson (nämnden för Service ordförande samt förste vice 
ordförande kommunstyrelsen), Eva Borg (kommunstyrelsens andre vice ordförande), Thure Sandén 
(byggnadsnämndens ordförande samt ledamot av kommunstyrelsen), Emma Kjernald 
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(samhällsbyggnadschef), Ulrika Granfors (förvaltningschef Kultur & Fritid), [tre personer med 
arkitektbakgrund varav en-två externa och övriga interna, med hänvisning till att minst en tredjedel i 
juryn ska ha sådan bakgrund]. 

Kommunstyrelsen avsätter medel för genomförande av projekttävling med 1 500 000 kronor, vilket 
finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för 2021. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram förslag till genomförande av upphandling 
av drift av de kommersiella delarna av Kungsbacka Arena 

 med inriktning att café- och serveringsverksamhet och motsvarande i första hand ska 
utföras inom den kommersiella verksamheten 

 med övervägande av föreningslivets behov av egen verksamhet i samband med 
tävlingsverksamhet och evenemang alternativt ekonomisk kompensation 

 med utrymme för föreningslivets möjlighet till reklamintäkter i samband med matcher 
och evenemang 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att upprätta förslag till kommunstyrelsens 
godkännande inför upphandling av byggentreprenad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 14 april 2020 att godkänna utredningen Ny arenahall inom 
Kungsbacka sportcenter samt att arenaprojektet ska genomföras med ytor för kommersiell verksamhet 
och att kommunen ska vara ägare av fastigheten. Kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till 
huvudansvarig samt att leda och samordna projektet. Kommunstyrelsen utsåg i sin tur 
kommundirektören att utreda genomförandet av arenaprojektet samt återkomma med förslag till 
projektplan med kostnader och budget för genomförandet. Kommundirektören fick även i uppdrag att 
utreda 200-300 aktivitetsbaserade arbetsplatser i arenan för kommunens eget behov.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda förvaltningar och med konsultstöd utrett 
genomförandefrågor samt tagit fram projektförslag med delprojekt. I utredningen finns ett antal 
frågeställningar, där fullmäktige ska ta principiell ställning samt lämna uppdrag till organisationen att 
genomföra arenaprojektets olika delar.  

De uppdrag som lämnas syftar till att formellt beskriva den ansvarsfördelning och därmed 
sammanhängande beslutsordning som behövs för att genomföra projektet enligt projektbeskrivning 
och utredning. Syftet är även att tydliggöra projektets kommunövergripande karaktär, där ett nära 
samarbete är en framgångsfaktor och kan sammanfattas under begreppet Ett Kungsbacka, kommunens 
sätt att beskriva hur vi samarbetar och nyttjar resurserna på bästa sätt.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-03-02 
Projektbeskrivning 2021-03-02 med utredningsunderlag, bilagor A-H10 

 A. Ny arena inom Kungsbacka sportcenter, 2020-02-27 
 B. Handelsutredning Kungsbacka kommun, Tyréns, 2019-12-10 
 C. Kommersiellt utbud Kungsbacka Arena, RSD, 2020-10-15 
 D. Kontorsanalys Kungsbacka, Presentation med sammanställning av preliminär rapport från 

Evidens, 2020-09-09 
 E. Lokalanalys- och strategi för administrativa lokaler i Kungsbacka kommun, Kungsbacka 

kommun Förvaltningen för Service, 2020-07-09, preliminär rapport 
 F. Gruppuppgift, Marknadsundersökning och förslag till arenan, IHM Business School, 2020-

10-07 
 G. Upplåtelse av arenanamn – diskussionsunderlag, Kungsbacka kommun, 2017-02-01 
 G2. Konceptprogram för framtidens idrottshall, Whitearkitekter, aug 2020 
 H1. Platsens betydelse och arenans bidrag, Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret, 

2020-10-20 
 H2. Synpunkter från invånardialog, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-

10-29 
 H3. Arenahall – evenemang & teknik, Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och 

Fritid, 2020-10-07 
 H4. Arenautredning - Föreningslivets aspekter, Kungsbacka kommun, Förvaltningen för Kultur 

och Fritid, 2020-10-08 
 H5. Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag, Kungsbacka kommun 

Samhällsbyggnadskontoret 
 H6. Utredning driftformer V 1.9 Kungsbacka kommun Förvaltningen för Kultur och Fritid, 

2020-12-18 
 H7. PM - Kontorsarbetsplatser i arenan, Sammanfattning av befintliga utredningar, analys samt 

rekommendation. Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-10-28 
 H8. Kommunikationsplan, Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 2020-12-23 
 H9. Marknadsföring av arenan, Kungsbacka kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 2020-

12-23 
 H10. Ekonomisk översyn av arenan inklusive risk- och känslighetsanalys, Kungsbacka 

kommun, Kommunledningskontoret och Förvaltningen för Service, 2021-03-02 
Kommunfullmäktige - Godkännande av utredning och förutsättningar för ny arenahall inom 
Kungsbacka Sportcenter, 2020-04-14, § 30 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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Beskrivning av ärendet 
1. Bakgrund 
En arena på Inlag har funnits med i kommunens planering under lång tid. 2010 konstaterades ett behov 
från föreningslivet och utifrån en aktörsdialog skissades ett förslag för hela Kungsbacka sportcenter 
(Inlag). I förstudien över placering av badhuset 2016 ingick även en arena, som placerades i ett läge 
söder om det nu uppförda badhuset. När idén om en skola på Inlag (Internationella Engelska skolan 
IES) presenterades så prövades möjligheten att ersätta de två befintliga idrottshallarna med en arena på 
den plats där B-hallen då låg. Platsen visade sig emellertid vara för liten och det byggdes istället en 
sporthall med två konventionella hallar. 
Kommunstyrelsen gav i april 2019 kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för en ny 
arenahall, inom Kungsbacka Sportcenter. Utredningen omfattade behovsanalys, finansiering och 
kostnader, tidplan, driftsform samt lokalprogram för arenahallen – innehåll och funktioner.  

Kommunfullmäktige godkände i april 2020 kommundirektörens utredning samt beslutade att 
kommunen ska äga arenan i sin helhet och att arenan ska förses med ytor för kommersiell verksamhet. 
Kommunstyrelsen gav inom ramen för detta beslut kommundirektören i uppdrag att utreda 
genomförandet samt återkomma med förslag på projektplan och budget för genomförandet. Vidare 
fick kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten för 200-300 arbetsplatser i arenan för 
kommunens eget behov. 

Den av fullmäktige 2020 godkända utredningen anger att arenan ska innehålla två fullmåttshallar där 
den ena ska kunna erbjuda matchspel på elitnivå för vissa bollsporter. Vidare ska arenan kunna 
användas för större evenemang med en publikkapacitet på upp till 3 500 personer. Direkt kopplat till 
arenan ska det finnas en fotbollsarena med inledningsvis läktarkapacitet för minst 800 personer och på 
sikt för 3000 personer. Ett krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är att 
skyddsrum ska inrättas i eller intill arenan, eftersom befintliga skyddsrum i badhuset fick rivas med 
avsikt att ersätta dessa i ett arenabygge. 
2. Ställningstagande  
Kommunfullmäktige föreslås dels att ta slutlig ställning till att påbörja projektet Kungsbacka Arena, 
dels att besluta om de övergripande principiella vägvalen, om budgetfrågor samt om uppdragen för att 
genomföra projektet. 

Kommunstyrelsen föreslås att i sin tur fatta beslut, under förutsättning av fullmäktiges slutliga beslut, 
som en följd av att kommunfullmäktiges beslutar att genomföra projektet och då lämna uppdrag till 
kommundirektör med förvaltning för genomförandet.   
3. Genomförandebeslut  
Kungsbacka Arena är ett kommunövergripande och omfattande projekt, där kommunens verksamheter 
i större eller mindre omfattning kommer att delta för ett framgångsrikt genomförande. 

De uppdrag som ska lämnas syftar till att formellt beskriva och tydliggöra ansvarsfördelningen enligt 
projektbeskrivning och utredning. Ett nära samarbete under genomförandet är en framgångsfaktor som 
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kan sammanfattas med Ett Kungsbacka, ledordet för hur viktigt det är att vi samarbetar och nyttjar 
resurserna på bästa sätt inom kommunen. Ett Kungsbacka är vår förhållningsprincip i 
förändringsarbete och arbetssätt, där samarbete över formella gränser är en del i att kommunens 
resurser ska nyttjas på bästa sätt. 

I större kommunövergripande projekt med stor ekonomisk betydelse är det kommunstyrelsens uppgift 
att hålla i ”taktpinnen”, som ansvarig för att leda och samordna kommunens angelägenheter samt att 
verkställa fullmäktiges beslut (6 kap 1 § och 6 kap 13 § 3 punkt kommunallagen, KL). 

Ett annat syfte med besluten är att tydliggöra projektets kommunövergripande karaktär, med ett antal 
delprojekt där framförallt Kultur & Fritid och Service genom sina respektive verksamhetsområden har 
kompetensen som behövs för genomförandet. Service har dessutom en särställning som ansvarig för att 
tillhandahålla så kallade efterfrågade tjänster, det vill säga det som vanligen kallas beställar-
utförarsystem (6 kap 2 § 4 punkt KL).  

Även övriga nämnder i kommunen medverkar antingen direkt eller mer indirekt i projektet. Det 
föreslås därför att kommunfullmäktige särskilt uttalar att de nämnder som berörs av projektet 
samordnar sina verksamheter med projektet och planerar för eventuella behov av till exempel 
personella resurser. 

Ett genomförandeprojekt av denna omfattning och komplexitet skapar ett behov av tydlig 
ansvarsfördelning, och därmed möjlighet till uppföljning, Under ett långvarigt och komplext 
genomförandeprojekt uppkommer frågor av olika slag, där beslut behöver fattas av ansvarigt organ. 
Om frågor uppkommer under genomförandet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, ska de beslutas av kommunfullmäktige (5 kap 1 § kommunallagen). Detta förhållande tydliggörs 
genom att kommunstyrelsen får möjlighet att göra nödvändiga anpassningar av projektet som inte är 
sådana som fullmäktige ska besluta om.  

Det är även viktigt att projektet inte tyngs av onödigt formella beslutsvägar. När det i fullmäktiges 
beslut anges att åtgärder ska ske ”i samråd” så har det särskilt utformats så att det ska ske med 
verksamheter och inte med nämnd. Det ska med andra ord inte ske genom formella remisser mellan 
kommunstyrelsen och nämnder. I nämnders ansvar för att samordna verksamheten och projektet ligger 
därför också att beslut av nämnden och eventuella delegeringar måste förberedas och utformas inom 
den egna organisationen så att till exempel formella beslut i samrådsfrågor kan fattas ”på rätt nivå” och 
utan att förlänga projekttiden.  
4. Utredning om genomförande 
Utredningen har delats upp i ett antal delprojekt som tillsammans levererar ett förslag på lokalprogram 
med kommersiella delar. Delprojekten innehåller bland annat  

 marknadsanalys för de kommersiella ytorna,  
 dialog med invånare och föreningslivet,  
 behov utifrån ett evenemangsperspektiv,  
 drift av arenan,  
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 genomförandet av projektet,  
 utformning/gestaltning av arenan och dess kringytor,  
 kommunikation av projektet samt platsens betydelse för staden och invånarna. 

Utöver detta har detaljplanearbete för arenaområdet inletts.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats om resultatet av utredningen den 8 december 2020. 
Därefter har avstämning med kommunstyrelsens arbetsutskott skett vid fyra tillfällen. 

5. Utredningens resultat 
Slutsatsen är att arenan, med rätt innehåll och utformning, kan bli en destination och mötesplats för 
alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Platsen där arenan planeras är omgiven av kommunala 
faciliteter som exempelvis badhus, idrottshall, ishall och flera skolor som tillsammans med en 
kommande arena bidrar till att göra området till en levande del av staden och lockar till sig besökare 
från hela kommunen och regionen. arenan kan om den förses med ytor för möten och rörelser bidra till 
att skapa ett flöde av människor som också kan verka positivt för näringslivet i Kungsbacka.  
I utredningen konstateras att om kommunen bygger en arena bör arenan kunna erbjuda något extra och 
inte bara vara en ytterligare idrottshall med större publikkapacitet. Arenan och dess närområde behöver 
göras attraktivt för fler än utövare och publik till idrottsevenemang. En utbyggd eventdel samt de 
kommersiella ytorna i arenan är en förutsättning för att arenan ska bidra till att skapa fler målpunkter 
och locka till sig fler besökare med andra intressen än idrott. Investeringskostnaden är visserligen 
nästan dubbelt så hög med kommersiella ytor, men utredningen visar att driftskostnaden inklusive 
kommersiella ytor kan bli lägre än om dessa inte ingår.  

6. Koncept 
De kärnvärden som framkommit är att arenan ska vara en ikonbyggnad och området ska präglas av 
nyfikenhet, lekfullhet och spontanitet samt vara en attraktiv mötesplats för alla åldrar. Målgruppen för 
arenan är först och främst utövare, skolelever och invånare men också besökare utanför kommunen. 
Själva byggnaden ska vara flexibel och utvecklingsbar samt andas framtid och hållbarhet. 
Byggmaterialen ska vara långsiktigt hållbara samtidigt som byggnaden bör sträva efter noll- eller 
plusenergistandard. 
7. Ekonomi 
I utredningen föreslås att det så kallade Large-alternativet genomförs. En jämförelse mellan de tre 
alternativen – Large och Medium som innehåller kommersiella ytor och Small utan kommersiella ytor 
- visar på obetydliga skillnader för de årliga nettokostnaderna oberoende av vilket alternativ som väljs, 
vid en försiktig jämförelse. Skulle det visa sig att arenan blir fullt uthyrd till dagens marknadspriser 
eller högre blir alternativen med kommersiella delar minst 25 % billigare än ett alternativ utan 
kommersiella ytor. Utredningen innehåller projektbudget, vilken ska föras in i ordinarie budget och 
lokalplan.  
8. Lokalprogram 
Det föreslås, utifrån en sammanvägning av samtliga underlagsrapporter, invånardialog med mera 
följande övergripande inriktning för lokalprogrammet: 
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 Arena med A-hall samt med separat B-hall, för elitidrott, skolidrott och evenemang med 
läktarkapacitet i A-hall för 2 500 personer respektive 3 500 personer, om totalt 6 000 – 8 000 
BTA. 

 Fotbollsarena utomhus med 1000 läktarplatser med möjlighet till framtida utökning till 3000 
läktarplatser. 

 Skyddsrum för ca 360 personer. MSB har beslutat att skyddrumsfunktionen får vara begränsad 
fram till 2022-12-31. 

 Mottagningscentral för kärnkraftsolycka. 
 Kommersiella ytor motsvarande ca 7 000 till 10 000 BTA med följande förslag.  

o Lokalprogrammet inför projekttävlingen ska inte sätta en specifik yta för de 
kommersiella delarna utan i ett spann på mellan 7 000 och 10 000 kvm. Det ger 
deltagarna i projekttävlingen större frihet att i den kreativa processen komma med 
intressanta förslag samt att processen tillsammans med driftentreprenören också får 
avgöra den slutliga dimensioneringen av de kommersiella ytorna. Ytorna bör vara 
flexibla för att över tid kunna utnyttjas för kontor, utbildning, konferens mm, allt utifrån 
behov. 

o Utformningen av arenan görs så att en 3-dimensionell fastighetsbildning i framtiden 
underlättas där kommersiella och offentliga ytor kan delas i olika fastigheter. 

o Arenan planeras för kontorsarbetsplatser och andra administrativa ytor som till exempel 
utbildning, konferens med mera, men inte i första hand för kommunens administrativa 
ytor. Det slutliga antalet och utformningen tas fram under processen där 
projekttävlingen, upphandling av driftentreprenören och efterföljande upphandling av 
byggentreprenör blir steg där marknadsoperatörer kan hjälpa kommunen att 
dimensionera de kommersiella ytorna – och därmed även de administrativa ytorna. 

9. Drift 
Utredningen föreslår att driften av verksamheterna i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till 
entreprenör i en så kallad tjänstekoncession, men under genomförandet kan även driftentreprenad 
komma att övervägas.  
Efter arenans färdigställande så kommer nämnden för Kultur & Fritid att ansvara för evenemangs- och 
idrottsverksamheten, enligt sitt huvuduppdrag från kommunfullmäktige. Nämnden för Kultur & Fritid 
ska även ha hand om uppföljning och avtalsförvaltning av den upphandlade driften. Nämnden för 
Service, som har hand om kommunens efterfrågade tjänster inom fastighetsförvaltning och 
fastighetsunderhåll, kommer även för denna byggnad ta hand om förvaltning och underhåll av arenan i 
sin helhet. 
10. Föreningslivet 
Inriktningen är att de kommersiella verksamheterna i första hand ska stå för café och 
serveringsverksamhet och motsvarande i arenan. Under genomförandet och upphandling av drift 
kommer möjligheter att hitta andra lösningar i samband med matcher och evenemang ses över. Oavsett 
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graden av direkt engagemang från föreningarna i den lösning som väljs, ska möjligheten till 
operatörsdrift av kiosker och servering med ekonomisk kompensation till föreningarna finnas med som 
ett alternativ. 

Reklamintäkter i samband med matcher och evenemang ska kunna tillfalla aktuell förening. 
11. Genomförande och tidplan 
I utredningen föreslås att upphandlingsförfarandet inleds med en projekttävling med syfte att hitta det 
arkitektkontor som samlat bedöms ha den bästa förmågan att utveckla projektet. En jury ska utses av 
kommunstyrelsen, där minst en tredjedel har arkitektbakgrund. Juryn utformar ett tävlingsprogram, 
som därefter godkänns av kommunstyrelsen. I ett första steg utses ett urval av inlämnade 
förslagsgivare att utveckla sina förslag. I ett andra steg utses en vinnare som i nära samarbete med 
kommunen, och där den upphandlade driftentreprenör beroende på tidsaspekten kan få möjlighet att 
påverka, tar fram en slutlig produkt som utgångspunkt för upphandling av byggentreprenaden.  

En tidplan som omfattar processerna lokalprogram, projekttävling, förstudie, upphandling av 
driftentreprenör, upphandling av byggentreprenör, detaljplan samt utbyggnad av allmän plats har 
upprättats. Under förutsättning att politiskt startbeslut kommer under våren 2021så planeras 
verksamhetsstart för arenan till senare delen av 2024. I ett komplext projekt som bland annat innehåller 
tre större upphandlingsförfarande kan tidplanen komma att förändras.   

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Arenan 

Utvärdering av möjliga alternativ till flera gestaltningsförslag 
2020-12-21 
 

Beskrivning av området 

Den planerade nya arenan för Kungsbacka Kommun kommer att få en mycket central plats i 

staden och vara ett nav i rekreationsområdet kring Kungsbacka sportcenter.  

Målbilden för projektet är att bygga arenan så att den även samlar och utvecklar miljön i och 

omkring området. Byggnaden ska samspela med området och bidra med ytterligare möjligheter 

för besökare, boende och verksamheter att aktiveras och verka i området. Arenan ska uppfylla de 

olika verksamheternas behov inom givna ekonomiska ramar. 

I området kommer det året runt att finnas goda möjligheter till idrotts- och rekreationsaktiviteter i 

form av badhus, idrottshallar och bollplaner, ishall och park. Byggnaden och området ska vara 

inbjudande till aktivitet för etablerade samt nya besökare. Det ska vara öppet, tillgängligt samt 

lekfullt till sin gestaltning och utformning. Multifunktionell användning av arenan där även 

kommersiella lokaler ska etableras ger möjlighet till stor variation och bredd av aktiviteter. Detta 

ska vara en mötesplats som utformats med öppna tillgängliga ytor som ger trygghet oavsett ålder, 

förmåga eller kunskapsnivå. 

Ny bebyggelse ska anpassas till sin omgivning samt vara ett inspirerande tillskott till miljön. Den 

ska hålla över tid och vara utvecklingsbar samt hållbar efter att behov och omvärld förändras. Det 

ska vara en aktiv mötesplats året om, inomhus så väl som utomhus samt stärka den urbana zonen 

med koppling till å-rummet. Arenabyggnaden kommer att bilda fond i söder, sedd från stadens 

centrum. Den blir ett nav i idrottsområdet. Enligt tidigare utredningsarbete finns här möjlighet att 

få en ikonbyggnad för Kungsbacka stad såväl gestaltningsmässigt som innehållsmässigt. 
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Runt idrottsparken kommer ett flertal mycket stora byggnadsvolymer att samspela. Badhuset i 

ljusbetong med mörka accenter och med en strikt och enkel utformning, rationell till sin form, 

ligger öster om parken. Norr om badhuset uppförs sporthallarna i trä med stora enkla volymer 

med snedskuret tak. Fasader uppförs i grå och grön tjärad liggande träpanel. Sporthallarna får en 

uppglasad mittdel för att tydliggöra entrén och skapa visuell kontakt mellan ute och inne. Ishallen 

sydväst om parken är en kvarleva från sjuttiotalet med den tidens typiska plåtfasad för stora 

idrottsbyggnader. Engelska skolan uppförs med tegelfasad och får i viss mån en annan skala då 

byggnaden har en tydlig våningsindelning. 

Det är viktigt att arenan binder samman området och har en tydlig kontakt med omgivningen. 

Den ska vara välkomnande för alla, inte bara de redan föreningsaktiva. Det ska finnas 

förutsättningar för en gestaltning som bidrar till mångfald och trygghet. En tydlig egen 

gestaltning som blir ett självklart centrum i området. Den stora idrottsparken centralt i området 

kommer att färdigställas våren 2021. Denna plats kommer att fungera som ett möte mellan det 

urbana och det rekreativa i Kungsbacka stad. 

 

Karta över pågående och nyligen färdigställda projekt i Inlag och Aranäs stadsdel. 
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Upphandling av arkitekter 

I arbetet med utformning och gestaltning av arenan finns det olika sätt att gå till väga i val av 

arkitektkontor. Alla alternativ ska dock följa Lagen om offentlig upphandling, LOU. Nedan följer 

en redogörelse över varför vi inte bör använda kommunens ramavtal för arkitekter samt vilka 

olika upphandlingsförfaranden som är möjliga. I rapportens slutsats har vi kommit fram till att det 

förfarande som benämns projekttävling är det bästa alternativet i det här projektet.  

 

 

Vilka upphandlingsförfaranden är möjliga? 
 

 Direktupphandling enligt 19 kap 4,7 §§  

o Tillämpligt om upphandlingsvärdet uppgår till maximalt 615.000 kr 

 

 Projekttävling enligt 18 kap LOU 

o Projekttävling är tillämpligt oavsett värde på uppdrag 

o Kommunen behöver inte konkurrensutsätta den efterföljande tilldelningen av 

kontrakt. Kommunen får bestämma att vinnaren eller vinnarna av en 

projekttävling ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst. Detta ska i så fall 

framgå av annonsen om projekttävlingen.  

o En jury ska utses 
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 Urvalsförfarandet enligt 19 kap LOU (förhandling möjlig) 

o Tillämpligt om upphandlingsvärde, det totala värdet för uppdraget, understiger 

tröskelvärdet annars är det  förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog 

som kan vara aktuellt att använda. 

 

 Förhandlat förfarande enligt 6 kap 4 § LOU 

o Tillämpligt om det som ska upphandlas uppfyller ett eller flera av följande 

kriterier: 

 den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan 

anpassning av lättillgängliga lösningar, 

 upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar, 

 kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av 

särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga 

och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av 

riskerna i anslutning till dessa omständigheter, eller 

 den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utarbeta 

tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk teknisk 

bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens. 

 Hur förhandlat förfarande går till enligt LOU 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglern

a/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/ 

 

 Konkurrenspräglad dialog 

 Konkurrenspräglad dialog får enligt LOU användas i samma situationer som det 

förhandlade förfarande med föregående annonsering får användas.  

o Hur dialogen går till enligt LOU 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/U

pphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/ 

Sammanfattning 

 I alla förfarande förutom vid projekttävling krävs en tilldelning av kontrakt. Vid 

projekttävling kan kommunen bestämma att vinnaren eller vinnarna av en projekttävling 

ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst eller ej.  

 Projekttävling är inte lika reglerat som övriga upphandlingsförfarande och friare 

bedömning är möjlig. 

 

 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/forhandlat-forfarande/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/over-troskelvardena/konkurrenspraglad-dialog/
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Om inte projekttävling föredras 

Om fokus inte ligger på att få fram flera gestaltningsalternativ är ett möjligt tillvägagångssätt att 

genomföra en upphandling av totalentreprenad i samverkan likt den som gjordes för Kungsbacka 

badhus. Kommunen avropade en arkitekt på dåvarande ramavtal för att ta fram en förslagsskiss 

inför upphandling av byggentreprenaden. Arkitekt som sedan arbetade fram ett 

gestaltningsförslag valdes av vinnande byggentreprenör i samråd med kommunen. 

Upphandlingens syfte var att upphandla en byggentreprenör och fokus låg således inte på att få 

fram olika förslag på gestaltning. 

Arkitektoniskt så har badhuset en pragmatisk och funktionell utformning där främst kopplingen 

till det omgivande området varit svår att få till på ett för området berikande sätt, mycket beroende 

på byggnadens struktur och nödvändigheten i att bassängen står på marknivå. Byggnaden är 

därav sluten mot Idrottsparken. Den ikoniska karaktär och det helhetstänk för området som 

tidigare utredningsarbete förespråkar har därför varit svår att uppnå här. 

Varför inte gå direkt på ramavtal? 

Vi har utrett vilka möjligheter som finns när det gäller köp av arkitekter för Arenan. Vi tittade i 

första hand på vårt ramavtal för arkitekter, dels om vi enligt avtalet får avropa, och dels om det 

finns möjlighet att gå utanför ramavtalet, d.v.s är avtalet exklusivt. Konklusionen blev att det inte 

är möjligt att med stöd av ramavtalet avropa leverantörer för detta uppdrag, dels med hänsyn till 

avtalsinnehåll och syfte, och dels med hänsyn till upphandlingsvärde ställt i proportion till värdet 

av den tjänst som ska avropas. I avtalet finns också stipulerat att vissa projekt av 

avvikande/särskild karaktär (komplexa och/eller unika projekt) kan komma att upphandlas 

separat. Att gå direkt på ramavtal kan medföra vissa nackdelar. Syftet med ramavtalet är ha kort 

väg till arkitekter som ritar för våra kommunala basbehov så som äldreboenden, förskolor och 

skolor. Det är därmed inte säkert att just dessa arkitektkontor är de som är bäst lämpade att ta 

fram gestaltande förslag för en arenabyggnad för Kungsbacka kommun som är ett mycket unikt 

projekt.  

Krav på arkitektkontor 

Även i en tävlingsprocess ställs krav på de arkitektkontor som pre kvalificerar sig eller vinner 

tävlingen. Här måste exempelvis den arkitektoniska förmågan bedömas, har kontoret förmågan 

att vara unika och tänka utanför de givna standardramarna på ett kreativt och konstnärligt sätt? 

Förslagsställarens måste också visa förståelse för komplexa stadsbyggnadssammanhang i relation 

till tydliga lokalprogramskrav och ekonomiska ramar. De måste också ha förmåga att hantera 

samspelet mellan den yttre gestaltningen och verksamhetens behov samt skapa orienterbarhet 

med funktionella invändiga flöden och samband. Arkitektkontoret måste också ha god förmåga 
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att samverka samt ha förståelse för kommunens behov samt kunna föra en god kommunikation 

med övriga aktörer. 

Syfte med tävling  

Syftet med tävling är: 

 att hitta de arkitektkontor som samlat bedöms ha den bästa förmågan att utveckla 

projektet på ett ändamålsenligt sätt tillsammans med kommunen. 

 att få flera nyskapande förslag till utformningen av arenabyggnaden och dess koppling till 

området. 

 att hitta ett förslag som är ekonomiskt genomförbart samt utvecklingsbart.  

”I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för såväl estetiska, tekniska och funktionella 

värden som ekonomiska förutsättningar. En tävling ger arrangören incitament att formulera 

mål och vision för projektet – som därmed kan förankras brett inom organisation och politik. 

I en allmän tävling deltar oftast ett stort antal engagerade arkitekter och team som satsar sin 

kreativitet och kompetens. Arkitekttävlingar har ett nyhetsvärde och massmedial 

genomslagskraft. De skapar intresse hos allmänheten, brukare, politiker och andra berörda parter 

och kan utnyttjas för att förankra och stärka besluten kring ett projekt. Med en tävling byggs stor 

kunskap upp hos arrangören och juryn, både om arkitektur i allmänhet och projektet i synnerhet. 

Olika lösningars fördelar och nackdelar jämförs och en samsyn om projektet kan skapas som är 

ovärderlig i det fortsatta arbetet.” Citat från Sveriges Arkitekter 

Vid projekttävling - vad händer om vi inte gillar något av förslagen? 

Hur fungerar projekttävling i detta fall? 

Denna lagtekniska konstruktion är alltså sådan att det inte är projekttävlingen som resulterar i 

tilldelning av ett kontrakt, utan genomförandet av en projekttävling kan möjliggöra en 

upphandling genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det är alltså inte alla 

projekttävlingar som syftar till tilldelning av kontrakt. I de fall tävlingen istället resulterar i 

ersättningar eller priser löper uppenbarligen inte någon avtalsspärr av den anledningen att något 

avtal inte kommer ingås. Pre kvalificering eller upphandling av tjänst som följer på en 

projekttävling innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten får bestämma att vinnaren 

eller vinnarna av en projekttävling ska tilldelas ett kontrakt avseende en tjänst. Detta ska i så fall 

framgå av annonsen om projekttävlingen. Den upphandlande myndigheten eller enheten behöver 

då inte konkurrensutsätta den efterföljande tilldelningen av detta kontrakt. 
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Vilka möjligheter har vi att få in flera kreativa förslag? 

Det finns ett par olika sätt att genomföra en projekttävling/arkitekttävling - i kommunens regi 

alternativt i samarbete med Sveriges Arkitekter samt med eller utan pre kvalificering 

1.Urvalsform: Projekttävling i kommunens regi, med eller utan prekvalificering 

Förslaget innebär att kommunen själv genomför projekttävlingen utan inblandning av extern part. 

Detta alternativ innebär att den upphandlande myndigheten, Kungsbacka kommun, bjuder in till 

en tävling som är öppen för alla leverantörer. Syftet är att få en ritning, projektbeskrivning eller 

liknande som en jury har utsett till vinnande bidrag. 

En projekttävling påminner om ett upphandlingsförfarande men reglerna är betydligt mindre 

detaljerade. Projekttävling ska informera om tävlingen genom en annons, i detta fall genom 

kommunens upphandlingssystem Tendsign. En projekttävling får begränsas till ett visst antal 

tävlingsdeltagare, och kommunen ska i så fall i annonsen ange kriterierna för urvalet av 

deltagare. 

Efter ett tävlingsförfarande har den upphandlande enheten rätt att förhandla med den vinnande 

arkitekten om ett fortsatt uppdrag utan en ny upphandlingsprocess. 

 

Tävlingen ger därför en möjlighet att genom uppdrag till vinnande arkitekt, utan ytterligare 

konkurrensutsättning, utveckla och realisera projektet även om det fortsättningsvis delas upp i 

olika etapper.  

Se exempel på tidsplan för projekttävling i två steg, alltså med prekvalificering. 

Tid: 14–16 veckor 

 Tävlingsprogram tas fram    3–4 v 

 Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering  3–4-v 

 Utvärdering, bedömning och gallring   2 v 

 Projekttävling (exv. tre kontor)   4 v 

 Utvärdering och tilldelning av vinnare  2 v 
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Expertis: Egen jury, ta in ytterligare expertis i form av arkitekt med erfarenhet från juryarbete 

och med god kunskap om gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor  

Kostnad: eventuellt inhyrd expertis, arvoden ledamöter, prissumma, 

modellbygge/datasimulering, utställningslokal/skärmar, bearbetning av program, annonsering, 

övrigt internarbete.  

Ca 750 000kr 

Förväntad kvalitet: Vi granskar tävlingsprogram internt, lokalprogram etc. Dessa är viktiga 

parametrar för att få fullgoda förslag och kräver god kompetens inom området. (Det kan 

eventuellt krävas extern konsulthjälp till detta vilket kan handlas in på ramavtal.) 
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2.Urvalsform: Arkitekttävling genom Sveriges Arkitekter (SA), så kallade Allmän 
tävling alternativt Inbjuden tävling med prekvaificering  

Tävlingen annonseras ut allmänt. Därefter sker en pre kvalificering om detta förfarande väljs. 

Tävlingsformen är godkänd som urvalsprocess enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Efter ett tävlingsförfarande har den upphandlande enheten rätt att förhandla med den vinnande 

arkitekten om ett fortsatt uppdrag utan en ny upphandlingsprocedur. 

Tävlingen ger möjlighet att genom uppdrag till vinnande arkitekt, utan ytterligare 

konkurrensutsättning, utveckla och realisera projektet även om det senare delas upp i olika 

etapper.   

Inom offentlig verksamhet förutsätter andra upphandlingsförfaranden förnyad 

konkurrensutsättning och upphandling i efterföljande nya skeden. 

Denna form är alltså ett smidigt sätt att efter genomförd tävling gå direkt in i projektet 

tillsammans med vinnande arkitekt. 

Allmän tävlingsform är ett sätt att välja utformning, koncept och den arkitekt eller team som 

bedöms ha den bästa idén eller det mest framkomliga förhållningssättet för det specifika 

projektet. En arkitekttävling innebär att flera arkitekter samtidigt arbetar under samma 

förutsättningar och med samma uppgift i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma. 

Arkitekttävlingar genomförs med lika villkor, anonymt, för alla deltagare för att valet av vinnare 

ska bli så objektivt som möjligt. I en tävling arrangerad av Sveriges Arkitekter ställs juryn 

samman efter lämplighet för just detta projekt. 

Tid: Det totala arbetet med tävlingen från början till förslag är vanligtvis ett år varav nio veckor 

är tävlingstid. Det kan gå något snabbare med allmän tävling eftersom ett moment, pre 

kvalificering, utgår. Den inbjudna tävlingsformen är också något mer arbetskrävande och mer 

formell. 

Processbeskrivning:  

 Inbjudan, ev. prekvaificering 

 Tävlingsprogram 

 Tävlingsunderlag och bilagor 

 Förankring (exempelvis politiska beslut) 

 Godkännande av program, Godkänns av Tävlingsnämnden 

 Startmöten, hålls individuella på platsen, tid för frågor. SA bollplank 

 Tävlingsperiod, svara på frågor, SA 

 Tävlingsperioden avslutas 
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 Jurymöten, ca 4-5 möten samt inläsning. SA exempelvis jurysekreterare samt 

processledare av juryarbetet.  

 Referensgrupper och sakkunniga, lämnar rapporter till hela jurygruppen i tidig del av 

bedömningsprocessen 

 Beslut 

Expertis: Tävlingar annonseras på Sveriges Arkitekters hemsida och via upphandlingsstödet 

Tendsign. SA har en egen tävlingsnämnd som granskar villkor och kan komma med synpunkter. 

Tävlingsnämnd – kvalitetssäkrar beställarens process. Sveriges Arkitekters tävlingsservice 

arbetar på uppdrag av en tävlingsnämnd bestående av förtroendevalda och kvalificerade 

representanter från professionens olika delar. Nämnden godkänner tävlingsprogram och utser 

juryledamöter. SA bistår med två juryledamöter. De processleder även juryarbetet.  

Kostnad: (Något högre än allmän tävling?) Pris för tävlingsförfarande? Grundservice 95 000kr 

ca 360 000kr till SA 

Utöver grundservice 1400kr/timme. Restid 600kr/timme.  

Tillkommande kostnader: prissumma, arvoden ledamöter, särskild sakkunskap, annons 

modellbygge/datasimulering, utställningslokal/skärmar, bearbetning av program, internarbete.  

Totalkostnad ca 1 miljon kr 

Förväntad kvalitet vid inbjuden tävling: En inbjuden tävling genererar en efterfrågad mängd 

förslag beroende på antal kontor som bjuds in. Med detta förfarande når vi en säker möjlig 

lösning dock kan vi missa de mer oväntade förslagen som verkligen skulle kunna stick ut i 

mängden av nybyggnationer i närområdet.  

Förväntad kvalitet vid allmän tävling: En allmän tävling genererar i en mycket bred mängd av 

förslag. Vi kan med detta förfarande förvänta oss inhemska förslagsställare men även förslag från 

främst Danmark och Norge. Det är med allmän tävling de mest kreativa och kanske oväntade 

lösningarna kan inkomma. Mindre och okända så väl som större välkända arkitektkontor kan här 

delta på samma villkor. 
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Exempel på projekttävling i egen regi i Mölndal stad 2016, stadsdelen Pedagogen 
Park, anpassad till Arena i Kungsbacka 

 

Projekttävling med pre-kvalificering 

Upplägg (tre steg) 

 Pre-kvalificering 

 Projekttävling 

 Vidare arbete med vinnande arkitektkontor  

 

Ordningsföljd 

1. Tävlingsprogram tas fram 

Samhällsbyggnadskontoret (eventuellt stöd från landskap, trafik, service och Kultur & 

Fritid?) tar fram ett tävlingsprogram som bl.a. beskriver upplägg av tävling, information 

om tävlingsområde samt innehåll av arena/arenans utemiljö, vilken ersättning de tre 

utvalda kontoren får, tidplan för tävling, bedömningskriterier med mera. 

  

2. Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering 

En öppen inbjudan görs via upphandlingsenheten i TendSign. Alla inlämningar ska 

uppfylla vissa uppsatta krav och levereras in i TendSign inom deadline. Viktigt att en 

kontaktperson finns från kommunen. Kommer frågor in under tiden från ett kontor ska 

fråga och svar förmedlas vidare till samtliga via TendSign så att alla får samma 

information. 

 

3. Utvärdering, bedömning och gallring 

En bedömningsgrupp väljer ut tre kontor efter en uppsatt bedömningsmatris. Viktigt att 

vara transparanta i bedömningen för att kunna styrka varför man valt ut just dessa tre 

kontoren. Måste göras ”by-the-book”. Tilldelning av uppdrag till tre utvalda kontor görs 

där fortsatt upplägg för projekttävling redovisas (om detta inte redan gjorts i steg 1).  
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4. Start projekttävling (tre kontor) 

Tre kontor får det material och underlag som behövs (vision för platsen, utredningar, 

kartmaterial, tidigare framtaget material ex. utredning för nytt badhus från 2016 mm) 

samt tydliga riktlinjer för hur tävlingen går till.  

 

5. Eventuell avstämning (halvtidsredovisning) med kontoren 

Avstämning med kontoren för att se till så att de är på rätt spår. Möjligheter för frågor 

med mera.  

 

6. Inlämning och slutpresentation av kontoren  

Arkitektkontoren lämnar in sitt material via pdf. En redovisning för bedömningsgruppen 

genomförs, helst att kontoren kommer till Kungsbacka och redovisar (om 

omständigheterna tillåter detta). 

 

7. Utvärdering och tilldelning av vinnare 

Bedömningsgruppen väljer ut en vinnare. Ersättning betalas ut till de tre kontoren. 

 

8. Fortsatt arbete 

Eventuellt vidare arbete med ett kontor som bistår med skisser, illustrationer mm till 

planhandlingar. 

 

Tidplan  

1. Tävlingsprogram tas fram           3-4 v 

2. Öppen inbjudan till steg 1, prekvalificering  3-4-v 

3. Utvärdering, bedömning och gallring            2 v 

4. Projekttävling (tre kontor)             4 v 

5. Utvärdering och tilldelning av vinnare    2 v 

14-16 veckor 
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Konklusion 

Projekttävling med pre-kvalificering, i kommunens egen regi, är det förfarande som är det bäst 

lämpade för detta typ av projekt/uppdrag. Upphandlingen ska annonseras genom kommunens 

upphandlingssystem Tendsign. Sveriges Arkitekter möjlig kontaktyta. Efter avslutad 

projekttävling övergår upphandlingen i förhandlat förfarande med den leverantör som vunnit 

tävlingen för att ta fram kontraktet för det fortsatta arbetet (om det leder till fortsatt arbete). 

Lämpliga tidsfrister för de olika faserna behöver utredas; 

 Tid för utformning av upphandlingsunderlag 

 Tid att lämna in ansökan (steg 1), inbjuden tävling 

 Tid för att kvalificera och urval av inkomna ansökningar, inbjuden tävling 

 Tid för att skapa/lämna in anbud/förslag (steg 2), inbjuden tävling 

 Utvärdering av anbud/förslag 

 Tilldelning/meddelande om beslut 

 Förhandling av kontrakt med vinnare 

Knäckfrågor 

 Ersättning till de tre kontor som väljs ut? 

 Vilka är med i bedömningsgruppen/juryn? Ska vi bjuda in externa experter? 

 Vilka aspekter ska vi bedöma (bedömningsmatrisen)? 

Sammanställt av: 

Maria Brink, planarkitekt, SBK 

Magnus Björned, planarkitekt, SBK 

Lena Melvinsdotter, Mark- och Exploateringsingenjör, SBK 
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Källor 

https://upphandling24.se/for-och-nackdelar-med-fornyad-konkurrensutsattning/ 

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-b

estallare/fornyad-konkurrensutsattning/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/troskelvarden/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/over-troskelvardena/ 

https://frageportalen.upphandlngsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/upphandling-a

v-projekttavling/ 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsfor

faranden/projekttavlingar/ 

Sveriges Arkitekters hemsida samt dialog med Julia Hertzman, tävlingsansvarig 

Kammarkollegiets hemsida 

 

 
 

 

https://upphandling24.se/for-och-nackdelar-med-fornyad-konkurrensutsattning/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-bestallare/fornyad-konkurrensutsattning/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/for-bestallare/fornyad-konkurrensutsattning/
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Inledning 
 
Kommunfullmäktige har 2020-02-27 beslutat att Kungsbacka kommun ska bygga en arena på 
området Inlag, söder om det nybyggda badhuset. Arenan ska vara till för allmänheten och ska berika 
sport-, kultur- och evenemangsutbudet för Kungsbackas invånare. Arenan ska byggas i egen regi av 
Kungsbacka Kommun och innehålla en till två fullmåttshallar (idrottshallar inomhus) samt 
åskådarplatser för minst 3 000 personer samtidigt. Utöver det ska det finnas en scen i arenan för 
möjliggörande av event och konserter. Hallen/hallarna kommer att nyttjas av skolor under vardagar 
och dagtid. 
 
Kommunfullmäktige har också beslutat att arenan ska ha ytor som möjliggör kommersiell 

verksamhet som berikar arenan och gör den mer levande och till en mötesplats för allmänheten. 

Sammanfattning – rekommendation 
Valet av driftform bland alternativa modeller som är anpassade till den beslutade ägandeformen 

kommunalt ägande hänger ihop med vilka ytor/verksamheter som det planeras för i anläggningen 

samt vilket intresse det finns för att driva olika verksamheter.  

Beroende på vilka kommersiella ytor och funktioner som det beslutas att anläggningen ska innehålla 
finns olika förutsättningar för lönsamhet för en aktör – offentlig eller extern. Om kommunen ställer 
hela anläggningen till förfogande för en enskild extern operatör kan det finnas en risk för att detta 
sker till för generösa eller för hårda villkor, båda delarna ogynnsamma för kommunen. 
 
Vid en sammanvägning av de konsekvenser de olika alternativ får för kommunen som ägare och 

ansvarig samt för användarna av anläggningen, har förvaltningen kommit fram till att det alternativ 

som bäst uppfyller krav och målsättningar är att  

• verksamheten i de kommersiella ytorna ges i uppdrag till upphandlade 

externa operatörer, eventuellt med en huvudentreprenör 

• förvaltningen för Kultur & Fritid står för driften av evenemang och idrott 

• förvaltningen för Service tar hand om den tekniska driften av fastigheten, 

samt vaktmästeri vid arrangemang 

Denna driftform utnyttjar viktiga fördelar med dessa olika aktörers erfarenheter och kompetens. 

Alternativet, som är en kombination av modellerna 1 och 3 nedan, ger mycket goda 

förutsättningarna för att utgöra en hållbar ekonomisk driftslösning för kommunen, samtidigt som ett 

gott och varierat utbud kan erbjudas olika definierade målgrupper. 

Att externa operatörer får ansvar för verksamheten i de kommersiella ytorna främjar att nätverk och 

branschkännedom inom såväl restaurangverksamhet som annan näringsverksamhet, gärna med 

kopplingar till idrott och kultur, får samspela på ett professionellt sätt och skapa en kreativ plats i 

arenan och området som helhet. Entreprenad gynnar inflöde av erfarenheter och innovativa idéer.  

Upphandling av de kommersiella ytorna bör utformas så att budgivare, exempelvis fastighetsbolag, 
antingen kan välja att lägga anbud på någon del av lokalerna eller på samtliga av de kommersiella 
ytorna och på så sätt bli en huvudentreprenör/ankarhyrestagare med möjlighet för att hyra ut i 
andra hand. Upphandlingen görs enligt LUK/LOU. 
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Att Kultur & Fritid tar hand om kultur- och nöjesevenemangen samt föreningarnas idrott, ger 

möjligheter för att knyta an till den verksamheten som redan bedrivs inom dessa områden och på så 

sätt uppnå samordningsvinster. Detta gäller såväl Kungsbacka Teaters upparbetade kontakter med 

stora och små produktionsbolag inklusive teaterns erfarenhet av evenemangsproduktion, som 

kompetensen hos Föreningsservice inom administration av idrottshallar och -planer för träning och 

matcher.  

Kombinationsmodellen ger möjligheter för kommunen att använda inkomster från kommersiella 

nöjesevenemang, mässor och större idrottsevenemang för att säkra finansiering av ett brett utbud av 

evenemang och aktiviteter, exempelvis smalare idrottscuper och kulturevenemang. 

Att en kommunal förvaltning ansvarar för driften kan utöka möjligheterna för såväl stora som små 

företag att få tillträde till arenan med sina verksamheter. 

Riktlinjer för föreningarnas inkomster från försäljning av biljetter, supportervaror och kioskvaror, i 

relation till kommunen som hyresvärd och till upphandlad restaurationsoperatör, bör regleras i avtal. 

Kioskerna kan undantas från upphandlingsavtal för restauration och ge möjlighet för föreningar till 

inkomster. 

Genom att Service sköter fastighetsdriften utnyttjas de samordningsmöjligheter som ligger i att 

denna förvaltning även ansvarar för stora delar av övrig kommunal teknisk driftverksamhet. 

Personalen har möjlighet att arbeta flexibelt över gränserna i den kommunala organisationen, något 

som ger effektivare verksamhet. 

Även om kommunen behåller det övergripande administrativa ansvaret för idrott och evenemang, 

samt såsom ägare även har ett övergripande ansvar för de kommersiella ytorna, kommer inslagen av 

externa utförare att kunna vara högt. Detta uppnås genom uthyrningar, upphandling av extern drift 

av restauranger, butiker och upplevelseorienterade verksamheter, samt genom att anlita externa 

produktionsbolag för de enskilda evenemangen. 

Om kommunen önskar gå över till en annan driftform så finns det med denna modell goda 
möjligheter för att ändra driftform vid en senare tidpunkt, när anläggningen har trimmats in.  
 

Om ägandeformen 3d-fastighetsbildning skulle få förnyad aktualitet så kan val av driftform av de 

kommunägda, icke-kommersiella ytorna väljas utifrån de samma förutsättningar som i detta förslag, 

med samma gränsdragning mellan kommunal och privat drift. 

Risker 
Att driva en så stor och sammansatt verksamhet som en idrotts- och evenemangsarena är förknippat 

med vissa risker. Genom att kombinera aktörer på det sätt som föreslås uppnås goda möjligheter för 

en hållbar ekonomisk lösning samt att risktagandet hålls nere på en långsiktigt acceptabel nivå.  
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De risker som finns är främst förknippade med svårigheter i att bedöma det kommersiella underlaget 

för olika lokaler och verksamheter. Att inte uppnå fullgod uthyrningsnivå för lokalerna eller tillräcklig 

publiktillströmning vid evenemang är exempel på faktorer som kan medverka till lägre lönsamhet än 

kalkylerat.   

Marknadsanalysen visar dock att det finns en god efterfrågan och ytbehov för bland annat 

restauranger och kontor. Riskerna kan minimeras om de kommersiella ytorna anpassas dessa 

identifierade behov.  

Se även under modell 1 och 3.  

 

Driftformer som används i olika typer av kommunalt ägde 

anläggningar 
 

 

Drift av en kommunal arena är inte en lagstyrd utan en frivillig verksamhet, så det står kommunen 

fritt att välja om verksamheterna ska drivas i kommunal regi, privat regi eller föreningsregi.  

 

 

”Valet av driftform handlar om hur man vill åstadkomma verksamhetsresultat och 
verksamhetsutveckling. Den första frågan att som ansvarig för verksamheten ställa sig 
är hur man ser på sin egen roll, hur vill man kunna agera och vilka verktyg man 
behöver för det. Inom de flesta kommunala områden som handlar om att tillhanda-
hålla medborgarna olika tjänster är alla driftformerna möjliga. Det grundläggandet 
valet är mellan direktstyrning och avtalsstyrning. Detta innebär att valet av driftform 
också påverkas av hur viktigt det är att bestämma själv. 
 
Följande faktorer kan beaktas i valet mellan direktstyrning och avtalsstyrning. 

• Det första och viktigaste att ta ställning till är de egna mål i kommunen som 
kommunen sätter för verksamheten, tillsammans med de krav/mål som kan 
finnas i lagstiftning. 

• Nästan lika viktigt är att identifiera de lokala förutsättningarna för verksam-
heten. Är det många som kan eller ska ta del av den? Vilka resurser behöver 
den som ska utföra verksamheten? Behövs samverkan för att verksamheten 
ska få bra förutsättningar?  

• Kvalitetsdrivande konkurrens förutsätter vidare ett visst överutbud av 
utförare, som alla har förutsättningar att växa. 

• Ytterligare förutsättningar är att det finns utförare med den kompetens som 
efterfrågas för uppdraget i tillräcklig omfattning. 

• En av anledningarna till att det är viktigt att tydliggöra vilken insyn kommunen 
vill ha är att insyn är ett viktigt redskap för att följa upp.”1 

 

  

 
1 Ur Driftformer, kommuner och regioner, SKR 2020  

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-903-3.pdf?issuusl=ignore
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Driften av en arena kan delas in i  

 

Verksamhetsdrift – bemanning av anläggningen för att kunna genomföra 

• kommunal verksamhet (ex. skolidrott, kontorsplatser, skyddsrum) 

• föreningsverksamhet (ex. idrottsmatcher, träning med mera) 

• övrig verksamhet som kan vara kommunalt driven, föreningsdriven eller privat driven; 

ex. mässor, konserter, handel, kaféer, gym mm. 

Teknisk drift – skötsel av själva anläggningen/fastigheten 

 

Driftformer 

1. Kommunal drift, förvaltning (alternativt egenregi) 

2. Kommunalt företag 

3. Intraprenad/Avknoppning  

4. Entreprenad  

5. Bidragsfinansierad enskild verksamhet  

6. Valfrihetssystem med kundval  

7. Plats på enskild institution  

8. Föreningsdriven verksamhet  

9. Privatisering  

Undervarianter är exempelvis OPS, OPP och tjänstekoncession. 

Några av dessa driftformer är inte användbara för drift av arenahall eftersom de är framtagna för 

helt specifika ändamål, se 5, 6 och 7. Formerna 3 Intraprenad/avknoppning och 8 Föreningsdriven 

verksamhet är möjliga men bedöms av olika orsaker inte som aktuella, se nedan. Nummer 9, 

Privatisering, är inte aktuell när det gäller drift av arena i Kungsbacka, eftersom kommunen har 

beslutat att bygga och äga hallen. Beslut om att sälja arenan kan självfallet tas vid en senare tidpunkt. 

De driftformer som vi undersökt närmare i detta sammanhang är: 

Kommunal drift, förvaltning (alternativt egenregi) 

Kommunal drift, kommunalt bolag eller stiftelse 

Intraprenad/Avknoppning  

Entreprenad  

Föreningsdriven verksamhet  

 

Vår förutsättning har varit att det är fullt möjligt att kombinera olika driftformer, att det kan beslutas 

om olika driftformer för olika delar av driften. Nedan följer en genomgång av mer renodlade 

modeller. Det rekommenderade alternativet är en kombination av modell 1 och 3. 
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Kommunal drift i förvaltning, modell 1 
Kommunen kan välja att ha huvudansvaret för driften själv, i förvaltningsform, med möjlighet för 

underleverantörer/hyresgäster. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunal drift ger goda möjligheter för inkomster från såväl kommersiella evenemang som 
kommersiella ytor, men modellen innebär samtidigt en något större ekonomisk risk än om driften 
läggs ut på entreprenad eftersom den ekonomiska risken huvudsakligen ligger hos kommunen. En 
driftbudget måste läggas utifrån aspekten att det kommer behövas en uppbyggnadsfas innan optimal 
lönsamhet kan nås.  
 

Risker (analys: WSP2) 

Kommunal drift ger ökad riskspridning genom fler intäktsströmmar och användningsområden på 

arenan, kommersiella ytor ger kommunen möjlighet till ökade intäkter. Risk kan finnas för att 

driftskostnaden blir högre än vad kommunen planerat för initialt. 

 

En arena med kommersiella ytor är en sällaninvestering för kommunen. Det finns därför en risk att 

nödvändig kunskap saknas för att driva en arena med kommersiella funktioner. Det finns även en risk 

för att kommunen inte tar ut marknadsmässiga hyror på grund av brister i marknadskännedom, 

konkurrensbevakning med mera. 

 

Risk för svagt intresse för de kommersiella lokalerna. Detta kan leda till vakanser och minskade 
intäkter för de kommersiella ytorna och därmed kostnader för kommunen.  

 

Juridiska aspekter 

Att inte släppa in externa operatörer kan upplevas strida mot Kungsbackas konkurrenspolicy som 

förutsätter att kommunens välfärdsverksamheter ska vara öppna för alternativa utförare och 

driftformer, och att det i varje enskilt fall ska prövas vilken driftform som ska väljas. Kommunal drift 

kan i en del fall medföra snedvridning eller hämmande av konkurrens enligt konkurrenslagen och 

kommunallagen. Men att en kommunal förvaltning har det överordnade ansvar för driften av en 

arena bedömer vi inte kommer i konflikt med denna lagstiftning. 

 

Det finns rättsfall som tar upp vilka delar av drift som är olämpliga att driva i kommunal regi. I ett 

uppmärksammat fall i (dåvarande) Marknadsdomstolen blev domen att Strömstads kommunala 

badhus inte förbjöds att bedriva gym och spaverksamhet. Trots detta behöver konsekvenserna av att 

helt välja bort externa operatörer i arenahallsdrift beaktas. Bland annat bestämmelser i 

kommunallagen tillsäger att kommunal drift av gym kan vara olämpligt. 

Vi betonar att även med drift i förvaltningsform är det lämpligt och önskvärt utifrån 

konkurrenslagstiftning med upphandlade underleverantörer och hyresgäster.  

  

 
2 Arena i Kungsbacka – slutrapport, WSP 2020 
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Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Kommunal drift i förvaltningsform ger stort inflytande över utformningen av all verksamhet – 
inklusive de kommersiella delarna, goda möjligheter att tillgodose alla målgruppers behov, samt 
goda möjligheter att integrera verksamheterna vid arenan med övrig verksamhet i 
kommunen/stadsdelen. Exempelvis finns i denna modell goda möjligheter för att samordna 
evenemang vid Kungsbacka Teater med evenemang i arenan genom att ha en bredare, samlad 
portfölj av spelplatser att erbjuda gästande produktionsbolag. Dessa bör kunna ta hand om runt 70 % 
av evenemangen, motsvarande fördelningen för teaterns evenemang, och på så vis uppnås 
målsättningen i konkurrenspolicyn om externa aktörer, även i en modell som utgår från kommunal 
drift. 
 
De externa producenterna tar i så fall hand om de mest kommersiella artister och evenemang, 
medan smalare evenemang planeras och genomförs av den kommunala förvaltningen. Externa 
eventbolag är mer intresserade av att hyra arenan för enskilda event än att stå för den totala 
produktionen. 
 
För besökare skulle en samordning av arenans evenemangsverksamhet med Kungsbacka Teaters 
verksamhet ge ökad tillgänglighet. Detta gäller såväl om förvaltningsform som om bolagsform väljs, 
förutsatt att samma organisation driver teatern och arenan, dvs. antingen förvaltningarna Kultur & 
Fritid och Service, eller ett nybildat kommunalt bolag som får ansvar för såväl teatern som arenan.  
 

(Analys: WSP) Att driva arenan i kommunal förvaltning kan innebära risk för att hamna i målkonflikt 

med kommunens övriga verksamheter, exempelvis vård, omsorg och skola, samtidigt som kontroll 

över verksamheten och egen insyn i alla led ger ökade möjligheter att styra. Kommunen kan på så 

sätt använda de kommersiella lokalerna för att understödja de mål som finns för platsen, exempelvis 

kopplat till innehåll, utbud och användning och öka det kommersiellt utbud för kommunens invånare 

vilket ger mer liv på platsen. 

 

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Att ha kommunalt ansvar för hela eller delar av driften kan innebära fördelar, bland annat ger det 

möjlighet till att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som redan finns i organisationen. 

Kartläggning av befintlig kompetens i förvaltningen bör göras, följt av kompetensutveckling och/eller 

rekrytering för att säkerställa att rätt spetskompetens finns på plats. 

Samordning av arenadriften med övrig kommunal teknisk driftverksamhet kan möjliggöra att den 

tekniska driften av kommunens anläggningar totalt sätt blir mer effektiv. Egen personal har möjlighet 

att arbeta över gränserna i den kommunala organisationen på ett mer flexibelt sätt än med en extern 

utförare, vilket kan leda till effektivare verksamhet för kommunen, med högre kundnöjdhet som 

resultat. Att personal har många fastigheter att ta hand om, gör att organisationen kan parera 

arbetstoppar i den enskilde anläggningen effektivt. 

 

Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Modellen ger goda möjligheter för att samordna idrottsevenemangen på arenan med övrig 

idrottsverksamhet i kommunen. 
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Kommersiella ytor 

Driftsmodellen fungerar bra att kombinera med upplåtelse för kommersiella aktiviteter i de 
kommersiella delarna av arenalokalerna genom uthyrningar med 

• Tjänstekoncession, upphandlingsprocess enligt LUK 

• Driftsavtal, upphandlingsprocess enligt LOU 

• Hyresavtal, hyreskontrakt baserade på kr/m2 eller omsättningshyra, upphandlingsprocess 
enligt LOU 

 
Hyreskapaciteten, dvs ytor som är uthyrbara till externa kommersiella verksamheter, har identifierats 

till i storleksordningen 8 000 m2 - 10 500 m2. 

Möjligheter till reklamskyltar, digitala såväl som fysiska, inne i och på utsidan av arenan bör utredas 

och tas till vara. Deras ekonomiska tillskott kan fördelas mellan kommunen, föreningarna och externa 

företag. Särskilt bör digitala lösningar övervägas, på grund av deras större flexibilitet. Även 

möjligheterna för att kommersialisera arenas namn bör utredas vidare. Det finns bland annat 

modeller där namnsponsring används som underskottsgaranti. På vissa arenor finns ett undantag 

som säger att sponsorsnamnet inte ska användas i internationella sammanhang, utan då används 

stadens namn + ”arena”.  

Exempel 

Drift i kommunal regi av kommunal förvaltning där i vissa fall endast kaféverksamheten har lagts ut 

på extern operatör, är den dominerande driftformen för kommunalt ägda arenor i Sverige. Se 

exempelvis Partille Arena, Lerums Arena, Halmstad Arena, Vänersborgs Arena, STIGA Sports Arena 

Eskilstuna, Karlskronas arenor (NKT och Brinova). 

 

Kommunal drift, egenregi, modell 1b 
En undervariant av kommunal drift kan bli aktuell om kommunen beslutar om extern entreprenad, 

samt att en kommunal förvaltning ska delta i upphandlingen genom att lämna ett egenregianbud. 

Juridiska aspekter 

För att denna lösning ska blir realitet måste det egna budet vinna budgivningen i konkurrens med 

externa budgivare, och den upphandlande myndigheten efter konkurrensneutral utvärdering komma 

fram till att det interna budet är det bästa och billigaste.  

 

Samma regler gäller vid egenregi som vid traditionell kommunal förvaltning. 

 

Ifall ett politiskt beslut tas om att egenregianbud ska lämnas är det viktigt att uppmärksamma de 

regler för förberedelse för konkurrensprövning som gäller just egenregianbud, se exempelvis om 

beställarkompetens vid förberedelse för konkurrensprövning i Kungsbackas konkurrenspolicys 

tillämpningsanvisningar. 

Att kommunens förvaltningar förbereder ett eget bud samtidigt som de förbereder en upphandling 

av extern operatör är ett mycket resurskrävande tillvägagångssätt. Ifall kommunen väljer att lägga ut 

driften på extern operatör så finns möjligheten att i förfrågningsunderlaget skriva in rätten att inte 

anta några av de lämnade buden, och alltså i så fall ha möjligheten att driva i egen regi.  

 



 
 

9 
 

Exempel 

Linköpings arena drivs sedan 2019 i egenregi efter att en kommunal enhet vann upphandling av drift 

i konkurrens med privata aktörer. Arenan drevs även i förvaltningsregi de första åren, utan 

upphandling, bland annat för att skaffa faktabakgrund inför en eventuell upphandling. 

 

I övrigt, se modell 1. 

Kommunalt företag (bolag eller stiftelse), modell 2 
Kommunen kan bedriva delar av sin verksamhet i bolags- eller stiftelseform. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att driva i bolags- eller stiftelseform ger möjlighet för att tydligt separera verksamhetens intäkter och 
kostnader från annan verksamhet. Modellen ger goda möjligheter för inkomster från såväl 
kommersiella evenemang som kommersiella ytor, men innebär samtidigt en något större ekonomisk 
risk än om driften läggs ut på entreprenad eftersom den ekonomiska risken huvudsakligen ligger hos 
kommunen. 
 
Risker 
Se modell 1 
 
Juridiska aspekter 

Kommunalt företag är ett fullt möjligt alternativ till drift i förvaltningsform, även om modellen inte 
används i större utsträckning i Kungsbacka. Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i 
kommuner och regioner. Övriga former är ekonomiska föreningar, handelsbolag och ideella 
föreningar. Företag kan vara helägda av kommunen, eller delägda tillsammans med andra 
kommuner, regioner eller andra aktörer.  
 

Företag är egna juridiska personer och reglerade av flera lagar, främst aktiebolagslagen och 

stiftelselagen. Företagen bestämmer över sig själva, men kommunen som ägare ska genom olika 

instrument styra och kontrollera dem.  

 

Det är viktigt att den verksamhet som drivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med 

kommunens övriga ambitioner om att ge medborgarna en god livssituation. Kommunala bolags 

ändamål och styrningsprinciper beslutas av kommunfullmäktige. Se kap. 10 Kommunallagen samt 

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, SKL 2006. 

 

Modellen kan användas för att säkra konkurrensneutralitet. Bolagisering kan även ingå som ett led i 

en utförsäljningsstrategi. 

Stiftelseformen har börjat användas i mindre grad på senare tid, efter ändringar i regelverk för 

stiftelser. 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Att driva i företagsform ger stort inflytande över utformningen av all verksamhet, inklusive de 
kommersiella delarna, men något mindre möjligheter för politiskt inflytande på verksamheten än vid 
kommunal drift i förvaltningsform. För besökare skulle en samordning av arenans 
evenemangsverksamhet med Kungsbacka Teaters verksamhet ge ökad tillgänglighet, detta gäller 
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såväl om förvaltningsform som om bolagsform väljs. Oavsett driftform bör det regleras i avtal hur 
många dagar per år som arenan får användas för andra evenemang än idrottsevenemang.  
 
Ett motiv att välja bolagsform är att man då tydligt skiljer på traditionella kommunala välfärdstjänster 
från ett område med starka kommersiella inslag. Det kan vara tydligare att styra en kommersiell 
verksamhet på kommersiella villkor utan att hänsyn behöver tas till resultat och budget för övrig 
kommunal verksamhet som till allra största delen är skattefinansierad och ofta lagstyrd. 
Bolagsformen gör att prioriteringar mellan kommersiell verksamhet i bolaget och skattefinansierad 
välfärd i kommunala förvaltningen inte behöver göras av en och samma styrelse/nämnd. 
 
Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 
Motiv till att välja att driva i kommunalt bolag eller stiftelse kan bland annat vara att få effektivitets- 
och samordningsvinster. Vid ett eventuellt bildande av ett kommunalt bolag för evenemang bör 
Kungsbacka Teaters verksamhet lyftas in i detta, för att säkra samordningsvinster med att kunna 
erbjuda externa produktionsbolag scener av olika storlekar. För externa bolag bör förutsättningarna 
för samarbete med kommunen bli likartade oavsett om kommunal förvaltning eller kommunalt bolag 
väljs. 
 
Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Modellen ger goda möjligheter för att samordna idrottsevenemangen på arenan med övrig 

idrottsverksamhet i kommunen. Det kan dock uppstå ett tryck att kommunal kärnverksamhet såsom 

idrott prioriteras ner i förhållande till mer inkomstbringande verksamhet. 

 

Kommersiella ytor 

Driftsmodellen fungerar bra att kombinera med upplåtelse för kommersiella aktiviteter i de 
kommersiella delarna av arenalokalerna genom uthyrningar med 

• Driftsavtal, upphandlingsprocess enligt LOU 

• Hyresavtal, hyreskontrakt baserade på kr/m2 eller omsättningshyra, upphandlingsprocess 
enligt LOU 
 

Exempel 

Arenor som ägs och drivs av kommunala företag finns bland annat i Uppsala och Sandviken. 

 

Intraprenad/Avknoppning, modell 2b 
Intraprenad är egenregiverksamhet som drivs med intern beställare och utförare, där en kommunalt 

anställd personalgrupp driver verksamhet på samma villkor som en privat producent. 

Juridiska aspekter 

Intraprenad är en form av egenregi med marknadsmässiga inslag. De flesta av fördelarna med 

kommunal drift finns även för intraprenad. Samma regler gäller som vid traditionell kommunal 

förvaltning. 

Avknoppning är ett begrepp som oftast används när anställda i kommunen vill ta över viss 

verksamhet som egna företagare eller som kooperativ. De anställda lämnar då sina anställningar, i 

motsättning till vad som gäller för intraprenad. Avknoppning har i många sammanhang mer 

gemensamt med entreprenad än med intraprenad, men har tagits med här eftersom dessa två 

former utgår från befintlig personals initiativ. 
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Intraprenad och avknoppning är i kommunal verksamhet vanligast förekommande när grupper av 

personal tar över drift av skolor.  

När det gäller arenadrift så har denna sorts verksamhet så stora volymmässiga olikheter jämfört med 

vad kommunen har i sina nuvarande verksamheter, så att modellen intraprenad/avknoppning inte är 

relevant på den situation Kungsbacka kommun är i idag.  

Exempel 

Vi har inte hittat exempel på någon arena som drivs i form av intraprenad eller avknoppning.  

 

I övrigt, se modell 2 för intraprenad och modell 3 och 4 för avknoppning. 

Entreprenad, modell 3 och 4 
Entreprenad föreligger när kommunen anlitar en extern entreprenör som på kommunens uppdrag, 

varaktigt och självständigt, utför en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet. 

Det kan beslutas att entreprenad endast ska omfatta de kommersiella delarna av arenan (modell 3), 

eller även inkludera uthyrning till föreningsverksamhet och kommunal kärnverksamhet (modell 4). 

Ekonomiska konsekvenser 

Huvudmotivet för denna driftform är att ett privat bolag kan agera friare på en kommersiell marknad 

jämfört med vad en kommunal förvaltning kan göra, och har erfarenhet av att göra. 

 

För att en entreprenör ska vara intresserad av att driva arenan bedömer vi att arenan måste ha 

möjlighet att omsätta stora summor pengar och att en reell möjlighet till vinst ska finnas, trots att 

även kommunal kärnverksamhet ska bedrivas. Marknaden för att driva hela arenor verkar vara 

ytterst begränsad. Marknaden utgörs istället av en mängd mindre producentbolag som var och en 

har nischat sig på olika typer av evenemang till exempel mässor, olika musikstilar etcetera.  

 

Entreprenad medför att kommunen gör ett mindre ekonomiskt risktagande, men samtidigt minskar 

möjligheterna för att ta del av inkomsterna. Kommunen kan genom upphandlingsförfarande uppnå 

lägre nettokostnader för driften, dock tillkommer kostnader för beställarkompetens hos kommunen 

då uppföljning och kontroll av driften kräver kontinuerliga personalresurser hos beställande part. 

 

För externa operatörer är troligen de kommersiella ytorna samt de ickeidrottsliga evenemangen av 

större ekonomiskt intresse än idrottsevenemangen. Här kan det dock finnas en osäkerhet när 

branschen ska byggas upp efter Covid-19-krisen. Antingen finns ett stort tryck efter live-evenemang, 

eller så dröjer det sig kvar en skepsis mot att samlas i stora folkmängder.  

Fördelarna för en extern operatör med att ta hand om även idrotten (modell 4) är snarare kopplade 

till logistik och samordning än till ekonomi, det finns fördelar med att som övergripande part ha 

planeringsansvar för såväl idrott som andra evenemang. Mängden träningar och matcher kommer 

att kravställas av kommunen utifrån föreningarnas behov. 

Risker  

Entreprenad kan innebära risk för att man i framtiden tvingas ta tillbaka driften till villkor som man 

har liten överblick över initialt. Det finns också risk för att privata entreprenörer går i konkurs eller på 

annat sätt inte förmår att fullfölja avtalet.  
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Juridiska aspekter 

Att tillhandahålla en multiarena är inte någon lagstadgad verksamhet för en kommun. Det finns 

heller inget lagkrav om att kommunen måste överlämna driften av en kommunalt ägd arena helt 

eller delvis på extern operatör. Men väljer kommunen att anlita extern operatör så är det ett krav att 

det ska ske en upphandling enligt tillämplig lagstiftning (LOU/LUK med flera). 

 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Fördelarna med entreprenad jämfört med kommunal drift är att verksamheten kan få inflöde av 

innovativa idéer och erfarenheter från annat håll än den egna organisationen.  

Kommunen kan även om driften läggs ut på entreprenad fastställa kvantitativa och kvalitativa mål för 

verksamheten, göra prioritering av insatser, samt fastställa servicenivå gentemot användare. 

Kommunen har som huvudman fullt ansvar för verksamheten även vid entreprenad, och kan följa 

upp och kontrollera den.  

(Analys: WSP) Att entreprenör driver arenan kan innebära risk för sämre leverans av sport och 

kulturevenemang, eftersom kommunen har mindre rådighet över arenan, exempelvis för att kunna 

styra tider och möjligheter för skol- och föreningsidrott. Om det uppstår trånga sektorer i 

behov/tillgänglighet kan det vara svårt för kommunen att agera snabbt och flexibelt.  

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Eftersom privata entreprenörer i första hand kan justera sina utgifter genom minskning av 

personalkostnader kan det vara svårt att upprätthålla en tillfredsställande nivå på bemanning om 

lönsamhet samtidigt ska uppnås för såväl entreprenören som kommunen. 

 

Upphandling av de kommersiella ytorna bör utformas så att budgivare kan välja att lägga anbud på 

någon del av lokalerna, eller samtliga av de kommersiella ytorna och på så sätt bli en 

ankarhyrestagare med möjlighet för att hyra ut i andra hand. 

 

Konsekvenser för föreningsverksamhet 

För föreningslivet kan det finnas fördelar med att liksom tidigare hyra sina lokaler direkt av 

kommunen, som även stödjer föreningarna med föreningsbidrag. För en extern totalentreprenör 

finns det samordningsvinster med att ha ansvar även för idrottsaktiviteterna, medan de inkomsterna 

från idrottsverksamheten inte väger lika tungt. 

Det kan uppstå ett tryck att kommunal kärnverksamhet såsom idrott prioriteras ner i förhållande till 

mer inkomstbringande verksamhet. 

 

Kommersiella ytor 

Modellerna ger begränsade kontrollmöjligheter över verksamheten i de kommersiella ytorna, och 

det kan vara svårare att säkerställa att alla målgruppers behov tillgodoses. I övrigt finns goda 

möjligheter för entreprenörer att skapa intressanta synergier mellan de olika lokalerna på arenan och 

även övriga byggnader och ytor i området. 

En entreprenör har erfarenhet av att agera på en kommersiell marknad, något en kommun saknar 

både erfarenhet och ibland möjligheter till.  
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Exempel 

Exempel på entreprenaddrift av arena enligt modell 3 finns bland annat i Kristianstad, där dock den 

tekniska driften ligger kvar inom kommunen. Arenabolaget ägs till 51 % av idrottsföreningen.  

Exempel på entreprenaddrift av arena enligt modell 4: Friends Arena, Stockholm. 

 

Föreningsdriven verksamhet, modell 5 
Föreningsdriven verksamhet, bidragsfinansierad enskild verksamhet som utförs av 

frivilligorganisation, innebär att en eller flera idrottsföreningar hyr arenan och driftar den inom 

ramen för sin(-a) föreningar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreningsdrift har stora utmaningar eftersom detta lägger ett stort ekonomiskt ansvar och 

risktagande på föreningarna. För kommunen finns en förutsägbarhet på kort sikt i och med inkomster 

från fasta hyresavtal, men även en osäkerhet på längre sikt pga. föreningarnas större ekonomiska 

osäkerhet än hos kommunen självt eller större externa utförare.  

Föreningarnas verksamhet kommer att bestå av såväl intern verksamhet (träningar) som publik 

verksamhet (matcher). Föreningars inkomster kommer från försäljning av biljetter, supportervaror 

och kioskvaror. Formerna för hur detta ska organiseras, bland annat i relation till eventuell 

kaféoperatör, bör regleras i avtal. Detta gäller även vid andra driftformer än föreningsdrift.  

Juridiska aspekter 

Den nya arenan har tillkommit på kommunens initiativ och gäller en allmän anläggning som ska 

finnas till för alla som önskar att besöka den – även om idrottsföreningars behov av matcharena har 

varit drivande. Uppdraget att driva en arena kommer att gå utanför en enskilds förenings intressen, 

och därför kommer föreningsdriften i detta fall ses som en entreprenad i förhållande till kommunen, 

och inte föreningsdrift i egentlig mening. LOU behöver tillämpas. 

En annan form för föreningsdrift kan uppstå ifall det beslutas om upphandling av extern operatör och 

föreningar bildar bolag och lägger ett vinnande bud på driften. 

Verksamhetsstyrning – målstyrning 

Föreningsdrift begränsar kommunens inflytande över verksamheten i anläggningen jämfört med 

kommunal drift i förvaltning eller bolag. Det finns risk att föreningsdrift ger sämre möjligheter för 

målgruppsanpassat verksamhet för såväl evenemang som verksamhet i kommersiella ytor, eftersom 

idrottens behov kan komma att dominera. 

 

Personal/kompetensförsörjning/samordningsvinster 

Vid föreningsdrift finns stora möjligheter för att integrera frivilligt arbete av föreningsmedlemmar i 

verksamheterna. Detta är även möjligt vid andra driftformer, men naturligt nog i mindre 

utsträckning. På många arenor har föreningar/föreningsmedlemmar uppdrag kring försäljning, 

evenemangsriggning, garderob med mera. 
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Konsekvenser för föreningsverksamhet 

Samarbeten mellan kommuner och idrottsföreningar sker oftast genom att föreningar hyr 

anläggningar av kommunen, samt att föreningar får föreningsbidrag från kommunen för sin 

verksamhet. Föreningsbidrag ska beslutas om årligen och kan inte avtalas på längre sikt. Vid 

föreningsdrift behöver dessa bidragsformer ses noga över i och med att föreningarna som driftar 

arenan går in i en annan roll gentemot kommunen.  

 

Kommersiella ytor 

Modellen ger begränsade kontrollmöjligheter över verksamheten i de kommersiella ytorna, och det 

kan vara svårare att säkerställa att alla målgruppers behov tillgodoses. I övrigt finns goda möjligheter 

för föreningar att skapa intressanta synergier mellan de olika lokalerna på arenan och även övriga 

byggnader och ytor i området. 

 

Föreningsdrift bedöms som inte aktuellt för arenan i Kungsbacka. Denna bedömning görs utifrån 

föreningarnas intresse, ekonomi samt publikunderlag. Vi bedömer att det under överskådlig tid inte 

finns någon förening med tillräckliga ekonomiska och personella muskler för att driva en arena.  

Exempel 

Föreningsdrivna arenor finns främst i ishockeyhallar, exempelvis Luleå. I Kalmar finns en arena som 

tidigare har ägts av en idrottsförening och som har köpts av kommunen. I Kristianstad driver en 

idrottsförening genom att vara majoritetsägare i ett arenabolag. Kommunen har där ansvar för den 

tekniska driften. 

 

 

De modeller som inte rekommenderas 

Modell 2 med kommunalt företag (bolag eller stiftelse) rekommenderas inte, åtminstone inte initialt, 

eftersom fördelarna jämfört med att driva i förvaltningsform främst utgörs av en större ekonomisk 

oavhängighet från övriga delar av den kommunala verksamheten. Ett annat skäl att välja kommunalt 

bolag skulle kunna vara att marknaden för arenadrift, i betydningen driftsansvar för all verksamhet i 

arenan, bedöms som ytterst begränsad för privata bolag. 

 

En flexibel och intressant modell för kommunalt bolag skulle dock kunna uppnås genom att lyfta 

Kungsbacka Teater ur kultur- och fritidsförvaltningen och ta med denna del in i ett nybildat 

kommunalt bolag som då kan utnyttja flexibiliteten i att förfoga över olika lokaler. Troligen är det 

dock mer lämpligt att överväga bildandet av ett kommunalt bolag för arenadrift om några år, när 

arenan har trimmats in. 

 

Även en övergång till en ”ren” modell 3 med extern operatör för allt utom föreningsverksamhet och 

skolidrott skulle kunna tas upp till värdering vid ett senare tillfälle, när arenan har trimmats in och 

situationen kring föreskrifter för publik vid evenemang har klarnat, dvs. när pandemisituationen har 

gått över i en ny fas. Tjänstekoncession är en avtalsform för upphandlad extern operatör som då 

skulle kunna fungera, även om verksamheterna kommer att vara av så många olika slag att ett 

helhetsuppdrag kan bli svårt att definiera och prissätta.  



 
 

15 
 

Modell 4 där den externa operatören även tar över ansvaret för all idrottsverksamhet inklusive 

skolidrott rekommenderas inte, eftersom detta skulle innebära så stora ekonomiska utmaningar för 

en utomstående part att verksamheten inte bedöms kunna uppnå en önskvärd bredd i utbudet till 

olika målgrupper.  

 

Referenser  
• Svensk kod för bolagsstyrning, Regeringen 2004 

• Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, SKL 2006 

• Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av 

valfrihetssystem, SKL 2009  

• Offentligt, ideellt eller privat. Om ägande och drift av idrottsanläggningar, SKL 2009  

• Konkurrenspolicy, Kungsbacka kommun 2010  

• Konkurrenspolicy tillämpningsanvisningar, Kungsbacka kommun 2010  

• Konkurrenspräglad dialog, Upphandlingsmyndigheten 2013 

• Kommunallagen, Regeringen 2017 

• Arena i Kungsbacka – slutrapport, WSP 2020 

• Rapport Kungsbacka Arena, RSD 2020 

• Driftformer, Kommuner och regioner, SKR 2020 
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§ 393 Dnr 2022-00859 
Informationshanteringsplan - kommungemensamma ledningsprocesser 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan för kommungemensamma 
ledningsprocesser, daterad 2022-11-16. 

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, antagen av 
kommunstyrelsen 2020-06-23, § 137, upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 september 2022 ett nytt reglemente för 
arkivmyndigheten. I det nya reglementet har kommunstyrelsen ett utökat uppdrag att 
besluta om de kommungemensamma informationshanteringsplanerna för 
ledningsprocesser och stödprocesser. 

Informationshanteringsplanen gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna 
handlingar med stöd av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta 
information. Förändringen av reglementet syftade till att ge kommunstyrelsen ett 
utökat ansvar för hur information hanteras i kommunens nämnder. Målet med 
förändringen var att förenkla administration på förvaltningsnivå. Förändringarna i 
reglementet innebär att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en 
gemensam klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för 
kommunens samtliga nämnder 

Namnet ”Informationshanteringsplan” antogs också som en modernare version av det 

tidigare ”Dokumenthanteringsplan”. En annan förändring som har gjorts är att 

anpassa informationshanteringsplanen till den nya lag som skyddar personer som 
rapporterar om missförhållanden, även kallad ”visselblåsarlagen”.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Informationshanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, 2022-11-
16 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, antagen av 
kommunstyrelsen 2020-06-23 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Antagande av Informationshanteringsplan för kommungemensamma 
ledningsprocesser 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Informationshanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, 
daterad 2022-11-16. 

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, antagen av kommunstyrelsen 
2020-06-23, § 137, upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 september 2022 ett nytt reglemente för arkivmyndigheten. I det nya 
reglementet har kommunstyrelsen ett utökat uppdrag att besluta om de kommungemensamma 
informationshanteringsplanerna för ledningsprocesser och stödprocesser. 

Informationshanteringsplanen gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna handlingar med 
stöd av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta information. Förändringen av 
reglementet syftade till att ge kommunstyrelsen ett utökat ansvar för hur information hanteras i 
kommunens nämnder. Målet med förändringen var att förenkla administration på förvaltningsnivå. 
Förändringarna i reglementet innebär att det enbart behövs ett beslut i kommunstyrelsen för att anta en 
gemensam klassificeringsstruktur eller informationshanteringsplan som gäller för kommunens samtliga 
nämnder 

Namnet ”Informationshanteringsplan” antogs också som en modernare version av det tidigare 

”Dokumenthanteringsplan”. En annan förändring som har gjorts är att anpassa 
informationshanteringsplanen till den nya lag som skyddar personer som rapporterar om 
missförhållanden, även kallad ”visselblåsarlagen”.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Informationshanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, 2022-11-16 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, antagen av kommunstyrelsen 
2020-06-23 
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, kommunarkivet, verksamhetschefer på kommunstyrelsens förvaltning 

Beskrivning av ärendet 
I Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning framgår att varje 
myndighet ska ha en informationshanteringsplan, klassificeringsstruktur och informationsbeskrivning. 
Dessa utgör tillsammans vad som brukar kallas informationsredovisning. Det är viktigt att kommunens 
samtliga informationshanteringsplaner hålls uppdaterade, så att vi har laglig grund för hur vi hanterar 
våra allmänna handlingar. Kungsbacka kommun använder sig av KLASSA-modellen från SKR för att 
skapa sin informationsredovisning  

Den kommungemensamma informationshanteringsplanen för ledningsprocesserna omfattar 
verksamhetsområdena:  

 ledning av kommunal myndighet 
 styrning  
 organisering och utveckling 
 demokrati och insyn  
 

Den kommungemensamma informationshanteringsplanen för stödprocesserna omfattar 
verksamhetsområdena:  

 samordnat verksamhetsstöd 
 informationsförvaltning 
 systemförvaltning och arkitektur 
 HR/personal 
 ekonomi 
 inköp 
 lokalförsörjning 
 inventariehantering 
 kris och säkerhet  
 information och marknadsföring 
 förvaltningsstöd  
 

 

Kommunstyrelsen äger också ett antal kärnprocesser. Detta är processer där kommunstyrelsen är 
utförare av en verksamhet, vilket omfattar verksamhetsområdena: 

 bedriva näringsliv  
 infrastruktur och samhällsskydd  
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 fysisk planering  
 hantera mark och exploatering  
 borgerlig vigsel 
 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Informationshanteringsplan 

Kommungemensamma ledningsprocesser 

Version 1.3 

 

Detta är den beslutade informationshanteringsplanen för Kungsbacka 

kommuns gemensamma ledningsprocesser. Enligt Kungsbacka kommuns 

riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska även varje 

myndighet upprätta en egen informationshanteringsplan. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Fullmäktige 
Process: Hantera fullmäktige 
Processnummer: 1.1.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Forma

t 

Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Kalla till sammanträde 
 

Arbetsordning Diarium Digitalt Bevaras Hanteras som ett reguljärt ärende 
Kallelse Diarium Digitalt 2 år Kan även vara samma handling som 

dagordningen. 
Beslutsunderlag Diarium Digitalt Bevaras Beslutsunderlag inklusive tjänsteskrivelse 

hanteras enligt Kungsbackas ärendeprocess. 
Tillkänna-
givande 

Diarium Digitalt 2 år  

Annons i 
ortstidning 

Samarbetsrum Digitalt 2 år  

Hålla sammanträde 
 

Ljud- och 
bildupptagning 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras  

Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet. 
Dagordning Diarium Digitalt 2 år Kan även vara samma handling som 

kallelsen. 
Besluta och expediera 
 

Omröstningslist
a 

Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet. 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  
Anslagsbevis Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som ett övergripande 

sammaträdesdokument i systemet.  
Protokollsutdrag Diarium Digitalt Se anmärkning Protokollsutdrag registreras tillsammans 

med respektive ärende, bevaras. Utdrag som 
ligger på själva sammanträdet kan gallras 
vid inaktualitet (2 år). 
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Informationshanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Fullmäktige 
Process: Hantera motioner, interpellationer och enkla frågor 
Processnummer: 1.1.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera 
 

Motion Diarium Digitalt Bevaras  
Interpellation Diarium Digitalt Bevaras  
Enkel fråga Diarium Digitalt Bevaras  

Handlägga/ 
besvara 

Svar Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Protokoll    Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 
Protokollsutdrag    Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 
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Informationshanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Fullmäktige 
Process: Hantera särskilda beredningar 
Processnummer: 1.1.1.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Kalla till 
sammanträde 

Kallelse Diarium Digitalt 2 år  
Beslutsunderlag  Digitalt Se anmärkning Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för 

ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i 
diarium.  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Ingår i protokollet, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 
Omröstningslista Diarium Digitalt Bevaras Ingår i protokollet, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 
Dagordning Diarium Digitalt 2 år  

Besluta och 
expediera 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  
Protokollsutdrag Diarium Digitalt Se anmärkning Protokollsutdrag registreras tillsammans med 

respektive ärende, bevaras. Utdrag som ligger på 
själva sammanträdet kan gallras efter 2 år. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Fullmäktige 
Process: Hantera valberedningar 
Processnummer: 1.1.1.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Överlägga Kallelse Diarium Digitalt 2 år  
Förslag på 
ledamöter och 
ersättare 

Diarium Digitalt Bevaras Avse förslag över nämnder och tillsättningar för 
kommande mandatperiod. 

Besluta Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Beslut fattas först av valberedning. För att 
valberedningens beslut ska bli gällande behöver 
även fullmäktige besluta i frågan. 

Protokollsutdrag Diarium Digitalt 2 år  
Hantera förtroende-
mannaregister 

Förtroendemanna-
register 

Troman Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Fullmäktige 
Process: Hantera förtroendevalda 
Processnummer: 1.1.1.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera Avsägelse av uppdrag Diarium Digitalt Bevaras   
Besluta om 
entledigande 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Vid avsägelse beslutar fullmäktige om 
entledigande, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Expediera Protokollsutdrag Diarium Digitalt Bevaras Protokollsutdrag för entledigande till fullmäktige 
skickas till länsstyrelsen. Övriga skickas till 
berörda organ och personer. 

Besluta om 
entledigande till 
fullmäktige 

Beslut om ersättare Diarium Digitalt Bevaras Beslut om ersättare och nya ledamöter till 
fullmäktige fattas av länsstyrelsen. 

Beslut om ersättare 
till nämnd 

Beslut om ersättare Diarium Digitalt Bevaras Ersättare till nämnd tillkännages av 
valberedningens ordförande. Beslut fattas av 
fullmäktige, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Uppdatera 
förtroende-
mannaregister 

Förtroendemannaregister Troman Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Fullmäktige 
Process: Hantera stöd till politiska partier 
Processnummer: 1.1.1.6 
Aktivitet Handling Förvaring Forma

t 

Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Initiera Sammanställning 
av 
mandatfördelning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Ge och redovisa stöd Redovisning Diarium Digitalt Bevaras  
Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras Avser sammanställning över inlämnade 

redovisningar. 
Besluta Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 
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Informationshanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Kommunstyrelse och nämnd 
Process: Hantera nämndprocess 
Processnummer: 1.1.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Kalla till 
sammanträde 

Kallelse Diarium Digitalt 2 år  
Beslutsunderlag Diarium Digitalt Se anmärkning Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för 

ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i 
diarium.  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet.  
Dagordning Diarium Digitalt 2 år  
Omröstningslista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet.  

Besluta och 
expediera 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  
Protokollsutdrag Diarium Digitalt Bevaras  
Anslagsbevis Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Nämnd i Kungsbacka kommun: Bevaras som ett 

övergripande sammanträdesdokument i diarium.  
 
Samverkansnämnd tillsammans med andra 
kommuner: Gallras efter att protokollet vunnit laga 
kraft. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Verksamhetsledning 
Process: Överlägga och besluta 
Processnummer: 1.1.3.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Kalla till möte Kallelse Diarium Digitalt Se anmärkning Om mötet upprättar en dagordning så kan kallelsen 
gallras efter 2 år. Om mötet inte upprättar en 
dagordning så ska kallelsen bevaras. 

Dagordning Diarium Digitalt Bevaras  
Beslutsunderlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Underlag till beslutsärenden ska registreras i 

diarium och bevaras. Underlag till informations- 
och avstämningsärenden gallras vid inaktualitet. 

Hålla möte Plan Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör, förvaltningschef, 
verksamhetschef eller enhetschef. 

Regler Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör, förvaltningschef, 
verksamhetschef eller enhetschef. 

Målbild Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör eller förvaltningschef. 
Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut Diarium Digitalt Bevaras  
Minnesanteckningar Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Avser anteckningar som endast fungerat som ett 

stöd under mötet och som saknar beslut och inte 
kan ses vara av betydelse för verksamheten. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Verksamhetsledning 
Process: Planera och följa upp 
Processnummer: 1.1.3.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Planera och 
genomföra 

Genomförandeplan Diarium Digitalt 5 år Avser plan för att genomföra en aktivitet, nå ett 
uppsatt mål eller effekt. Kan utgöra ett årshjul eller 
tidplan. 

Följa upp Underlag Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Kan gallras efter att sammanställning eller 
motsvarande gjorts. 

Utvärdering Diarium Digitalt 5 år  
Sammanställning 
av resultat 

Diarium Digitalt Bevaras  

Analysera Analys Insidan Digitalt Se anmärkning Kan gallras efter att sammanställning eller 
motsvarande gjorts.  

Rapport Diarium Digitalt Bevaras  
Åtgärdsplan Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Verksamhetsledning 
Process: Inhämta juridisk expertis 
Processnummer: 1.1.3.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Begära extern 
juridisk expertis 

Underlag Diarium Digitalt Se anmärkning Avser eventuella kopior som används som underlag 
för juridiskt utlåtande. Gallras efter att utlåtandet är 
förankrat hos beställaren. 

Motta extern juridisk 
expertis 

Juridisk utlåtande Diarium Digitalt Bevaras Skriftligt utlåtande registreras i regel tillsammans 
med tillhörande ärende. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Verksamhetsledning 
Process: Systematisk omvärldsbevakning 
Processnummer: 1.1.3.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Planera Plan för 
omvärldsbevakning 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras  

Samla in 
underlag/bearbeta 

Rådata Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Presentera Rapport Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Verksamhetsledning 
Process: Hantera skadeståndsanspråk 
Processnummer: 1.1.3.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera och 
sammanställa 
 

Krav/anmälan Diarium Digitalt Bevaras 
 

Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 
i diarium. 

Kvitton Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 
i diarium. 

Bilder Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 
i diarium. 

Korrespondens av 
betydelse 

Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 
i diarium. 

Tjänsteanteckning Diarium Digitalt Bevaras   
Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras Utredning görs av extern försäkringsmäklare eller 

försäkringsbolag. Ev. pappershandlingar skannas 
och förs till ärendet i diarium. 

Besked Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 
i diarium. 

Bokföringsorder Diarium Digitalt Bevaras Bokföringsorder för utbetalning av skadestånd finns 
även i ekonomisystemet.  

Regresskrav Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 
i diarium. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Myndighetsredovisning 
Process: Lämna räkenskapssammandrag till SCB 
Processnummer: 1.1.4.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera Korrespondens Diarium Digitalt 5 år  
Webenkät Diarium Digitalt 5 år Ifylld webenkät sparas ner och diarieförs.  
Formulär Diarium Digitalt 5 år Inkommer från SCB som excelark och är baserad 

på det enkätsvar kommunen skickade till SCB.  
Sammanställa Underlag Diarium Digitalt 5 år Avser underlag som inhämtas från diverse system 

och förvaltningar. 
Lämna Ifyllt formulär Diarium Digitalt 5 år   
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Myndighetsredovisning 
Process: Lämna övriga uppgifter till SCB 
Processnummer: 1.1.4.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera Korrespondens Diarium Digitalt 5 år  
Webenkät Diarium Digitalt 5 år Ifylld webenkät sparas ner och diarieförs.  
Formulär Diarium Digitalt 5 år Inkommer från SCB som excelark och är baserad 

på det enkätsvar kommunen skickade till SCB.  
Sammanställa Underlag Diarium Digitalt 5 år Avser underlag som inhämtas från diverse system 

och förvaltningar. 
Lämna Ifyllt formulär Diarium Digitalt 5 år  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Yttrande och enkäter 
Process: Hantera yttranden 
Processnummer: 1.1.5.1 
Aktivitet Handling Förvarin

g 

Forma

t 

Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Registrera Remiss Diarium Digitalt Bevaras Avser inkommen remiss. Ev. pappershandlingar 
skannas, förs till ärendet i diarium och gallras. 

Begäran om yttrande Diarium Digitalt Bevaras Avser inkommen begäran om yttrande. Ev. 
pappershandlingar skannas och förs till ärendet i 
diarium. 

Besvara Svar på remiss Diarium Digitalt Bevaras  
Yttrande Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Ledning 
Processgrupp: Yttrande och enkäter 
Process: Hantera enkäter 
Processnummer: 1.1.5.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Registrera Inkommen enkät Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 
i diarium. 
 
Enkäter från myndigheter bevaras. 
Övriga enkäter gallras. 

Besvara Svar på enkät Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Hantera styrning 
Process: Hantera styrning från regeringen och riksdag 
Processnummer: 1.2.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera Styrdokument Diarium Digitalt Bevaras  
Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras  
Implementera Remiss Diarium Digitalt Bevaras  

Remissvar Diarium Digitalt Bevaras  
Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  
 

  



 

                                                

Sida 18 av 50 

  

Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Hantera styrning 
Process: Hantera styrning från kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
Processnummer: 1.2.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Producera 
styrdokument 
 

Policy Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Vision Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Plan Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen. 
Strategi Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 
Riktlinjer Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 
Målbild Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Skicka på remiss Remiss Diarium Digitalt Bevaras  
Remissvar Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  
Protokoll    Hanteras inom processerna för antingen fullmäktige 

(1.1.1.1) eller nämnd se 1.1.2.1 Hantera 
nämndprocess 

Implementera och 
följa upp 

Utvärdering Diarium Digitalt Bevaras   
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Hantera styrning 
Process: Hantera styrning från nämnd 
Processnummer: 1.2.1.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Producera 
styrdokument 

Strategi Diarium Digitalt Bevaras Avser styrning från nämnd till förvaltning.  
 
För styrning från riksdag, regering, se 1.2.1.1 
Hantera styrning från regeringen och riksdag.  
 
För styrning från kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, se 1.2.1.2 Hantera styrning från 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 

Plan Diarium Digitalt Bevaras  
Riktlinjer Diarium Digitalt Bevaras  
Målbild Diarium Digitalt Bevaras  

Inhämta synpunkter Förslag på 
styrdokument 

Diarium Digitalt Se anmärkning Gallras efter avslutat ärende. 

Synpunkt Diarium Digitalt Se anmärkning Gallras efter avslutat ärende. 
Besluta Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Protokoll    Beslutas av nämnd, se 1.1.2.1 Hantera 
nämndprocess 

Följa upp Utvärdering Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Hantera styrning 
Process: Hantera taxor och avgifter 
Processnummer: 1.2.1.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Producera dokument Taxa Diarium Digitalt Bevaras  
Avgift Diarium Digitalt Bevaras  
Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Beslut Protokoll    Taxor beslutas av fullmäktige, se 1.1.1.1 
Avgifter beslutas i regel av fullmäktige, vissa kan 
beslutas av nämnd, se respektive nämnds 
reglemente. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Hantera styrning 
Process: Hantera mål och resursplanering 
Processnummer: 1.2.1.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Planera Kommunbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av fullmäktige.  
Nämndbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av nämnd. 
Förvaltningsbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av förvaltningschef. 
Genomförandeplan Diarium Digitalt Bevaras Avser förvaltningsövergripande 

genomförandeplaner. 
Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras Avser tjänsteskrivelser som upprättas när budget 

m.m. går upp till fullmäktige eller nämnd.  
Överenskommelse Diarium Digitalt Vid inaktualitet  

Följa upp Delårsrapport Diarium Digitalt Bevaras  
Uppföljning och 
prognos (april) 

Diarium Digitalt Bevaras  

Årsredovisning Diarium Digitalt Bevaras Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport 
och sammanställd redovisning som omfattar även 
kommunal verksamhet som bedrivs genom annan 
juridisk person. 

Hantera 
befolkningsprognos 

Statistikunderlag Samarbetsrum Digitalt 5 år Inkommer från SCB (Propak och TYCO-pak) 
Befolkningsprognos Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Hantera styrning 
Process: Hantera manualer, rutiner och lathundar 
Processnummer: 1.2.1.6 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Manual Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
 Rutin Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
 Lathund Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
 Processkartor Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 
Process: Utföra revision 
Processnummer: 1.2.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Forma

t 

Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Planera granskning Revisionsplan Diarium Digitalt Bevaras  
Genomföra 
granskning 

Granskningsmaterial   10 år Avser material/underlag för granskning. Förvaras 
hos biträdande revisorer. 

Granskningsrapporter Diarium Digitalt Bevaras   
Korrespondens   Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och bevaras. 

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 
gallras vid inaktualitet. 

Svar på 
granskningsrapport 

Diarium Digitalt Bevaras   

Ansvarspröva Revisionsberättelse Diarium Digitalt Bevaras  
Sammanträda Kallelse   2 år Upprättas hos biträdande revisorer, inkommer inte 

till kommunen 
Minnesanteckningar Diarium Digitalt Bevaras Avser minnesanteckningar av betydelse för 

revisorsverksamheten. Upprättas av biträdande 
revisorer, inkommer till kommunen. 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Sammanställs av biträdande revisorer, inkommer 
till kommunen för underskrift. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 
Process: Utföra internkontroll 
Processnummer: 1.2.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Planera och 
genomföra 
 

Internkontrollplan 
inklusive 
riskanalys 

Diarium Digitalt Se anmärkning Upprättas i Stratsys, diarieförs i diarium.  

Sammanställningar Samarbetsrum Digitalt 
eller papper 

Vid inaktualitet Avser sammanställningar av insamlat material för 
kontroll. 

Följa upp Rapport Diarium Digitalt Bevaras Upprättas i Stratsys, diarieförs i diarium. 
Underlag Stratsys Digitalt Se anmärkning Gallras efter nästkommande årsrapport är beslutad 

av kommunfullmäktige. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 
Process: Hantera tillsyn, revision och granskning 
Processnummer: 1.2.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Forma

t 

Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Samla in och 
bearbeta 

Granskningsmaterial Diarium Digitalt 7 år Avser material/underlag för granskning. Handlingar 
som inkommer på papper kan gallras efter att de 
skannats och förts till diarium. 

Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs i diarium 
och bevaras. Korrespondens av ringa eller tillfällig 
betydelse gallras vid inaktualitet 

Besvara Granskningsrapport Diarium Digitalt Bevaras  
Svar på 
granskningsrapport 

Diarium Digitalt Bevaras  

Åtgärda Åtgärdsplan Diarium Digitalt Bevaras  
Föreläggande Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Styrning 
Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 
Process: Hantera visselblåsning 
Processnummer: 1.2.2.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera ärende som 
inkommer till 
kommunen 

Underlag Visselblåsardiarium Digitalt 2 år Inkommer från extern mottagningsfunktion. 
Med hänsyn till 8 kap. § 4 i Lag (2021:890) 
om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden 

Rapport Visselblåsardiarium Digitalt 2 år Inkommer från extern mottagningsfunktion. 
Med hänsyn till 8 kap. § 4 i Lag (2021:890) 
om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden 

Handlägga ärende Underlag Visselblåsardiarium Digitalt 2 år Med hänsyn till 8 kap. § 4 i Lag (2021:890) 
om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden 

Rapport Visselblåsardiarium Digitalt Bevaras  
Överlämna rapport 
till berörd för åtgärd 

Korrespondens Outlook Digitalt Se anmärkning. Berörd part kan vara extern eller intern part. 
 
Korrespondens av ringa betydelse gallras vid 
inaktualitet. 
Korrespondens av betydelse gallras efter 2 år.  

Återkoppla till 
visselblåsare 

Korrespondens Visselblåsardiarium Digitalt Bevaras  
Tjänsteanteckning Visselblåsardiarium Digitalt Bevaras  

Redovisa statistik Statistikrapport Diarium Digitalt Bevaras Redovisas till kommunstyrelsen. 
  



 

                                                

Sida 27 av 50 

  

Informationshanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 
Processgrupp: Övergripande organisering 
Process: Organisera nämnder och kommunala bolag 
Processnummer: 1.3.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Genomföra 
behovsanalys 

Behovsanalys Diarium Digitalt Bevaras   

Utreda Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. 

Utredning Diarium Digitalt Bevaras Avser även utredningar som upprättas av konsulter. 
Nya nämnder och bolag beslutas av 
kommunfullmäktige, se 1.1.1.1 Hantera 
fullmäktige. 

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  
 

  



 

                                                

Sida 28 av 50 

  

Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 
Processgrupp: Övergripande organisering 
Process: Organisera verksamheten 
Processnummer: 1.3.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Genomföra 
behovsanalys 

Behovsanalys Diarium Digitalt Bevaras  

Utreda Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. Kan skapas/upprättas i 
Stratsys, men ska bevars i diarium. 

Utredning Diarium Digitalt Bevaras Avser även utredningar som upprättas av externa 
konsulter. 

Organisationsschema Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. 
Besluta Beslut från styrgrupp Diarium Digitalt Bevaras Om styrgrupp förekommer. 

Beslut från 
verksamhetens 
ledning 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av fullmäktige eller nämnd, se process 
1.1.1.1 Hantera fullmäktige eller 1.1.2.1 Hantera 
nämndprocess. 

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 
Processgrupp: Verksamhetsutveckling 
Process: Hantera utvecklingsprojekt 
Processnummer: 1.3.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Genomföra 
behovsanalys 

Behovsbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande.  

Beställning av 
förstudie 

Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Beslut om förstudie Diarium Digitalt Bevaras  
Genomföra förstudie 
 

Förstudierapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras Inkl. bilagor t.ex. effekt/nytta-analys. 
 
Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Beslut om 
projektstart 

Diarium Digitalt Bevaras  

Planera projekt Projektplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Beslut om att 
genomföra projekt 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av styrgrupp. 

Kommunikationsplan Se anmärkning Digitalt 2 år Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Riskanalys Se anmärkning Digitalt 2 år Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Tid- och 
aktivitetsplan 

Se anmärkning Digitalt 2 år Administreras i Antura eller samarbetsrum. 

Projektkalkyl Se anmärkning Digitalt 2 år Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Genomföra projekt Statusrapport Se anmärkning Digitalt 2 år Administreras i Antura eller samarbetsrum. 

Delrapport Se anmärkning Digitalt 2 år Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Ändringsbegäran Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 

Diarieförs i diarium efter upprättande. 
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Informationshanteringsplan 

Genomföra test Testplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Aktivitetslista Antura Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter beslut om projektavslut eller 
utvärdering.  

Testunderlag Antura Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter beslut om projektavslut eller 
utvärdering. 

Testrapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Avsluta och 
utvärdera projekt 

Slutrapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Nyttoutvärdering Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Beslut om 
projektavslut 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av styrgrupp. 

Beslutsprotokoll Diarium Digitalt Bevaras Avser beslutspunkter från styrgrupp. 
Korrespondens Diarium Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse bevaras och registreras 

i diarium. Korrespondens av ringa eller tillfällig 
betydelse gallras vid inaktualitet. 

Minnesanteckningar Diarium Digitalt Se anmärkning Minnesanteckningar av betydelse diarieförs i 
diarium och bevaras. Minnesanteckningar av ringa 
eller tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde
: 

Organisering och utveckling 

Processgrupp: Verksamhetsutveckling 
Process: Hantera externt finansierade projekt 
Processnummer: 1.3.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Genomföra 
behovsanalys 

Behovsbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Beställning av förstudie Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Beslut om förstudie Diarium Digitalt Bevaras Sker i regel i linjen. Administreras i Antura eller 
samarbetsrum. Diarieförs i diarium efter 
upprättande. 

Genomföra förstudie Förstudierapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras Inklusive bilagor t.ex. effekt-/nyttoanalys. 
Beslut om ansökan Diarium Digitalt Bevaras Sker i regel i linje men kan även beslutas av 

nämnd. Administreras i Antura eller 
samarbetsrum. Diarieförs i diarium efter 
upprättande. 

Planera och ansöka 
 

Ansökan Diarium Digitalt Bevaras Inklusive ev. bilagor. Om ansökan upprättas i 
ansökningssystem så bevaras bekräftelsen på 
ansökan tillsammans med sammanställd ansökan. 

Projektbudget Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i ansökan. Administreras i Antura eller 
samarbetsrum. Diarieförs i diarium efter 
upprättande. 

Avsiktsförklaring Diarium Se 
anmärknin
g 

Se anmärkning Kan även benämnas som letter of intent. 
Förklaringar som upprättas på papper skannas och 
diarieförs i diarium och bevaras. Pappret förvarar i 
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Informationshanteringsplan 

projektpärm och gallras vid revisionstidens 
upphörande. 

Bekräftelse på inlämnad 
ansökan 

Diarium Digitalt Bevaras  

Begäran om 
komplettering 

Diarium Digitalt Bevaras  

Komplettering av 
ansökan 

Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Medfinansieringsintyg Se anmärkning Se 
anmärknin
g 

Se anmärkning Intyg som upprättas på papper skannas och 
diarieförs digitalt i diarium och bevaras. Pappret 
förvaras i projektpärm och gallras vid 
revisionstidens upphörande. 

Beslut om ansökan Diarium Digitalt Bevaras Avser beslut från finansiären om tilldelning eller 
avslag. 

Partnerskapsavtal Se anmärkning Se 
anmärknin
g 

Se anmärkning Avtal som upprättas på papper skannas och 
diarieförs digitalt i diarium och bevaras. Pappret 
förvaras i projektpärm och gallras vid 
revisionstidens upphörande. 

Genomföra: 
administrera projekt 

Projektplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Kommunikationsplan Digital 
projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. 

Riskanalys Digital 
projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan ingå 
i projektplanen. 

Tid- och aktivitetsplan Digital 
projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan ingå 
i projektplan. 

Projektbudget Digital 
projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 
detaljerad budget. 

Statusrapport Digital 
projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 
rapporter till styrgrupp. 
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Informationshanteringsplan 

Ändringsbegäran Diarium Digitalt Bevaras Avser begäran om ändringar av mer 
genomgripande karaktär. Till styrgrupp och eller 
finansiären. Administreras i Antura eller 
samarbetsrum. Diarieförs i diarium efter 
upprättande. 

Beslut om ändring av 
projekt 

Diarium Digitalt Bevaras Avser beslut om ändringar av mer genomgripande 
karaktär av styrgrupp och eller finansiären. 

Genomföra: 
genomföra projekt 

Underlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 
källmaterial, statistiska uppgifter, enkäter mm 
som samlats in/skapats som underlag för 
projektets genomförande. Förvaras i digital 
projektplats eller projektpärm. 

Bearbetat underlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan vara 
sammanställningar av resultat, utvärderingar och 
analyser. Förvaras i digital projektplats eller 
projektpärm. 

Projektresultat Diarium Digitalt Bevaras Kan vara en rapport, handbok, skrift eller 
beskrivning av projektets resultat. Administreras i 
Antura eller samarbetsrum. Diarieförs i diarium 
efter upprättande. 

Deltagarmaterial Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 
material för att genomföra tex en utbildning/insats 
i syfte att nå projektets mål. Förekommer främst 
inom projekts från Socialfonden. Förvaras i digital 
projektplats eller projektpärm. 

Projektdagbok Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Förvaras i 
digital projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: 
utvärdera 

Löpande utvärdering Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 
löpande utvärdering. Förvaras i digital 
projektplats eller projektpärm. 

Utvärdering från 
följeforskning 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Förvaras i 
digital projektplats eller projektpärm. 
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Informationshanteringsplan 

Genomföra: 
redovisa 

Lägesrapport Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Består av 
redovisning av både innehåll och ekonomi till 
finansiärer av projektet. Förvaras i digital 
projektplats eller projektpärm. 

Beslut om utbetalning Diarium Digitalt Bevaras Ekonomisk redovisning, se process 2.4.1.4 
Bokföra och redovisa. 

Genomföra: 
spridning av resultat 

Spridningsmaterial Se anmärkning  Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. till 
exempel roll-up och tröjor. Spara ett exemplar av 
varje. alternativt ett fotografi av 
spridningsmaterialet i sin helhet. Fotografiet 
sparas i så fall i digitalt projektverktyg eller 
projektpärm. 

Spridningsdokumentation Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 
dokumentation av genomförd spridning tex 
medierapportering (tidningsnotis, skärmdump). 
Förvaras i digital projektplats eller projektpärm. 

Trycksaker Diarium Digitalt Bevaras Avser "tryck-pdf". 
Web Server Digitalt Bevaras Bevaras av projektägare. 
Bildupptagningar Diarium Digitalt Bevaras  
Konferensmaterial Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. 

Deltagarlistor, program från konferenser som 
projektet anordnat. Förvaras i digital projektplats 
eller projektärm. 

Avsluta Slutrapport Diarium Digitalt Bevaras  Administreras i Antura eller samarbetsrum. 
Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Beslut om slututbetalning Diarium Digitalt Bevaras  
Utvärdera projekt Nyttoutvärdering Diarium Digitalt Bevaras  
Handlingar ej 
bundna till specifik 
aktivitet 

Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och 
bevaras i diarium. Rutinmässig korrespondens 
gallras vid inaktualitet.    

Minnesanteckningar Digital 
projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Inklusive 
kallelser, närvarolistor, dagordningar och 
signerade listor från projektgrupp och styrgrupp. 
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Allmänna handlingar 
Process: Tillhandahålla allmänna handlingar 
Processnummer: 1.4.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantering av allmän 
handling 

Begäran av allmän 
handling 

Se anmärkning Se 
anmärkning 

Se anmärkning Begäran kan komma in på papper och digitalt. 
Beviljad begäran gallras.  
 
Avslagen begäran bevaras tillsammans med beslut 
om avslag. 

Svar på begäran 
om allmän 
handling 

Se anmärkning Digitalt Vid inaktualitet E-post förvaras i Outlook, kopia på papper förvaras 
hos handläggare tills de gallras. 

Återkoppling Beslut om avslag 
på begäran om 
allmän handling 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Allmänna handlingar 
Process: Hantera personuppgifter 
Processnummer: 1.4.1.2 
Aktivitet Handling Förvarin

g 

Forma

t 

Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Förebyggande arbete Personuppgiftsbiträdesavtal Diarium Digitalt 
/papper 

Bevaras Avtalen kan administreras i Draftit men ska vid 
upprättande diarieföras i diarium. 

Register över 
personuppgiftsbehandlingar 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Uppdateras löpande och förvaras i Draftit eller 
sammarbetsrum. Tidigare kallat 
registerförteckning.  

Anmälan av nytt 
dataskyddsombud till 
Integritetsskyddsmyndighete
n IMY 

Diarium Digitalt Bevaras I enlighet med artikel 37 GDPR. 

Mottagningsbekräftelse från 
IMY 

Diarium Digitalt Bevaras  

Konsekvensbedömning Diarium Digitalt Bevaras I enlighet med artikel 35.2 GDPR. 
Tröskelanalys Diarium Digitalt Bevaras  
Yttrande från 
dataskyddsombud över 
konsekvensbedömning 

Diarium Digitalt Bevaras I enlighet med artikel 39.1(c) GDPR. 

Begäran om samråd med 
IMY 

Diarium Digitalt Bevaras I enlighet med artikel 36 GDPR. 

Yttrande och beslut från IMY Diarium Digitalt Bevaras Avser yttrande och beslut från samråd eller 
tillsyn. 

Samtycke eller 
integritetsstärkande 
medgivande 

Diarium Digitalt Bevaras På samtycket/medgivandet ska det framgå vilka 
uppgifter som avses samt var de återfinns. 

Uppföljning/egenkontroll av 
dataskydd 

Diarium Digitalt Bevaras Systematiskt kvalitetssäkringsarbete i enlighet 
med artikel 5.2 och 24.1–2 i GDPR. 
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Informationshanteringsplan 

Råd och rekommendationer 
från dataskyddsombud 

Diarium Digitalt Bevaras I enlighet med artikel 39.1(a) GDPR. 

Hantera begäran Begäran om registerutdrag Diarium Digitalt 2 år Begäran från säkerhetspolisen bevaras på 
papper.  

Registerutdrag Diarium Digitalt 2 år I enlighet med artikel 15 GDPR. 
Begäran om ändring/rättelse Diarium Digitalt 2 år I enlighet med artikel 16 GDPR. 
Begäran om radering Diarium Digitalt 2 år I enlighet med artikel 17 GDPR. 
Begäran om begränsning av 
behandling 

Diarium Digitalt 2 år I enlighet med artikel 18 GDPR. 

Begäran om dataportabilitet Diarium Digital 2 år I enlighet med artikel 20 GDPR. 
Begäran om skadestånd Diarium Digitalt 2 år I enlighet med artikel 82 GDPR. 
Begäran om tillbakadragande 
av samtycke 

Diarium Digitalt 2 år I enlighet med artikel 7.3 GDPR. 

Invändning Invändning mot 
personuppgiftsbehandling 

Diarium Digitalt 2 år I enlighet med artikel 21 GDPR. 

Utredning Utredning av begäran Diarium Digitalt 2 år  
Utredning av 
personuppgiftsincident 

Diarium Digitalt Bevaras  

Anmälan Anmälan av 
personuppgiftsincident till 
IMY 

Diarium Digitalt Bevaras I enlighet med artikel 33 GDPR. 

Beslut Beslut om begäran Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut med anledning av 
personuppgiftsincident 

Diarium Digitalt Bevaras  

Beslut med anledning av 
konsekvensbedömning 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Allmänna handlingar 
Process: Hantera vidareutnyttjande och öppna data 
Processnummer: 1.4.1.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Begäran om 
vidarenyttjande 

Diarium Digitalt Bevaras  

 Korrespondens Diarium Digitalt Se anmärkning Korrespondens av vikt för ärendet diarieförs i 
diarium och bevaras. Korrespondens av ringa och 
tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet. 

 Utredning Diarium Digitalt 2 år  
 Beslut Diarium Digitalt Bevaras Positivt beslut registreras som anteckning i ärendet. 

Avslag på begäran registreras som signerat beslut. 
 Avtal Diarium Se 

anmärkning 
Bevaras Avtal som upprättas på papper skannas och 

diarieförs digitalt i diarium. Pappret förvaras i 
närarkiv och gallras vid inaktualitet. 

 Information om 
vidarenyttjande 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser information om eventuella avgifter, 
beräkningsgrund och andra villkor för 
vidarenyttjandet. Publiceras på webb och 
uppdateras löpande. 

 Förteckning över 
öppna data 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Publiceras på webb. Uppdateras löpande. 

 Öppna data Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser data från en rad nyckeltal som publiceras på 
kommunens webb via SKRs databas Kolada. På 
kommunens webb visas endast den aktuella uppgift 
som hämtas från databasen från Kolada. Webben 
uppdateras löpande. 

 Grunddata Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser data som hämtas eller lämnas från ett system 
direkt till en användare till exempel via API:er. 
Grunddata hanteras i övrigt enlig 
hanteringsanvisningen för berörd process. 
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Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Offentlig dialog 
Process: Hantera klagomål  
Processnummer: 1.4.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ta emot synpunkt Inkommen 
kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 
”kommentaren” som sker genom kommunens e-
tjänst.  

Lämna svar på 
synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Offentlig dialog 
Process: Hantera beröm 
Processnummer: 1.4.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ta emot synpunkt Inkommen 
kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 
”kommentaren” som sker genom kommunens e-
tjänst. 

Lämna svar på 
synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

                                                

Sida 42 av 50 

  

Informationshanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Offentlig dialog 
Process: Hantera förslag till förbättring 
Processnummer: 1.4.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ta emot synpunkt Inkommen 
kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 
”kommentaren” som sker genom kommunens e-
tjänst. 

Lämna förslag på 
synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Offentlig dialog 
Process: Hantera övriga synpunkter 
Processnummer: 1.4.2.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ta emot övrig 
synpunkt 

Inkommen 
synpunkt 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 
”kommentaren” som sker genom kommunens e-
tjänst. 

Lämna förslag på 
övrig synpunkt 

Svar på synpunkt Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Offentlig dialog 
Process: Hantera invånardialog 
Processnummer: 1.4.2.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Initiera dialog Målgruppsanalys Diarium Digitalt Vid inaktualitet  
Besluta om dialog Protokoll Diarium Digitalt Bevaras I de fall som dialogen är av politisk art fattas beslut 

av nämnd. I andra fall fattas beslut av 
verksamhetschef eller motsvarande. 

Planera och 
genomföra dialog 

Plan för dialog Diarium Digitalt Bevaras  
Kommunikationsplan Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Ingår i regel i Plan för dialog 
Tid- och 
aktivitetsplan 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Ingår i regel i Plan för dialog 

Synpunkter Se anmärkning Se 
anmärknin
g 

Se anmärkning Synpunkter kan inhämtas vi invånarpanel, enkäter, 
korrespondens, sociala medier eller direkta 
förfrågningar som dokumenteras både digitalt och 
på papper. Synpunkterna förs in i sammanställning 
och gallras sedan.  

Sammanställa och 
återkoppla 

Sammanställning Diarium Digitalt Bevaras Avser sammanställning av synpunkter. 
Rapport/återkoppling Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Val 
Process: Hantera allmänna val 
Processnummer: 1.4.3.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallr

a 

Anmärkning 

Förbereda allmänna 
val 

Anvisningar och 
utbildningsmaterial 

Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Utbildningsmaterial och instruktioner som är 
kommunspecifika bevaras, sådant som upprättast 
av valmyndigheten och Länsstyrelsen gallras efter 
valet vunnit laga kraft. Presentationer och material 
som använts vid utbildningar av enklare karaktär 
gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Karta och 
kodförteckning 

Diarium Digital Bevara  

Ansökan om att 
arbeta som 
röstmottagare 

Kaskelott Digitalt Vid inaktualitet  

Genomföra allmänna 
val 

Brevröster, för sent 
inkomna 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Beslut från 
valmyndighete och 
länsstyrelsen 

Se anmärkning Se 
anmärknin
g 

Se anmärkning Bevaras tillsammans med röstlängden. 

Dagrapport över 
mottagna 
förtidsröster 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Informationsmaterial Diarium Digitalt Se anmärkning Kommunspecifik information bevaras. Övrig 
information gallras efter valet vunnit laga kraft.  

Postkvittenser Närarkiv Papper Se anmärkning Avser kvittenser från PostNord över mottagna 
röster. Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Omslag Närarkiv Papper Se anmärkning Omslag med ytterkuvert från godkända budröster 
samt omslag med budröster som underkänts och 
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tagits omhand gallras efter att valet vunnit laga 
kraft. 

Protokoll, mottagna 
förstidsröster 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att nästa val vunnit laga kraft. 

Röstkort Närarkiv Papper Se anmärkning Avser röstkort som samlats upp i vallokaler och 
röstningslokaler, gallras efter valet. 

Röstlängder Närarkiv Papper Bevaras   
Utvärdera allmänna 
val 

Uppföljningar  Samarbetsrum Digitalt Bevaras Avser uppföljning av till exempel lokaler, 
transporter, ambulerande röstmottagare och annat 
som utgör underlag för planering av 
nästkommande val. 

Uppföljningar av 
enkätsvar från 
vallokaler 

Diarium Digitalt Bevaras Avser uppföljning av till exempel lokaler, 
transporter, ambulerande röstmottagare och annat 
som utgör underlag för planering av 
nästkommande val. 

Genomföra allmänna 
val 

Väljarförteckningar Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att nästa val vunnit laga kraft. 
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Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 
Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 
Processgrupp: Överklagande och omprövning 
Process: Hantera överklagande och omprövning 
Processnummer: 1.4.4.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Registrering Överklagande Diarium Digitalt Se anmärkning Överklagan skannas om den inkommer på papper. 
Original skickas till instans som behandlar 
överklan. Vid beslut om avvisning gallras 
överklagan efter två år. 

Rättidsprövning Beslut om 
avvisning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Mottagningsbevis Diarium Digitalt 2 år   
Besvärshänvisning Diarium Digitalt 2 år   

Omprövning av 
beslut 

Utredning Diarium Digitalt Bevaras I de fall kommunen svarar för omprövning 
Beslut om 
omprövning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Överlämna 
överklagande för 
prövning 

Yttrande Diarium Digitalt Bevaras  
Information till den 
som överklagat 

Diarium Digitalt 2 år Om att ärendet överlämnats till högre instans 

Överprövning av 
beslut 

Parternas yttranden Diarium Digitalt Bevaras  
Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och bevaras. 

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 
gallras vid inaktualitet. 

Beslut eller dom Diarium Digitalt Bevaras   
Lagakraftsbevis Diarium Digitalt Bevaras   

Eventuell vidare 
prövning till högre 
instans 

Överklagande Diarium Digitalt Bevaras  
Parternas yttranden Diarium Digitalt Bevaras  
Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och bevaras. 

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 
gallras vid inaktualitet. 
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Yttrande Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut eller dom Diarium Digitalt Bevaras  
Lagakraftsbevis Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera fullmäktige 

Processnummer: 1.1.1.1 

Kalla till sammanträde Arbetsordning Diarium Digitalt Bevaras Hanteras som ett reguljärt ärende 

Kalla till sammanträde Kallelse Diarium Digitalt 2 år Kan även vara samma handling som 

dagordningen. 

Kalla till sammanträde Beslutsunderlag Diarium Digitalt Bevaras Beslutsunderlag inklusive tjänsteskrivelse 

hanteras enligt Kungsbackas ärendeprocess. 

Kalla till sammanträde Kungörelse Diarium Digitalt 2 år  

Kalla till sammanträde Annons i 

ortstidning 

Samarbetsrum Digitalt 2 år  

Hålla sammanträde Ljud- och 

bildupptagning 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet. 

Hålla sammanträde Dagordning Diarium  2 år Kan även vara samma handling som 

kallelsen. 

Besluta och expediera Omröstningslist

a 

Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet. 

Besluta och expediera Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och expediera Anslagsbevis Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som ett övergripande 

sammaträdesdokument i systemet.  

Besluta och expediera Protokollsutdrag Diarium Digitalt Se anmärkning Protokollsutdrag registreras tillsammans med 

respektive ärende, bevaras. Utdrag som 

ligger på själva sammanträdet kan gallras vid 

inaktualitet (2 år). 

 

 



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera motioner, interpellationer och enkla frågor 

Processnummer: 1.1.1.2 

Initiera Motion Diarium Digitalt Bevaras  

Initiera Interpellation Diarium Digitalt Bevaras  

Initiera Enkel fråga Diarium Digitalt Bevaras  

Handlägga/ 

besvara 

Svar Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Protokoll    Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 

Besluta Protokollsutdrag    Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 

 

  



 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera särskilda beredningar 

Processnummer: 1.1.1.3 

Kalla till 

sammanträde 

Kallelse Diarium Digitalt 2 år  

Kalla till 

sammanträde 

Beslutsunderlag  Digitalt Se anmärkning Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för 

ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i 

diarium.  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Ingår i protokollet, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Hålla sammanträde Omröstningslista Diarium Digitalt Bevaras Ingår i protokollet, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Hålla sammanträde Dagordning Diarium Digitalt 2 år  

Besluta och 

expediera 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och 

expediera 

Protokollsutdrag Diarium Digitalt Se anmärkning Protokollsutdrag registreras tillsammans med 

respektive ärende, bevaras. Utdrag som ligger på 

själva sammanträdet kan gallras efter 2 år. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera valberedningar 

Processnummer: 1.1.1.4 

Överlägga Kallelse Diarium Digitalt 2 år  

Överlägga Förslag på 

ledamöter och 

ersättare 

Diarium Digitalt Bevaras Avse förslag över nämnder och tillsättningar för 

kommande mandatperiod. 

Besluta Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Beslut fattas först av valberedning. För att 

valberedningens beslut ska bli gällande behöver 

även fullmäktige besluta i frågan. 

Besluta Protokollsutdrag Diarium Digitalt 2 år  

Hantera förtroende-

mannaregister 

Förtroendemanna-

register 

Troman Digitalt Bevaras  

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera förtroendevalda 

Processnummer: 1.1.1.5 

Initiera Avsägelse av uppdrag Diarium Digitalt Bevaras   

Besluta om 

entledigande 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Vid avsägelse beslutar fullmäktige om 

entledigande, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Expediera Protokollsutdrag Diarium Digitalt Bevaras Protokollsutdrag för entledigande till fullmäktige 

skickas till länsstyrelsen. Övriga skickas till 

berörda organ och personer. 

Besluta om 

entledigande till 

fullmäktige 

Beslut om ersättare Diarium Digitalt Bevaras Beslut om ersättare och nya ledamöter till 

fullmäktige fattas av länsstyrelsen. 

Beslut om ersättare 

till nämnd 

Beslut om ersättare Diarium Digitalt Bevaras Ersättare till nämnd tillkännages av 

valberedningens ordförande. Beslut fattas av 

fullmäktige, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Uppdatera 

förtroende-

mannaregister 

Förtroendemannaregister Troman Digitalt Bevaras  

  



 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera stöd till politiska partier 

Processnummer: 1.1.1.6 

Initiera Sammanställning 

av 

mandatfördelning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Ge och redovisa stöd Redovisning Diarium Digitalt Bevaras  

Ge och redovisa stöd Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras Avser sammanställning över inlämnade 

redovisningar. 

Besluta Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 

 

  



 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Kommunstyrelse och nämnd 

Process: Hantera nämndprocess 

Processnummer: 1.1.2.1 

Kalla till 

sammanträde 

Kallelse Diarium Digitalt 2 år  

Kalla till 

sammanträde 

Beslutsunderlag Diarium Digitalt Se anmärkning Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för 

ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i 

diarium.  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet.  

Hålla sammanträde Dagordning Diarium Digitalt 2 år  

Hålla sammanträde Omröstningslista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet.  

Besluta och 

expediera 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och 

expediera 

Protokollsutdrag Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och 

expediera 

Anslagsbevis Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som ett övergripande 

sammanträdesdokument i systemet.  

 

  

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Överlägga och besluta 

Processnummer: 1.1.3.1 

Kalla till möte Kallelse Diarium Digitalt Se anmärkning Om mötet upprättar en dagordning så kan kallelsen 

gallras efter 2 år. Om mötet inte upprättar en 

dagordning så ska kallelsen bevaras. 

Kalla till möte Dagordning Diarium Digitalt Bevaras  

Kalla till möte Beslutsunderlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Underlag till beslutsärenden ska registreras i 

diarium och bevaras. Underlag till informations- 

och avstämningsärenden gallras vid inaktualitet. 

Hålla möte Plan Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör, förvaltningschef, 

verksamhetschef eller enhetschef. 

Hålla möte Regler Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör, förvaltningschef, 

verksamhetschef eller enhetschef. 

Hålla möte Målbild Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör eller förvaltningschef. 

Hålla möte Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Hålla möte Beslut Diarium Digitalt Bevaras  

Hålla möte Minnesanteckningar Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Avser anteckningar som endast fungerat som ett 

stöd under mötet och som saknar beslut och inte 

kan ses vara av betydelse för verksamheten. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Planera och följa upp 

Processnummer: 1.1.3.2 

Planera och 

genomföra 

Genomförandeplan Diarium Digitalt 5 år Avser plan för att genomföra en aktivitet, nå ett 

uppsatt mål eller effekt. Kan utgöra ett årshjul eller 

tidplan. 

Följa upp Underlag Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Kan gallras efter att sammanställning eller 

motsvarande gjorts. 

Följa upp Utvärdering Diarium Digitalt 5 år  

Följa upp Sammanställning 

av resultat 

Diarium Digitalt Bevaras  

Analysera Analys Insidan Digitalt Se anmärkning Kan gallras efter att sammanställning eller 

motsvarande gjorts.  

Analysera Rapport Diarium Digitalt Bevaras  

Analysera Åtgärdsplan Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Inhämta juridisk expertis 

Processnummer: 1.1.3.3 

Begära juridisk 

expertis 

Underlag Diarium Digitalt Se anmärkning Avser eventuella kopior som används som underlag 

för juridiskt utlåtande. Gallras efter att utlåtandet är 

förankrat hos beställaren. 

Motta juridisk 

expertis 

Juridisk utlåtande Diarium Digitalt Bevaras Skriftligt utlåtande registreras i regel tillsammans 

med tillhörande ärende. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Systematisk omvärldsbevakning 

Processnummer: 1.1.3.4 

Planera Plan för 

omvärldsbevakning 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras  

Samla in 

underlag/bearbeta 

Rådata Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Presentera Rapport Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Hantera skadeståndsanspråk 

Processnummer: 1.1.3.5 

Initiera och 

sammanställa 

Krav/anmälan Diarium Digitalt Bevaras 

 

Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Initiera och 

sammanställa 

Kvitton Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Initiera och 

sammanställa 

Bilder Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Initiera och 

sammanställa 

Korrespondens Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Initiera och 

sammanställa 

Tjänsteanteckning Diarium Digitalt Bevaras   

Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras Utredning görs av extern försäkringsmäklare eller 

försäkringsbolag. Ev. pappershandlingar skannas 

och förs till ärendet i diarium. 

Utreda Besked Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Utreda Bokföringsorder Diarium Digitalt Bevaras Bokföringsorder för utbetalning av skadestånd finns 

även i ekonomisystemet.  

Utreda Regresskrav Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Myndighetsredovisning 

Process: Lämna räkenskapssammandrag till SCB 

Processnummer: 1.1.4.1 

Initiera Korrespondens Diarium Digitalt 5 år  

Initiera Webenkät Diarium Digitalt 5 år Ifylld webenkät sparas ner och diarieförs.  

Initiera Formulär Diarium Digitalt 5 år Inkommer från SCB som excelark och är baserad 

på det enkätsvar kommunen skickade till SCB.  

Sammanställa Underlag Diarium Digitalt 5 år Avser underlag som inhämtas från diverse system 

och förvaltningar. 

Lämna Ifyllt formulär Diarium Digitalt 5 år   

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Myndighetsredovisning 

Process: Lämna övriga uppgifter till SCB 

Processnummer: 1.1.4.2 

Initiera Korrespondens Diarium Digitalt 5 år  

Initiera Webenkät Diarium Digitalt 5 år Ifylld webenkät sparas ner och diarieförs.  

Initiera Formulär Diarium Digitalt 5 år Inkommer från SCB som excelark och är baserad 

på det enkätsvar kommunen skickade till SCB.  

Sammanställa Underlag Diarium Digitalt 5 år Avser underlag som inhämtas från diverse system 

och förvaltningar. 

Lämna Ifyllt formulär Diarium Digitalt 5 år  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Yttrande och enkäter 

Process: Hantera yttranden 

Processnummer: 1.1.5.1 

Registrera Remiss Diarium Digitalt Bevaras Avser inkommen remiss. Ev. pappershandlingar 

skannas, förs till ärendet i diarium och gallras.

Registrera Begäran om yttrande Diarium Digitalt Bevaras Avser inkommen begäran om yttrande. Ev. 

pappershandlingar skannas och förs till ärendet i 

diarium. 

Besvara Svar på remiss Diarium Digitalt Bevaras  

Besvara Yttrande Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Yttrande och enkäter 

Process: Hantera enkäter 

Processnummer: 1.1.5.2 

Registrera Inkommen enkät Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Besvara Svar på enkät Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera styrning från regeringen och riksdag 

Processnummer: 1.2.1.1 

Initiera Styrdokument Diarium Digitalt Bevaras  

Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras  

Implementera Remiss Diarium Digitalt Bevaras  

Implementera Remissvar Diarium Digitalt Bevaras  

Implementera Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera styrning från kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

Processnummer: 1.2.1.2 

Producera 

styrdokument 

Policy Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 

Producera 

styrdokument 

Vision Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 

Producera 

styrdokument 

Plan Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen. 

Producera 

styrdokument 

Strategi Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Producera 

styrdokument 

Riktlinjer Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Producera 

styrdokument 

Målbild Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Skicka på remiss Remiss Diarium Digitalt Bevaras  

Skicka på remiss Remissvar Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Protokoll    Hanteras inom processerna för antingen fullmäktige 

(1.1.1.1) eller nämnd se 1.1.2.1 Hantera 

nämndprocess 

Implementera och 

följa upp 

Utvärdering Diarium Digitalt Bevaras   

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera styrning från nämnd 

Processnummer: 1.2.1.3 

Producera 

styrdokument 

Strategi Diarium Digitalt Bevaras Avser styrning från nämnd till förvaltning.  

 

För styrning från riksdag, regering, se 1.2.1.1 

Hantera styrning från regeringen och riksdag.  

 

För styrning från kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen, se 1.2.1.2 Hantera styrning från 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 

Producera 

styrdokument 

Plan Diarium Digitalt Bevaras  

Producera 

styrdokument 

Riktlinjer Diarium Digitalt Bevaras  

Producera 

styrdokument 

Målbild Diarium Digitalt Bevaras  

Inhämta synpunkter Förslag på 

styrdokument 

Diarium Digitalt Se anmärkning Gallras efter avslutat ärende. 

Inhämta synpunkter Synpunkt Diarium Digitalt Se anmärkning Gallras efter avslutat ärende. 

Besluta Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Protokoll    Beslutas av nämnd, se 1.1.2.1 Hantera 

nämndprocess 

Följa upp Utvärdering Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera taxor och avgifter 

Processnummer: 1.2.1.4 

Producera dokument Taxa Diarium Digitalt Bevaras  

Producera dokument Avgift Diarium Digitalt Bevaras  

Producera dokument Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Beslut Protokoll    Taxor beslutas av fullmäktige, se 1.1.1.1 

Avgifter beslutas i regel av fullmäktige, vissa kan 

beslutas av nämnd, se respektive nämnds 

reglemente. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera mål och resursplanering 

Processnummer: 1.2.1.5 

Planera Kommunbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av fullmäktige.  

Planera Nämndbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av nämnd. 

Planera Förvaltningsbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av förvaltningschef. 

Planera Genomförandeplan Diarium Digitalt Bevaras Avser förvaltningsövergripande 

genomförandeplaner. 

Planera Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras Avser tjänsteskrivelser som upprättas när budget 

m.m. går upp till fullmäktige eller nämnd.  

Planera Överenskommelse Diarium Digitalt Vid inaktualitet  

Följa upp Delårsrapport Diarium Digitalt Bevaras  

Följa upp Uppföljning och 

prognos (april) 

Diarium Digitalt Bevaras  

Följa upp Årsredovisning Diarium Digitalt Bevaras Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport 

och sammanställd redovisning som omfattar även 

kommunal verksamhet som bedrivs genom annan 

juridisk person. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera manualer, rutiner och lathundar 

Processnummer: 1.2.1.6 

 Manual Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 Rutin Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 Lathund Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 Processkartor Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 

Process: Utföra revision 

Processnummer: 1.2.2.1 

Planera granskning Revisionsplan Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra 

granskning 

Granskningsmaterial   10 år Avser material/underlag för granskning. Förvaras 

hos biträdande revisorer. 

Genomföra 

granskning 

Granskningsrapporter Diarium Digitalt Bevaras   

Genomföra 

granskning 

Korrespondens   Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och bevaras. 

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 

gallras vid inaktualitet. 

Genomföra 

granskning 

Svar på 

granskningsrapport 

Diarium Digitalt Bevaras   

Ansvarspröva Revisionsberättelse Diarium Digitalt Bevaras  

Sammanträda Kallelse   2 år Upprättas hos biträdande revisorer, inkommer inte 

till kommunen 

Sammanträda Minnesanteckningar Diarium Digitalt Bevaras Avser minnesanteckningar av betydelse för 

revisorsverksamheten. Upprättas av biträdande 

revisorer, inkommer till kommunen. 

Sammanträda Protokoll Närarkiv Papper Bevaras Sammanställs av biträdande revisorer, inkommer 

till kommunen för underskrift. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 

Process: Utföra internkontroll 

Processnummer: 1.2.2.2 

Genomföra 

riskanalys 

Riskanalys Diarium Digitalt Bevaras Ingår i internkontrollplanen. Upprättas i Stratsys, 

diarieförs i diarium. 

Planera och 

genomföra 

Kontrollplan Diarium Digitalt Se anmärkning Om den ingår som bilaga i rapporten så kan den 

gallras vid inaktualitet. Om den inte ingår som 

bilaga till rapporten så ska den diarieföras i diarium 

och bevaras. 

Planera och 

genomföra 

Sammanställningar Samarbetsrum Digitalt eller 

papper 

Vid inaktualitet Avser sammanställningar av insamlat material för 

kontroll. 

Följa upp Rapport Diarium Digitalt Bevaras   

Följa upp Åtgärdsplan Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå rapporten. 

Följa upp Underlag Stratsys Digitalt Se anmärkning Gallras efter nästkommande årsrapport är beslutad 

av kommunfullmäktige. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 

Process: Hantera tillsyn, revision och granskning 

Processnummer: 1.2.2.3 

Samla in och 

bearbeta 

Granskningsmaterial Diarium Digitalt 10 år Avser material/underlag för granskning. Handlingar 

som inkommer på papper kan gallras efter att de 

skannats och förts till diarium. 

Samla in och 

bearbeta 

Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs i diarium 

och bevaras. Korrespondens av ringa eller tillfällig 

betydelse gallras vid inaktualitet 

Besvara Granskningsrapporter Diarium Digitalt Bevaras  

Besvara Svar på 

granskningsrapport 

Diarium Digitalt Bevaras  

Åtgärda Åtgärdsplan Diarium Digitalt Bevaras  

Åtgärda Föreläggande Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 

Processgrupp: Övergripande organisering 

Process: Organisera nämnder och kommunala bolag 

Processnummer: 1.3.1.1 

Genomföra 

behovsanalys 

Behovsanalys Diarium Digitalt Bevaras   

Utreda Risk- och 

sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. 

Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras Avser även utredningar som upprättas av konsulter. 

Nya nämnder och bolag beslutas av 

kommunfullmäktige, se 1.1.1.1 Hantera 

fullmäktige. 

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 

Processgrupp: Övergripande organisering 

Process: Organisera verksamheten 

Processnummer: 1.3.1.2 

Genomföra 

behovsanalys 

Behovsanalys Diarium Digitalt Bevaras  

Utreda Risk- och 

sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. Kan skapas/upprättas i 

Stratsys, men ska bevars i diarium. 

Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras Avser även utredningar som upprättas av externa 

konsulter. 

Utreda Organisationsschema Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. 

Besluta Beslut från styrgrupp Diarium Digitalt Bevaras Om styrgrupp förekommer. 

Besluta Beslut från 

verksamhetens 

ledning 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av fullmäktige eller nämnd, se process 

1.1.1.1 Hantera fullmäktige eller 1.1.2.1 Hantera 

nämndprocess. 

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 

Processgrupp: Verksamhetsutveckling 

Process: Hantera utvecklingsprojekt 

Processnummer: 1.3.2.1 

Genomföra 

behovsanalys 

Behovsbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande.  

Genomföra 

behovsanalys 

Beställning av 

förstudie 

Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra 

behovsanalys 

Beslut om förstudie Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra förstudie Förstudierapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande.  

Genomföra förstudie Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras Inkl. bilagor t.ex. effekt/nytta-analys. 

 

Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra förstudie Beslut om 

projektstart 

Diarium Digitalt Bevaras  

Planera projekt Projektplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Planera projekt Beslut om att 

genomföra projekt 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av styrgrupp. 

Planera projekt Kommunikationsplan Antura Digitalt 2 år  

Planera projekt Riskanalys Antura Digitalt 2 år  

Planera projekt Tid- och 

aktivitetsplan 

Antura Digitalt 2 år  

Planera projekt Projektkalkyl Antura Digitalt 2 år  

Genomföra projekt Statusrapport Antura Digitalt 2 år  

Genomföra projekt Delrapport Antura Digitalt 2 år  



 

 

Genomföra projekt Ändringsbegäran Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra test Testplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra test Aktivitetslista Antura Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter beslut om projektavslut eller 

utvärdering.  

Genomföra test Testunderlag Antura Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter beslut om projektavslut eller 

utvärdering. 

Genomföra test Testrapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Slutrapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Nyttoutvärdering Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Beslut om 

projektavslut 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av styrgrupp. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Beslutsprotokoll Diarium Digitalt Bevaras Avser beslutspunkter från styrgrupp. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Korrespondens Diarium Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse bevaras och registreras 

i diarium. Korrespondens av ringa eller tillfällig 

betydelse gallras vid inaktualitet. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Minnesanteckningar Diarium Digitalt Se anmärkning Minnesanteckningar av betydelse diarieförs i 

diarium och bevaras. Minnesanteckningar av ringa 

eller tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 

Processgrupp: Verksamhetsutveckling 

Process: Hantera externt finansierade projekt 

Processnummer: 1.3.2.2 

Genomföra 

behovsanalys 

Behovsbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra 

behovsanalys 

Beställning av förstudie Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra 

behovsanalys 

Beslut om förstudie Diarium Digitalt Bevaras Sker i regel i linjen. Administreras i Antura. 

Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Genomföra förstudie Förstudierapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra förstudie Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras Inklusive bilagor t.ex. effekt-/nyttoanalys. 

Genomföra förstudie Beslut om ansökan Diarium Digitalt Bevaras Sker i regel i linje men kan även beslutas av 

nämnd. Administreras i Antura. Diarieförs i 

diarium efter upprättande. 

Planera och ansöka Ansökan Diarium Digitalt Bevaras Inklusive ev. bilagor. Om ansökan upprättas i 

ansökningssystem så bevaras bekräftelsen på 

ansökan tillsammans med sammanställd ansökan. 

Planera och ansöka Projektbudget Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i ansökan. Administreras i Antura. 

Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Planera och ansöka Avsiktsförklaring Diarium Se 

anmärkning 

Se anmärkning Kan även benämnas som letter of intent. 

Förklaringar som upprättas på papper skannas och 

diarieförs i diarium och bevaras. Pappret förvarar i 

projektpärm och gallras vid revisionstidens 

upphörande. 

Planera och ansöka Bekräftelse på inlämnad 

ansökan 

Diarium Digitalt Bevaras  

Planera och ansöka Begäran om 

komplettering 

Diarium Digitalt Bevaras  



 

 

Planera och ansöka Komplettering av 

ansökan 

Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Planera och ansöka Medfinansieringsintyg Se anmärkning Se 

anmärkning 

Se anmärkning Intyg som upprättas på papper skannas och 

diarieförs digitalt i diarium och bevaras. Pappret 

förvaras i projektpärm och gallras vid 

revisionstidens upphörande. 

Planera och ansöka Beslut om ansökan Diarium Digitalt Bevaras Avser beslut från finansiären om tilldelning eller 

avslag. 

Planera och ansöka Partnerskapsavtal Se anmärkning Se 

anmärkning 

Se anmärkning Avtal som upprättas på papper skannas och 

diarieförs digitalt i diarium och bevaras. Pappret 

förvaras i projektpärm och gallras vid 

revisionstidens upphörande. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Projektplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura/projektplats. Diarieförs i 

diarium efter upprättande. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Kommunikationsplan Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Riskanalys Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan ingå i 

projektplanen. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Tid- och aktivitetsplan Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan ingå i 

projektplan. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Projektbudget Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

detaljerad budget. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Statusrapport Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

rapporter till styrgrupp. 

 

 

Genomföra: 

administrera projekt 

Ändringsbegäran Diarium Digitalt Bevaras Avser begäran om ändringar av mer 

genomgripande karaktär. Till styrgrupp och eller 

finansiären. Administreras i Antura/projektplats. 

Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Beslut om ändring av 

projekt 

Diarium Digitalt Bevaras Avser beslut om ändringar av mer genomgripande 

karaktär av styrgrupp och eller finansiären. 



 

 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Underlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

källmaterial, statistiska uppgifter, enkäter mm som 

samlats in/skapats som underlag för projektets 

genomförande. Förvaras i digital projektplats eller 

projektpärm. 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Bearbetat underlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan vara 

sammanställningar av resultat, utvärderingar och 

analyser. Förvaras i digital projektplats eller 

projektpärm. 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Projektresultat Diarium Digitalt Bevaras Kan vara en rapport, handbok, skrift eller 

beskrivning av projektets resultat. Administreras i 

Antura/projektplats. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Deltagarmaterial Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

material för att genomföra tex en utbildning/insats 

i syfte att nå projektets mål. Förekommer främst 

inom projekts från Socialfonden. Förvaras i digital 

projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Projektdagbok Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Förvaras i 

digital projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: 

utvärdera 

Löpande utvärdering Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

löpande utvärdering. Förvaras i digital projektplats 

eller projektpärm. 

Genomföra: 

utvärdera 

Utvärdering från 

följeforskning 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Förvaras i 

digital projektplats eller projektpärm. 

 

Genomföra: redovisa Lägesrapport Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Består av 

redovisning av både innehåll och ekonomi till 

finansiärer av projektet. Förvaras i digital 

projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: redovisa Beslut om utbetalning Diarium Digitalt Bevaras Ekonomisk redovisning, se process 2.4.1.4 

Bokföra och redovisa. 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Spridningsmaterial Se anmärkning  Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. till 

exempel roll-up och tröjor. Spara ett exemplar av 



 

 

varje. alternativt ett fotografi av 

spridningsmaterialet i sin helhet. Fotografiet 

sparas i så fall i digitalt projektverktyg eller 

projektpärm. 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Spridningsdokumentation Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

dokumentation av genomförd spridning tex 

medierapportering (tidningsnotis, skärmdump). 

Förvaras i digital projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Trycksaker Diarium Digitalt Bevaras Avser "tryck-pdf". 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Web Server Digitalt Bevaras Bevaras av projektägare. 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Bildupptagningar Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra: 

spridning av resultat 

Konferensmaterial Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. 

Deltagarlistor, program från konferenser som 

projektet anordnat. Förvaras i digital projektplats 

eller projektärm. 

Avsluta Slutrapport Diarium Digitalt Bevaras  Administreras i Antura/projektplats. Diarieförs i 

diarium efter upprättande.  

Avsluta Beslut om slututbetalning Diarium Digitalt Bevaras  

Utvärdera projekt Nyttoutvärdering Diarium Digitalt Bevaras  

Handlingar ej 

bundna till specifik 

aktivitet 

Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och bevaras 

i diarium. Rutinmässig korrespondens gallras vid 

inaktualitet.    

Handlingar ej 

bundna till specifik 

aktivitet 

Minnesanteckningar Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Inklusive 

kallelser, närvarolistor, dagordningar och 

signerade listor från projektgrupp och styrgrupp. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Allmänna handlingar 

Process: Tillhandahålla allmänna handlingar 

Processnummer: 1.4.1.1 

Hantering av allmän 

handling 

Begäran av allmän 

handling 

Se anmärkning Se 

anmärkning 

Se anmärkning Begäran kan komma in på papper och digitalt. 

Beviljad begäran gallras.  

 

Avslagen begäran bevaras tillsammans med beslut 

om avslag. 

Hantering av allmän 

handling 

Svar på begäran 

om allmän 

handling 

Se anmärkning Digitalt Vid inaktualitet E-post förvaras i Outlook, kopia på papper förvaras 

hos handläggare tills de gallras. 

Återkoppling Beslut om avslag 

på begäran om 

allmän handling 

Diarium Digitalt Bevaras  

 

  

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Allmänna handlingar 

Process: Hantera personuppgifter 

Processnummer: 1.4.1.2 

Förebyggande arbete Personuppgiftsbiträdesavtal Diarium Digitalt 

/papper 

Bevaras Avtalen kan administreras i Draft it men ska vid 

upprättande diarieföras i diarium. 

Förebyggande arbete Förteckning över 

personuppgiftsbehandling 

Diarium Digitalt Bevaras Tidigare kallat registerförteckning. 

Förteckningarna administreras i Draft it men ska 

vid upprättande diarieföras i diarium. 

Förebyggande arbete Anmälan av nytt 

dataskyddsombud till 

datainspektionen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Förebyggande arbete Mottagningsbekräftelse 

från datainspektionen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Förebyggande arbete Konsekvensbedömning Diarium Digitalt Bevaras I enlighet med artikel 35 GDPR. 

Förebyggande arbete Samtycke vid publicering 

av bild och ljud 

Diarium Digitalt Bevaras På samtycket ska det framgå vilka bilder som 

samtycket avser. 

 

Diarienumret ska anges på de bilder som 

upprättats vid den händelse som samtycket avser. 

Förebyggande arbete Begäran om samråd med 

datainspektionen  

Diarium Digitalt Bevaras  

Förebyggande arbete Yttrande och rapporter från 

datainspektionen 

Diarium Digitalt Bevaras Avser yttrande och rapporter från samråd eller 

inspektioner. 

Hantera begäran Begäran om registerutdrag Diarium Digitalt 2 år Begäran från säkerhetspolisen bevaras på papper.  

Hantera begäran Registerutdrag Diarium Digitalt 2 år  

Hantera begäran Begäran om 

ändring/rättelse i register 

Diarium Digitalt 2 år  

Hantera begäran Begäran om radering Diarium Digitalt 2 år  



 

 

Hantera begäran Begäran om begränsning 

av behandling 

Diarium Digitalt 2 år  

Hantera begäran Begäran om 

dataportabilitet 

Diarium Digital 2 år  

Hantera begäran Begäran om skadestånd Diarium Digitalt 2 år  

Hantera begäran Begäran om 

tillbakadragande av 

samtycke 

Diarium Digitalt 2 år  

Invändning Invändning mot 

personuppgiftsbehandling 

Diarium Digitalt 2 år  

Utredning Utredning av begäran Diarium Digitalt 2 år  

Utredning Utredning av 

personuppgiftsincident 

Diarium Digitalt Bevaras  

Anmälan Anmälan av 

personuppgiftsincident till 

datainspektionen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Beslut Beslut om begäran Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Allmänna handlingar 

Process: Hantera vidareutnyttjande och öppna data 

Processnummer: 1.4.1.3 

 Begäran om 

vidarenyttjande 

Diarium Digitalt Bevaras  

 Korrespondens Diarium Digitalt Se anmärkning Korrespondens av vikt för ärendet diarieförs i 

diarium och bevaras. Korrespondens av ringa och 

tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet. 

 Utredning Diarium Digitalt 2 år  

 Beslut Diarium Digitalt Bevaras Positivt beslut registreras som anteckning i ärendet. 

Avslag på begäran registreras som signerat beslut. 

 Avtal Diarium Se 

anmärkning 

Bevaras Avtal som upprättas på papper skannas och 

diarieförs digitalt i diarium. Pappret förvaras i 

närarkiv och gallras vid inaktualitet. 

 Information om 

vidarenyttjande 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser information om eventuella avgifter, 

beräkningsgrund och andra villkor för 

vidarenyttjandet. Publiceras på hemsidan och 

uppdateras löpande. 

 Förteckning över 

öppna data 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Publiceras på hemsidan. Uppdateras löpande. 

 Öppna data Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser data från en rad nyckeltal som publiceras på 

kommunens hemsida via SKRs databas Kolada. På 

kommunens hemsida visas endast den aktuella 

uppgift som hämtas från databasen från Kolada. 

Hemsidan uppdateras löpande. 

 Grunddata Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser data som hämtas eller lämnas från ett system 

direkt till en användare till exempel via API:er. 

Grunddata hanteras i övrigt enlig 

hanteringsanvisningen för berörd process. 

 



 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera klagomål  

Processnummer: 1.4.2.1 

Ta emot synpunkt Inkommen 

kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 

”kommentaren” som sker genom kommunens e-

tjänst.  

Lämna svar på 

synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  

  

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera beröm 

Processnummer: 1.4.2.2 

Ta emot synpunkt Inkommen 

kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 

”kommentaren” som sker genom kommunens e-

tjänst. 

Lämna svar på 

synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera förslag till förbättring 

Processnummer: 1.4.2.3 

Ta emot synpunkt Inkommen 

kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 

”kommentaren” som sker genom kommunens e-

tjänst. 

Lämna förslag på 

synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera övriga synpunkter 

Processnummer: 1.4.2.4 

Ta emot övrig 

synpunkt 

Inkommen 

synpunkt 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 

”kommentaren” som sker genom kommunens e-

tjänst. 

Lämna förslag på 

övrig synpunkt 

Svar på synpunkt Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera invånardialog 

Processnummer: 1.4.2.5 

Initiera dialog Målgruppsanalys Diarium Digitalt Vid inaktualitet  

Besluta om dialog Protokoll Diarium Digitalt Bevaras I de fall som dialogen är av politisk art fattas beslut 

av nämnd. I andra fall fattas beslut av 

verksamhetschef eller motsvarande. 

Planera och 

genomföra dialog  

Plan för dialog Diarium Digitalt Bevaras  

Planera och 

genomföra dialog 

Kommunikationsplan Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Ingår i regel i Plan för dialog 

Planera och 

genomföra dialog 

Tid- och 

aktivitetsplan 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Ingår i regel i Plan för dialog 

Planera och 

genomföra dialog 

Körschema Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Ingår i regel i Plan för dialog 

Planera och 

genomföra dialog 

Synpunkter Se anmärkning Se 

anmärkning 

Se anmärkning Synpunkter kan inhämtas vi invånarpanel, enkäter, 

korrespondens, sociala medier eller direkta 

förfrågningar som dokumenteras både digitalt och 

på papper. Synpunkterna förs in i sammanställning 

och gallras sedan.  

Sammanställa och 

återkoppla 

Sammanställning Diarium Digitalt Bevaras Avser sammanställning av synpunkter. 

Sammanställa och 

återkoppla 

Rapport/återkoppling Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Val 

Process: Hantera allmänna val 

Processnummer: 1.4.3.1 

Förbereda allmänna 

val 

Anvisningar och 

utbildningsmaterial 

Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Utbildningsmaterial och instruktioner som är 

kommunspecifika bevaras, sådant som upprättast av 

valmyndigheten och Länsstyrelsen gallras efter 

valet vunnit laga kraft. Presentationer och material 

som använts vid utbildningar av enklare karaktär 

gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Förbereda allmänna 

val 

Karta och 

kodförteckning 

Diarium Digital Bevara  

Förbereda allmänna 

val 

Ansökan om att 

arbeta som 

röstmottagare 

Kaskelott Digitalt Vid inaktualitet  

Genomföra allmänna 

val 

Brevröster, för sent 

inkomna 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Genomföra allmänna 

val 

Beslut från 

valmyndighete och 

länsstyrelsen 

  Se anmärkning Bevaras tillsammans med röstlängden. 

Genomföra allmänna 

val 

Dagrapport över 

mottagna 

förtidsröster 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Genomföra allmänna 

val 

Informationsmaterial Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Kommunspecifik information bevaras. Övrig 

information gallras efter valet vunnit laga kraft.  

Genomföra allmänna 

val 

Postkvittenser Närarkiv Papper Se anmärkning Avser kvittenser från Posten över mottagna röster. 

Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Genomföra allmänna 

val 

Omslag Närarkiv Papper Se anmärkning Omslag med ytterkuvert från godkända budröster 

samt omslag med budröster som underkänts och 

tagits omhand gallras efter att valet vunnit laga 

kraft. 



 

 

Genomföra allmänna 

val 

Protokoll, mottagna 

förstidsröster 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att nästa val vunnit laga kraft. 

Genomföra allmänna 

val 

Röstkort Närarkiv Papper Se anmärkning Avser röstkort som samlats upp i vallokaler och 

röstningslokaler, gallras efter valet. 

Genomföra allmänna 

val 

Röstlängder Närarkiv Papper Bevaras   

Utvärdera allmänna 

val 

Uppföljningar  Samarbetsrum Digitalt Bevaras Avser uppföljning av till exempel lokaler, 

transporter, ambulerande röstmottagare och annat 

som utgör underlag för planering av nästkommande 

val. 

Utvärdera allmänna 

val 

Uppföljningar av 

enkätsvar från 

vallokaler 

Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra allmänna 

val 

Väljarförteckningar Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att nästa val vunnit laga kraft. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Överklagande och omprövning 

Process: Hantera överklagande och omprövning 

Processnummer: 1.4.4.1 

Registrering Överklagande Diarium Digitalt Se anmärkning Överklagan skannas om den inkommer på papper. 

Original skickas till instans som behandlar 

överklan. Vid beslut om avvisning gallras 

överklagan efter två år. 

Rättidsprövning Beslut om 

avvisning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Rättidsprövning Mottagningsbevis Diarium Digitalt 2 år   

Rättidsprövning Besvärshänvisning Diarium Digitalt 2 år   

Omprövning av 

beslut 

Utredning Diarium Digitalt Bevaras I de fall kommunen svarar för omprövning 

Omprövning av 

beslut 

Beslut om 

omprövning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Avge yttrande till 

högre instans 

Yttrande Diarium Digitalt Bevaras Om avslag kvarstår. Inklusive utredning och 

överklagan i original 

Avge yttrande till 

högre instans 

Information till den 

som överklagat 

Diarium Digitalt 2 år  Om att ärendet överlämnats till högre instans 

Överprövning av 

beslut 

Beslut eller dom Diarium Digitalt Bevaras   

 Överprövning av 

beslut 

Lagakraftsbevis Diarium Digitalt Bevaras   

Eventuell vidare 

prövning till högre 

instans 

Yttrande Diarium Digitalt Bevaras I de fall överprövande instans kräver in nytt 

yttrande  

Eventuell vidare 

prövning till högre 

instans 

Beslut eller dom Diarium Digitalt Bevaras  



 

 

Eventuell vidare 

prövning till högre 

instans 

Lagakraftsbevis Diarium Digitalt Bevaras  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-12-06 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 394 Dnr 2022-00751 
Riktlinjer för informationsförvaltning 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för informationsförvaltning daterat 2022-11-15. 

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, antaget av kommunstyrelsen 
2019-03-26 § 71, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har som arkivmyndighet rätt att besluta om 
informationsförvaltning i kommunen. Informationsförvaltning innebär att analog och 
digital information som förvaras i arkiv samt hanteras i den dagliga verksamheten 
ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador, stöld, förstörelse, manipulation 
eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Utöver detta innefattar 
informationsförvaltning också den dagliga styrningen och hanteringen av allmänna 
handlingar och arkiv i kommunen och syftar till att säkerställa att rådande 
lagstiftning på området efterföljs. 

Som ett steg i att utvecklas med tiden, omvärldsbevaka och att trycka på ett 
oberoende av lagringsmedium, antog kommunfullmäktige på sitt sammanträde 15 
september 2022 ett nytt reglemente för arkivmyndigheten. Den nu gjorda 
uppdateringen av riktlinjerna är en naturlig följd av kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Riktlinjer för informationsförvaltning, 2022-11-15 
Riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning, beslutad av kommunstyrelsen 
2019-03-26, § 71 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  
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Kommunledningskontoret 

John Karlsson 
 
Utvecklare 
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Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av riktlinjer för informationsförvaltning 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för informationsförvaltning daterat 2022-11-15. 

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, antaget av kommunstyrelsen 2019-03-26 § 71, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har som arkivmyndighet rätt att besluta om informationsförvaltning i kommunen. 
Informationsförvaltning innebär att analog och digital information som förvaras i arkiv samt hanteras i 
den dagliga verksamheten ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador, stöld, förstörelse, 
manipulation eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Utöver detta innefattar 
informationsförvaltning också den dagliga styrningen och hanteringen av allmänna handlingar och 
arkiv i kommunen och syftar till att säkerställa att rådande lagstiftning på området efterföljs. 

Som ett steg i att utvecklas med tiden, omvärldsbevaka och att trycka på ett oberoende av 
lagringsmedium, antog kommunfullmäktige på sitt sammanträde 15 september 2022 ett nytt 
reglemente för arkivmyndigheten. Den nu gjorda uppdateringen av riktlinjerna är en naturlig följd av 
kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Riktlinjer för informationsförvaltning, 2022-11-15 
Riktlinjer för arkiv- och informationsförvaltning, beslutad av kommunstyrelsen 2019-03-26, § 71 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beskrivning av ärendet 
Det nya reglementet innebär, utöver ökade befogenheter för kommunstyrelsen att fatta 
kommungemensamma beslut gällande gallring, även en förändring av namnet på det styrdokument 
som reglerar gallring. Dokumentet föreslås framgent att benämnas informationshanteringsplan. 

Ett flertal namnbyten har med anledning av namnbytet gjorts i riktlinjerna. Bakgrunden till namnbytet 
är att förenkla, understryka och lägga fokus på information oberoende av medium och steg i 
livskedjan. De största förändringarna är: 

 Förslag på namnbyte, från arkivansvarig till informationsansvarig. 

 Förslag på namnbyte, från arkivredogörare till informationsredogörare. 

 Förslag på namnbyte, från arkiv- och informationsredovisning till informationsredovisning. 

 Förslag på ordval från handling till information. 

 Förslag på ordval, från handlingsbestånd till informationsbestånd. 

 Förslag på namnbyte, från dokumenthanteringsplan till informationshanteringsplan. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson  

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra 

kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, 

handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Samtliga verksamheter som lyder under riktlinjerna 

benämns nedan Nämnd. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 

Riktlinjerna är teknikneutralt och gäller oavsett om informationen finns i analog eller digital form. 

Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndens verksamhet och sådana handlingar som en 

nämnd beslutar ska tas om hand för arkivering. Handlingar som är tillgängliga för flera nämnder bildar arkiv 

endast hos en nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av handlingarna. 

Syftet med riktlinjerna är att fastställa hur arkiv och handlingar ska hanteras och redovisas.  

Målet är en effektiv, rationell och kostnadseffektiv hantering av kommunens informationstillgångar för att 

kunna tillgodose behovet av information som 

• behövs för allmänhetens insyn in myndigheters verksamhet 

• behövs för kommunens förvaltning eller för framtida utredningar 

• kan ha rättslig betydelse 

• är av värde för framtida forskning 

Riktlinjerna har sin grund i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, 

kommunallagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen. 

Riktlinjerna är en del av kommunens övergripande informationshantering, som även inkluderar styrande 

dokument på områden som involverar t ex dataskydd, informationssäkerhet och ärendehantering. 

Arkivmyndigheten ska ta fram anvisningar om tillämpningen av dessa riktlinjer. Anvisningar för praktisk 

arkivvård och informationsförvaltning ska finnas på kommunens intranät. 

 

Varje nämnd ansvarar för sin arkivbildning och för vården av sitt arkiv. Nämnden ska säkerställa att 

förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning. En eller flera arkivansvariga och en 

eller flera arkivredogörare ska utses med uppgift att ansvara för arkivvården. 



 

När en nämnd förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen väsentligt påverkar 

förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden i god tid samråda med arkivmyndigheten. 

 

Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld. Arkivhandlingarna ska vidare skyddas 

från förstörelse, manipulation eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska 

avgränsas och beslutad gallring ska verkställas.  

Varje nämnd ska tillämpa beständiga metoder, format, och materiel för bevarande av arkiv enligt gängse 

standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Vid upphandling eller utveckling av digitala verktyg eller 

verksamhetssystem som hanterar allmänna handlingar, ska samråd ske med arkivmyndigheten. 

 

Myndigheten ska upprätta en arkiv- och informationsredovisning som gör det möjligt att: 

- förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar, 

- överblicka handlingsbeståndet, 

- söka och ta fram handlingar och 

- hantera och förvalta handlingar 

Arkiv- och informationsredovisningen ska bestå av uppgifter som ska kunna presenteras som: 

- en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, 

- en dokumenthanteringsplan, 

- en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar, 

- ett register/diarium. 

Myndigheten ska upprätta en klassificeringsstruktur som representerar den egna verksamheten. 

Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens arkiv- och informationsredovisning och är ett 

systematiskt sätt att beskriva myndighetens uppdrag och verksamhet. 

Verksamhetsområden och samtliga processer som avsätter handlingar ska finnas representerade i strukturen. 

Klassificeringsstrukturen ska innehålla processbeskrivningar samt exempel på handlingstyper som genereras 

i processerna.  

Klassificeringsstrukturen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens anvisningar. 

Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar vid upprättande av 

dokumenthanteringsplan och diarieplan vid registrering.  

Klassificeringsstrukturen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter samrådsförförandet ska 

klassificeringsstrukturen beslutas av myndigheten. 

Klassificeringsstrukturen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 



 

Arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur för lednings- och stödprocesserna i 

kommunen. 

 

Myndigheten ska upprätta en dokumenthanteringsplan för den egna verksamheten.  

Syfte 

Dokumenthanteringsplanen styr hanteringen av allmänna handlingar och är ett redskap för myndigheten att 

skapa enhetliga rutiner med anvisningar för hur de ska hanteras: om dokumenten ska bevaras eller gallras, 

hur de ska sorteras och förvaras, om de ska diarieföras och så vidare. 

En viktig del av en dokumenthanteringsplan är hanteringsanvisningarna om gallring. Gallring innebär att 

allmänna handlingar förstörs. Genom att förstöra innehållet helt eller delvis begränsas allmänhetens och 

nämndens tillgång till allmänna handlingar. Gallring ska därför ske varsamt.  

Varje nämnd fattar beslut om gallring av sitt arkiv. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 

arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten har rätt att föreskriva undantag från gallring. Gallringsbesluten 

redovisas i dokumenthanteringsplanen.  

Utöver att förstöra en allmän handling, innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring om 

överföringen medför  

- informationsförlust  

- förlust av möjliga informationssammanställningar  

- förlust av väsentliga sökmöjligheter eller  

- förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet. 

Inskränkning av möjligheten att framställa potentiella handlingar ska också betraktas som gallring. 

Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån beslutad klassificeringsstruktur.  

Dokumenthanteringsplanen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens anvisningar och mallar. 

Dokumenthanteringsplanen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter samrådsförförandet ska 

dokumenthanteringsplanen beslutas av myndigheten. 

Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 

Myndigheten ska upprätta en arkivbeskrivning och en beskrivning av allmänna handlingar. 

Syfte 

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska ge en kort introduktion till myndigheten, dess 

uppdrag och verksamhet och hur man söker de allmänna handlingarna.  

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska i övrigt utformas i enlighet med 

arkivmyndighetens anvisningar och mall. 



 

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter 

samrådsförförandet ska beskrivningarna beslutas av myndigheten. 

En kopia av myndighetens fastställda arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska skickas 

till arkivmyndigheten för kännedom. 

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar ska hållas aktuell genom att uppdateras 

fortlöpande. 

När en myndighet upphör ska myndighetens arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar 

omarbetas till en slutgiltig presentation av arkivbildarens verksamhet, arkiv och allmänna handlingar. 

 

En allmän handling ska registreras så snart den har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om det 

inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. 

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras, om de hålls så ordnade att det utan 

svårighet kan fastställas om de kommit in eller upprättats. Hemliga handlingar ska i princip alltid registreras. 

Strukturen i diariet kallas för diarieplan. Diarieplanen ska struktureras utifrån beslutad 

klassificeringsstruktur. 

 

När en myndighet upphör och dess verksamhet inte fortsätter i någon annan myndighet i staden, annan 

kommun, landsting eller statlig myndighet ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader. 

Allmänna handlingar som ska bevaras och inte längre behövs för en nämnds löpande verksamhet, ska 

levereras till arkivmyndigheten. 
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Definition/ordlista 
Allmän handling – Alla handlingar och all information, som kommer in till, upprättas 
i eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i 
normalfallet är offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. En allmän 
handling är dock inte nödvändigtvis samma sak som en offentlig handling – en 
allmän handling i sin helhet eller uppgifter i handlingen kan vara offentliga eller ha 
någon form av sekretess som gör att den inte kan lämnas ut. 

Allmän handling, offentlig – En offentlig handling är en allmän handling som inte 
är sekretessbelagd och ska enligt offentlighetsprincipen lämnas ut till den begär ut 
den. Allmänna handlingar är i regel offentliga. Undantaget är de allmänna 
handlingar som omfattas av sekretessbestämmelser, se nedan för mer information. 

Allmän handling, sekretess – En allmän handling kan helt eller delvis omfattas av 
sekretess och det är framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som 
detta regleras. Om en allmän handling omfattas av sekretess får den inte lämnas ut 
enligt offentlighetsprincipen utan prövning. En allmän handling som delvis innehåller 
sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut först efter att uppgifterna maskats 
(strukits över). 

Arbetsmaterial – Med arbetsmaterial avses utkast och mellanprodukter som inte är 
färdigställda allmänna handlingar. 

Arkiv – En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingar från myndighetens 
verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § TF och som tas om hand 
för arkivering (arkivlagen 1990:782, 3 §). 

Arkivlag (1990:782) – Ger bestämmelser om myndigheternas och vissa andra 
organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. 

Bevarande – Bevarande innebär att allmänna handlingar sparas för all framtid. 

Dataskyddsförordning – Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla 
EU:s medlemsländer sedan den 25 maj 2018. Förordningen innehåller regler om hur 
man inom det offentliga och det privata får behandla personuppgifter. Den ersatte 
personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (1998:204). 
Dataskyddsförordningens övergripande syfte är att säkerställa människors rätt till 
skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. 

Diarium – Ett register som är upprättat i tidsföljd över inkomna och expedierade 
ärenden eller handlingar. Även upprättade ärenden eller handlingar. Varje ärende 
som diarieförs får ett nummer som heter diarienummer och/eller ärendenummer. 
(http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-
protokoll/Kommunalpolitisk-ordlista/) 

Diarieföring – Ett sätt att registrera allmänna handlingar.  

E-arkiv – Funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital 
information. 

E-arkivering – Vid e-arkivering bevaras den elektroniska informationen från en 
verksamhet i elektronisk form. 

Expediering – Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en 
mottagare (part eller annan intressent) utanför myndigheten med syfte att underrätta 

http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunalpolitisk-ordlista/
http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Kommunalpolitisk-ordlista/
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om beslut i ärende. Expediering innefattar även att information kan lämna 
myndigheten i annat syfte än att meddela beslut, som exempelvis 
information/samråd. 

Förvaltningslag (2017:900) – Enligt 1 § i förvaltningslagen gäller lagen för 
handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av 
förvaltningsärenden hos domstolarna. Förvaltningslagen kan ses som 
myndigheternas ”grundlag”, myndigheternas regelbok, för hur ärenden handläggs. 
Kungsbacka kommuns nämnder och förvaltningar har olika ansvarsområden och 
uppgifter. Hur handläggningen organiseras i praktiken beror bland annat på hur 
förvaltningen är organiserad och på vilka ärenden som hanteras.  

Gallring – Gallring innebär förstöring av allmänna handlingar. Allmänna handlingar 
ska ha en fastställd gallringsfrist. Analoga handlingar gallras genom malning, 
tuggning eller bränning. Digitala handlingar gallras bland annat genom radering eller 
att informationen skrivs över. 

Gallringsfrist – Den tid som ska gå innan gallringsbara handlingar får gallras 
(förstöras) kallas gallringsfrist. I regel räknas gallringsfristen från utgången av det år 
under vilket handlingen har kommit in eller upprättats. 

Handling – Bilden av en handling är ofta ett traditionellt pappersdokument av något 
slag, som ett avtal eller ett protokoll i ett arkiv. Men begreppet handling är 
teknikneutralt och omfattar alla möjliga former av information och format. 

Information – Information i alla dess former oavsett hur informationen lagras, 
bearbetas och kommuniceras. Information kan t.ex vara i form av text, ljud, bilder 
eller film och kan hanteras med stöd av it eller papper. 

Informationshantering – Informationshantering är ett brett begrepp som innefattar 
att samla in, organisera och lagra information så att informationen kan användas på 
ett ändamålsenligt och kontrollerat sätt. I informationshantering ingår tillgång till och 
utlämnande av information, liksom frågor om informationssäkerhet och dataskydd. 

Informationshanteringsplan – Se stycke 5.3 En informationshanteringsplan är ett 
styrdokument för hantering av allmänna handlingar. Syftet med 
informationshanteringsplanen är att ge myndigheten nödvändig kontroll och 
överblick över sina allmänna handlingar. Informationshanteringsplanen underlättar 
även arkivfunktionens arbete, allmänhetens och myndighetens möjligheter att 
återsöka och ta del av kommunens information. Informationshanteringsplanen ska 
bland annat innehålla uppgifter om bevarande, gallring och förvaringsplats samt 
regler för den praktiska hanteringen av myndighetens allmänna handlingar. 
Informationshanteringsplan hette tidigare dokumenthanteringsplan.  

Myndighet – Med myndighet förstås varje organ som ingår i den offentligrättsliga 
statliga och kommunala organisationen (däremot inte kommunfullmäktige), inklusive 
regeringen och domstolarna (prop. 1979/80:2 Del A s. 125). Det innebär att varje 
enskild nämnd i Kungsbacka kommun är en myndighet.  

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – Innehåller bestämmelser om 
myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av 
allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och 
om förbud att lämna ut allmänna handlingar. 
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Offentlighetsprincipen – Principen att alla medborgare har rätt att ta del av 
allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen. 

Registrering – Metod för att hålla ordning på myndighetens allmänna handlingar för 
att dels säkerställa offentlighets- och sekretesslagens krav på 
registreringsskyldighet men också för att kunna ge allmänheten möjlighet att ta del 
av allmänna handlingar. I bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
framgår det att allmänna handlingar som omfattas av sekretess alltid ska 
registreras.   

Rensning – Att ta bort handlingar som inte är allmänna ur ett ärende, en akt eller ett 
handlingsbestånd vid avslut och innan arkivering.   

Sekretess – Ett förbud att röja/avslöja en uppgift, vare sig det sker muntligen, 
genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) – Är en av våra grundlagar och innehåller 
bestämmelser gällande offentlighetsprincipen, vad en allmän handling är, tryckfrihet 
och grundlagsskydd för vissa medier. 

Utlämnande av allmän handling – Den praktiska hanteringen av att tillgodose 
medborgarens rätt att, enligt offentlighetsprincipen, ta del av allmän handling. 
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Inledning 

Omfattning 
Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens 
revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning. Riktlinjerna 
ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser. Samtliga verksamheter som lyder under riktlinjerna benämns som 
Nämnd. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 

Riktlinjerna är teknikneutrala och gäller oavsett om informationen finns i analog eller 
digital form. 

Arkivbildning 
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndens verksamhet och sådan 
information som en nämnd beslutar ska tas om hand för arkivering. Information som 
är tillgängliga för flera nämnder bildar arkiv endast hos en nämnd, i första hand den 
nämnd som svarar för huvuddelen av informationen. 

Syfte och mål 
Syftet med riktlinjerna är att fastställa hur kommunens information ska hanteras och 
redovisas.  

 

Målet är en effektiv, rationell och kostnadseffektiv hantering av kommunens 
informationstillgångar för att kunna tillgodose behovet av information som 

 behövs för allmänhetens insyn in myndigheters verksamhet 
 behövs för kommunens förvaltning eller för framtida utredningar 
 kan ha rättslig betydelse 
 är av värde för framtida forskning 

Lagbestämmelser 
Riktlinjerna har sin grund i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och 
sekretesslagen, arkivlagen, kommunallagen, förvaltningslagen och 
dataskyddsförordningen. 

Koppling till andra styrande dokument 
Riktlinjerna är en del av kommunens övergripande informationshantering, som även 
inkluderar styrande dokument på områden som involverar till exempel dataskydd, 
informationssäkerhet och ärendehantering. 

Stödjande dokument 
Arkivmyndigheten ska ta fram anvisningar om tillämpningen av dessa riktlinjer. 
Anvisningar för praktisk informationsförvaltning ska finnas på kommunens intranät. 
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Ansvara och organisera 

Ansvar 
Varje nämnd ansvarar för sin arkivbildning och för vården av sin information. 
Nämnden ska säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och 
ansvarsfördelning. En eller flera informationsvariga och en eller flera 
informationsredogörare ska utses med uppgift att ansvara för 
informationsförvaltningen. 

Organisation och förändrade arbetssätt 
När en nämnd förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen 
väsentligt påverkar förutsättningarna för informationsförvaltningen, ska nämnden i 
god tid samråda med arkivmyndigheten. 

Framställa och förvara 
Information ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador, stöld, förstörelse, 
manipulation eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. 
Informationsmängden och arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska 
verkställas.  

Varje nämnd ska använda beständiga metoder, format, och materiel för bevarande 
av informationen enligt gängse standarder för en ändamålsenlig 
informationsförvaltning. Vid upphandling eller utveckling av digitala verktyg eller 
verksamhetssystem ska samråd ske med arkivmyndigheten. 

Styra och redovisa 

Informationsredovisning 
Myndigheten ska upprätta en informationsredovisning som gör det möjligt att: 

- förstå sambanden mellan verksamheten och den information som 
produceras i verksamheten, 

- överblicka informationsmängden, 
- söka och ta fram information och 
- hantera och förvalta information. 

Informationsredovisningen ska bestå av tre styrdokument: 

- en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar, 
- en informationshanteringsplan och 
- en informationsbeskrivning. 

Klassificeringsstruktur 
Myndigheten ska upprätta en klassificeringsstruktur som representerar den egna 
verksamheten. Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens 
informationsredovisning och är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens 
uppdrag och verksamhet.  
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Verksamhetsområden och samtliga processer där information skapas eller hanteras 
ska finnas representerade i strukturen. Klassificeringsstrukturen ska innehålla 
processbeskrivningar som genereras i processerna.  

Klassificeringsstrukturen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens 
anvisningar. 

Användningsområden 
Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering och strukturering av 

information: 

• vid upprättande av informationshanteringsplan,  

• vid registrering i diarium.  

Utöver detta så kan den även användas i kommunens verksamhetssystem. 

Samråda och besluta om klassificeringsstruktur 
Klassificeringsstrukturen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter 
samrådsförförandet ska klassificeringsstrukturen beslutas av myndigheten. 

Uppdatera klassificeringsstruktur 
Klassificeringsstrukturen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 

Kommungemensamma lednings- och stödprocesser 
Arkivmyndigheten ska besluta om obligatorisk klassificeringsstruktur för lednings- 
och stödprocesserna i kommunen. 

Informationshanteringsplan 
Myndigheten ska upprätta en informationshanteringsplan för den egna 
verksamheten.  

Syfte 
Informationshanteringsplanen styr hanteringen av allmänna handlingar och är ett 
redskap för myndigheten att skapa enhetliga rutiner med anvisningar för hur de ska 
hanteras: om informationen ska bevaras eller gallras, hur den ska struktureras, 
hanteras och förvaras, om den ska diarieföras och så vidare. 

En viktig del av en informationshanteringsplan är hanteringsanvisningarna om 
gallring. Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs. Genom att förstöra 
innehållet helt eller delvis begränsas allmänhetens och nämndens tillgång till 
allmänna handlingar. Gallring ska därför ske varsamt.  

Varje nämnd fattar beslut om gallring av sin information. Inför varje gallringsbeslut 
ska nämnden samråda med arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten har rätt att 
föreskriva undantag från gallring. Gallringsbesluten redovisas i 
informationshanteringsplanen.  

Utöver att förstöra en allmän handling, innebär överföring av uppgifter mellan 
databärare gallring om överföringen medför  

- informationsförlust  
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- förlust av möjliga informationssammanställningar  

- förlust av väsentliga sökmöjligheter eller  

- förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

Inskränkning av möjligheten att framställa potentiella handlingar betraktas också 
som gallring. 

Informationshanteringsplanens struktur 
Informationshanteringsplanen ska struktureras utifrån beslutad 
klassificeringsstruktur.  

Informationshanteringsplanen ska i övrigt utformas i enlighet med 
arkivmyndighetens anvisningar och mallar. 

Samråda och besluta om informationshanteringsplanen 
Informationshanteringsplanen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter 
samrådsförförandet ska informationshanteringsplanen beslutas av myndigheten. 

Uppdatera informationshanteringsplan 
Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell genom att uppdateras fortlöpande. 

Kommungemensamma lednings- och stödprocesser 
Arkivmyndigheten ska besluta om obligatorisk informationshanteringsplan för 
lednings- och stödprocesserna i kommunen. 

Informationsbeskrivning 
Myndigheten ska upprätta en informationsbeskrivning. 

Syfte 
Informationsbeskrivningen ska ge en kort introduktion till myndigheten, dess 
uppdrag, verksamhet och vilka allmänna handlingar som finns.  

Informationsbeskrivningen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens 
anvisningar och mall. 

Samråda och besluta om informationsbeskrivning  
Informationsbeskrivningen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter 
samrådsförförandet ska beskrivningen beslutas av myndigheten. 

En kopia av myndighetens fastställda informationsbeskrivning ska skickas till 
arkivmyndigheten för kännedom. 

Uppdatera informationsbeskrivning  
Informationsbeskrivningen ska uppdateras fortlöpande. 

När en myndighet upphör ska myndighetens informationsbeskrivning omarbetas till 
en slutgiltig presentation av informationsbildarens verksamhet, 
informationstillgångar och allmänna handlingar. 
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Överlämna och leverera 

Överlämnande av informationstillgångar 
När en myndighet upphör och dess verksamhet inte fortsätter i någon annan 
myndighet i kommunen, annan kommun, region eller statlig myndighet ska 
informationstillgångarna överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader. 

Leverans av informationstillgångarna 
Allmänna handlingar som ska bevaras och inte längre behövs för en nämnds 
löpande verksamhet, ska levereras till arkivmyndigheten. 
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§ 395 Dnr 2022-00779 
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2024 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget 2024, daterat 2022-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i kommunens budgetprocess inför 2024 uppmanas alla nämnder ska 
lämna ett underlag som beskriver de möjligheter, utmaningar och förändringar de har 
framför sig på kort och lång sikt samt för att nå en budget i balans.  

Underlaget från kommunstyrelsen berör digitalisering, hållbarhet, lågkonjunktur och 
kompetensförsörjning. Underlaget berör också ökande pensionskostnader hos 
Räddningstjänsten Storgöteborg och den påverkan som det genererar på 
kommunstyrelsens ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2024, 2022-11-15 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-11-11 
Diarienummer 

KS 2022-00779 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Malin Larsson 
0734-34 42 65 
Controller 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2024, plan 2025–2026 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner underlag till kommunbudget 2024, daterat 2022-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i kommunens budgetprocess inför 2024 uppmanas alla nämnder ska lämna ett underlag 
som beskriver de möjligheter, utmaningar och förändringar de har framför sig på kort och lång sikt 
samt för att nå en budget i balans.  

Underlaget från kommunstyrelsen berör digitalisering, hållbarhet, lågkonjunktur och 
kompetensförsörjning. Underlaget berör också ökande pensionskostnader hos Räddningstjänsten 
Storgöteborg och den påverkan som det genererar på kommunstyrelsens ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-11 
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2024, 2022-11-15 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen, Kommunledningskontoret Styrning & Ekonomi 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



   

 
 

Underlag till Kommunbudget 2024 

Kommunstyrelsen 
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2024, 
Plan 2025–2026 

Styrelsens möjligheter, utmaningar och förändringar 2024, Plan 2025–2026 

Lågkonjunktur 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjorde bedömningen i oktober 2022 att konjunkturen väntas bli svagare 

och inflationen beräknas bli högre framöver. Konjunkturinstitutet och Riksbanken räknar med ett mer utdraget 

förlopp med lågkonjunktur 2023 som förvärras lite 2024, men som sedan återhämtar sig under 2025 och ligger i 

balans 2026. Trots att beräkningarna tyder på att inflationen sjunker snabbt redan under 2023 lär högre priser på 

många varor och tjänster bli bestående. Kommunernas pensioner blir betydligt högre framför allt på grund av 

inflationen. Skatteunderlaget kommer inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje 

med senaste tioårsperioden. Detta märks tydligt även i Kungsbacka kommuns ekonomi. Vi får räkna med ett 

svagare ekonomiskt resultat närmsta åren vilket innebär behov av utvecklade ekonomiska och finansiella analyser. 

Alla nämnder inklusive kommunstyrelsen kommer behöva prioritera och se över kostnaderna generellt. Detta 

samtidigt som vi behöver hitta nya arbetssätt och nyttja digital teknik. Kommunstyrelsen behöver också se över 

den kommungemensamma styrningen så att den blir mindre detaljerad, har sin utgångspunkt i kommunen som 

helhet (system) och leder mot önskade effekter. 

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 

Precis som Kungsbacka kommuns pensionskostnader ökar även pensionskostnaderna för räddningstjänstens 

medarbetare kraftigt redan år 2023, en ökning som kommunstyrelsen inte fått kompensation för då detta inte var 

känd information när budgetinspelet gjordes till 2023 års budgetberedning. Den totala avgiften till RSG består 

dels av avgiften för räddningstjänstverksamhet dels av pensionskostnader. Den totala avgiften ökar med knappt 

11 procent till år 2024 jämfört med 2022 års budgetnivå vilket genererar en kostnadsökning på 3,6 miljoner kronor 

utöver budgetram. I beräkningen har hänsyn tagits till att nämnderna beräknats få en prisuppräkning på 2,5 procent 

för åren 2023 respektive 2024. För att undvika en besparing på kommunstyrelsens verksamhet på grund av kraftigt 

höjda pensionskostnader inom räddningstjänstens verksamhet behöver således ett tillskott göras på 3,6 miljoner 

kronor till år 2024. 

Hållbarhet 

Omställningstakten inom klimatområdet och det cirkulära området behöver öka för att inte riskera ökade 

kostnader i framtiden för att ta hand om effekterna av uteblivna åtgärder. I ett globalt perspektiv är klimat och 

biologisk mångfald den största utmaningen för Kungsbacka, liksom för de flesta utvecklade länder och 

kommuner. För att hantera klimatutmaningen behöver vi planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från 

resorna minimeras. Vi behöver minimera våra utsläpp från energiproduktion och bli bättre på att återanvända och 

återvinna för att inte ta nya ändliga naturresurser i anspråk. Inom konsumtionsområdet (cirkulära området) kan 

kommunen som organisation göra stor skillnad. 

Utarmningen av biologisk mångfald är tillsammans med klimatförändringarna det allvarligaste hotet mot vår 

planet. Antalet och variationen av arter och gener ökar ”systemets” förmåga ett stå emot förändringar. För att 

motverka utarmning kan vi konsumera med hänsyn samt minimera klimatutsläppen, men genom fysisk planering 

kan vi skydda viktiga områden. 

I ett nationellt perspektiv ser vi en utmaning i våra ungdomars hälsa men också i deras tillit till samhället och 

demokratin. Vi behöver jobba med att förebygga ojämlikhet i samhället med ett särskilt fokus på barn-

perspektivet. En av kommunens största hållbarhetsutmaningar är utbyggnaden av den nationella och regionala 

infrastrukturen som möjliggör hållbara kollektivtrafiklösningar i Storgöteborg. 
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Fortsatt utveckling av digitala lösningar  

För att möjliggöra finansiering när ett kommungemensamt projekt går över i förvaltning har vi sedan år 2020 haft 

en modell där nämnderna årligen tillfört 2 miljoner kronor till kommunstyrelsen. Dessa medel används till att 

förvalta kommungemensamma digitala lösningar samt tillhörande tjänster och med en ökad takt i 

verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering behöver också dessa medel öka över tid. 

Kompetensförsörjning för kommunen som arbetsgivare 

Sverige går in i en lågkonjunktur och den öppna arbetslösheten kommer rimligtvis att öka vilket bör underlätta 

rekryteringsläget och möjligheterna till kompetensförsörjning för Kungsbacka kommun på kortare sikt. Men vi, 

tillsammans med arbetsmarknaden i stort, är mitt i en arbetskraftsbrist, både i kompetens men också i numerär. 

Det finns inte tillräcklig mycket arbetskraft på arbetsmarknaden för att möta det ökande behovet av välfärd som 

behöver tillgodoses. Flera strategier för att möta kompetensutmaningen behövs och här är bland annat 

innovationsarbetet en viktig strategi. Kungsbacka kommun behöver skapa en heltidsorganisation och erbjuda 

heltidsanställningar för kommande såväl som för befintliga medarbetare. Olika nämnder har kommit olika långt i 

arbetet men insatser pågår på respektive nämnd för att fullfölja den strategin. 

Att arbeta med innovation och digitalisering är nödvändigt för att frigöra arbetskraft med fler automatiserade 

arbetsprocesser. Att identifiera och automatisera arbetsmoment som kan automatiseras och inte kräver mänsklig 

handpåläggning är alldeles nödvändigt för att frigöra kompetens till det som människor är bra på; konceptuellt 

tänkande och relationer. Kommunstyrelsen behöver ha en aktiv roll i att driva på arbetet. Det kommer främst 

handla om att omvärldsbevaka vad andra framgångsrika organisationer gör och att stötta nämnderna i att testa nya 

idéer. Arbetet behöver ske i samverkan med fackliga organisationerna så verksamhetsnära som möjligt. 

1.1 Innovation och omställning till nya arbetssätt 

Kungsbacka kommun står inför stora utmaningar kommande decennier. Bland annat handlar det om hur välfärden 

ska bevaras trots kostnadsökningar och kompetensbrist, men också om klimatanpassning och omställning av 

energi- och transportsystem. Innovationskraften och förmågan att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för 

möjligheten att lösa åtskilliga samhällsutmaningar, för att fortsatt vara relevant och möta förväntningar från 

invånare och företagare. 

För att bygga förmåga till innovationsarbete och digital transformation krävs nya kompetenser och arbetssätt, men 

också en kultur som tillåter experimenterande och risktagande. Vi behöver utmana nuvarande arbetssätt och testa 

saker som vi aldrig testat förut, fast vi kommer misslyckas många gånger innan vi träffar rätt. 

Styrelsens arbete med innovation och omställning till nya arbetssätt 

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar det gemensamma arbetet med att skapa förutsättningar för innovation 

genom kompetensutveckling, arbetssätt och kultur. Vi kommer också att ha en ledande och samordnande roll i 

gemensamma innovationsprojekt. Några av de aktiviteter som pågår/planeras är: 

Bygga kultur för innovation 

• Vi tar fram en gemensam målbild och prioriterade områden för innovation, en innovationsstrategi 

• Kompetensutveckling och stöd till förvaltningarna, till exempel genom nätverk, utbildning, inspirations-

föreläsningar och coachning 

• Utveckla ny extern webbplats på kungsbacka.se för att sprida vårt arbete och göra det möjligt för fler att 

involveras 

• Identifiera, stötta genomförande och sprida goda exempel på innovationsarbete 

Öka vår förmåga att arbeta med innovationsarbete 

• Rekrytera kompetens inom innovation och tjänstedesign 
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• Teckna ramavtal med innovationskonsulter/företag 

• Ta fram en portfölj med innovationsinitiativ som tar fram lösningar på våra utmaningar 

• Delta i nationellt nätverk för kommunledningar med syfte att höja vår kompetens samt samarbeta och 

utbyta erfarenheter kring att leda och organisera förnyelse och transformation 

• Temperaturmätning av vårt innovationsklimat (vår mognad) 

1.2 Omvärlden - Kungsbacka i världen 

Styrelsens omvärldsanalys 

Krisberedskap och säkerhet 

Världsläget är mer instabilt än på länge och sedan förra året har Sveriges säkerhetspolitiska läge förändrats i 

grunden. Liksom många andra länder har vi distanserat oss från Ryssland efter deras invasion av Ukraina och ökat 

vår satsning på försvaret. Sveriges nuvarande totalförsvarsbeslut, som gäller 2021–2025, inkluderar en stegrande 

satsning på det civila försvaret. Under 2022 har vi också ansökt om medlemskap i Nato. I Natos stadgar läggs 

stort fokus på det civila försvaret. Detta är den verksamhet som myndigheter, regioner, kommuner, företag och 

invånare vidtar för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka samhällets 

förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fredstid. Det innebär att kommunens arbete 

med civilt försvar kommer behöva intensifieras de kommande åren. 

Säkerhetsfrågor fortsätter att öka i betydelse. Det gäller inte minst informationssäkerhet. Inom kort väntas ett 

uppdaterat NIS-direktiv gå igenom i EU. NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i 

nätverk och informationssystem. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag, och en uppdatering kommer bland 

annat innebära att fler områden omfattas. Till exempel kommer offentlig förvaltning ingå på ett tydligare sätt än 

tidigare, om direktivet utformas som förslaget ligger i skrivande stund. Med tanke på det försämrade 

säkerhetsläget och större åtaganden inom civilt försvar kommer även fokus på informationssäkerhet inom 

säkerhetsskydd troligtvis bli viktigare för fler av kommunens verksamheter. 

Klimatförändring 

Den globala uppvärmningen fortsätter att leda till många fall av översvämningar och extrem hetta världen över, 

och effekter kan även ses i Sverige. Långsiktigt är det dock troligt att klimatkrisen kommer att fortsätta öka trycket 

på omställningar för klimatets skull. Även frågan om den biologiska mångfalden, som många undersökningar har 

visat är allvarligt hotad, kommer sannolikt att växa i betydelse framöver. 

Inflation, kompetensförsörjning och teknikutveckling 

Kriget i Ukraina ledde snabbt till ökade priser på bland annat livsmedel och drivmedel. Redan tidigare hade 

coronapandemin bidragit till ökad inflation och materialbrister i många branscher. Dessa får följdeffekter i form 

av leveransförseningar och ytterligare kostnadsökningar. Såväl den kommunala organisationens som våra 

invånares ekonomi påverkas. Konjunkturläget ser ut att påverka byggnationen i kommunen. Det i sin tur kan få 

påverkan på inflyttningen och befolkningsökningen. Just nu verkar utvecklingen för folkökningen återhämta sig 

och lägga sig på ungefär samma nivå som under 2020. Konjunkturläget kan även få påverkan på arbetslösheten. 

Kungsbacka har för närvarande lägst arbetslöshet av alla halländska kommuner (Kungsbacka ligger på 2,6 procent 

där regionens snitt är 5,6). Om arbetslösheten ökar kommer dock även befolkningens flyttmönster och konsumtion 

att påverkas. 

Redan idag är det svårt för många svenska kommuner att få tag på nödvändiga kompetenser. För kommun-

styrelsens del är resursutmaningarna särskilt stora inom digitaliseringsområdet och det är även där det förväntas 

öka mest framöver. Teknikutvecklingen har potential att möjliggöra stora effektiviseringar inom många 

kommunala verksamhetsområden och hjälpa till att lindra resursbristen inom vissa yrkesgrupper. Men på kort sikt 

finns det inget som tyder på att Kungsbackas kostnader för digitalisering kommer att minska, tvärtom förväntas 

de fortsätta öka. Det beror på en ökad efterfrågan både av kompetenser som vi redan har i organisationen idag och 
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nya kompetensbehov som tillkommer i takt med att digitaliseringskraven växer och nya teknikområden mognar. 

Den snabba teknikutvecklingen skapar stora förändringar i samhället genom invånares nya vanor och nya typer 

av företag, affärsmodeller med mera. För att kunna uppfylla nya förväntningar på service ses en omställning till 

mer innovativa och medskapande arbetssätt som en viktig framgångsfaktor. Behovet av att stödja förvaltningar i 

arbetet med att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter kommer 

troligen att öka de närmaste åren. Bakgrunden är den demografiska utmaningen, att andelen äldre ökar i samhället 

och att färre måste försörja fler, samt att rekrytering av personal förväntas bli svårare. 

 



 
 
2022-12-20 
 
 
Kommunstyrelsens underlag till kommunbudget 2024, plan 2025–2026 
 
 
Direktiv: Ny verksamhetsmark Kungsbacka kommun.  
 
 
Möjligheterna är goda med attraktivt läge i regionen, närhet till Göteborg, 
närhet till E6 och att vi är en robust kommun som kan jobba långsiktigt. 
Här finns en stark entreprenörsanda och lönsamma företag och vi har stöd av 
vår översiktsplan och fördjupad översiktsplan. 
 
För att klara framtida utmaningar och vara konkurrenskraftiga gentemot 
omvärlden behöver vi införskaffa mer mark till kommunens ägo.  
 
Idag kan vi erbjuda mark i olika kommundelar som i Duvehed, Äskatorp. Planer 
finns för Bolsheden, Västra Varla, Klovsten, Södra Anneberg för att nämna 
några. Men det är inte tillräckligt. 
 
Socialdemokraterna anser, att inköp av mer mark är en förutsättning för ett 
framtida starkt Kungsbacka. Som kommun måste vi kunna erbjuda befintliga 
företag i Kungsbacka kommun en möjlighet att växa och vi måste också kunna 
erbjuda företag utanför vår kommun möjlighet till nya etableringar. Att 
införskaffa verksamhetsmark leder till fler arbetstillfällen och mer 
skatteintäkter till Kungsbacka kommun.  
 
 
Socialdemokraterna yrkar på följande direktivet: 
 
 

• Att ge kommundirektören i uppdrag att påskynda förvärv av mark i olika 
kommundelar och att en redovisning av markförvärv sker i augusti 2024. 

 
 
 
 
Magdalena Sundqvist (S)  Johan Tolinsson (S)  
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§ 396 Dnr 2022-00755 
Ansökan om verksamhetsstöd - Ung Företagsamhet 2022/2023 - 
2024/2025 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar ny finansieringsperiod för Ung företagsamhet Halland, 
med 255 903 kronor per år för läsåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Ung Företagsamhet har ansökt om verksamhetsstöd för sin verksamt för de 
kommande tre läsåren. Ung Företagsamhet är en ideell och obunden 
utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa 
entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Inom ramen för 
Ung företagsamhet får barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin 
kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre 
läromedel för grundskolan och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet.  

I Kungsbacka har antalet UF-företag ökat de senaste åren. Under läsåret 2021/2022 
hade Kungsbacka 473 elever som drev UF-företag, vilket var flest i Halland. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Ansökan om verksamhetsstöd från utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet för 
läråren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-11-08 
Diarienummer 

KS 2022-00755 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Simon Vedlund 
0300-83 41 54 
Utvecklare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Stöd till Ung Företagsamhet Halland för perioden 2022–2025 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beviljar ny finansieringsperiod för Ung företagsamhet Halland, med 255 903 kronor 
per år för läsåren 2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025. 

Sammanfattning  
Ung Företagsamhet har ansökt om verksamhetsstöd för sin verksamt för de kommande tre läsåren. 
Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med 
skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Inom ramen för Ung 
företagsamhet får barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet 
och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan och 
processutbildningen UF-företagande på gymnasiet.  

I Kungsbacka har antalet UF-företag ökat de senaste åren. Under läsåret 2021/2022 hade Kungsbacka 
473 elever som drev UF-företag, vilket var flest i Halland. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-08 
Ansökan om verksamhetsstöd från utbildningsorganisationen Ung Företagsamhet för läråren 
2022/2023, 2023/2024 och 2024/2025 

Beslutet skickas till 
Ung Företagsamhet Halland, KLK Styrning och Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
För att fortsatt kunna bedriva och utveckla Ung Företagsamhet i Kungsbacka kommun ansöker Ung 
Företagsamhet Halland om verksamhetsstöd från Kungsbacka kommun för de kommande tre åren.  

Kommunledningskontoret ställer sig positiv till ansökan. Forskning har visat att praktisk övning i 
entreprenörskap har många goda effekter. Det leder enligt undersökningar till att fler senare i livet 
startar företag, ökar kvalitén på de startade företagen och bidrar till att fler kvinnor startar företag 
tidigare än genomsnittet. De som har drivit UF-företag får en starkare etablering på arbetsmarknaden, 
färre arbetslöshetsdagar, högre inkomst och oftare chefspositioner. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Under 2022 har såväl utbildningsorganisationen UF som Kungsbacka kommun genomfört insatser för 
att öka antalet elever som ska erbjudas att driva UF-företag. 

I sin ansökan anger Ung Företagsamhet en önskan om ett utökat verksamhetsstöd om 1 krona per 
invånare. Kommunledningskontoret bedömer dock att verksamhetsstödet bör öka med 50 öre per 
invånare i stället för med 1 krona. Bakgrunden till bedömningen är att fler samarbetspartners behöver 
komma in i arbetet. Samtliga kommuner i Halland följer en gemensam linje. Den föreslagna ökningen 
bedöms rimlig mot bakgrund av en ökad ambitionsnivå från skola och utbildning samt med hänsyn 
tagen till inflations- och konjunkturläget.   

 

Malin Aronsson      Anders Johansson 
Kommundirektör      Biträdande kommundirektör 
 



 

Ansökan om verksamhetsstöd  
 
 

Läsår Antal invånare 

per 31 dec 2021 

Kr/invånare Verksamhetsstöd 

Kungsbacka 

kommun 

2022/2023 85 301 3,50 kr 298 500 kr 

2023/2024 85 301 3,50 kr 298 500 kr 

2024/2025 85 301 3,50 kr 298 500 kr 

Summa 3 år   895 500 kr 

 

Kungsbacka kommun intygar här att de stöder Ung Företagsamhet Halland genom ett 

verksamhetsstöd enligt ovan modell. 

 

________________________ 

Datum 

 

________________________ 

Malin Aronsson, Kommundirektör Kungsbacka Kommun 

 

Sökande och initiativtagare: 

Ung Företagsamhet i Hallands län 

Kastanjeallén 1, 302 32 Halmstad 

Org. Nr: 849201-7960 

BG: 5873-4047 

www.ungforetagsamhet.se/halland 

Kontaktperson; Ida Thorén Olsson, Regionchef.  

 

 
 

http://www.ungforetagsamhet.se/halland


Ung Företagsamhet  
 
Ung Företagsamhet Halland är en ideell och politiskt obunden 
utbildningsorganisation som verkar för ett samhälle där alla unga för utveckla sitt 
entreprenörskap. Vi startade vår resa 1980 i Sverige genom processutbildningen UF-
företagande. I Halland startade vi vår förening 1993. Genom Ung Företagsamhets 
utbildningar på grundskolan och gymnasiet ges ungdomar möjlighet att utveckla 
kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap.  
 

För att få ett entreprenöriellt samhälle behöver vi göra insatser och entreprenörskap 

bör vara en del av alla ungas utbildning, där med vikten av att stimulera till 

innovationer, förnyelse, cirkulär ekonomi och ökat företagande samt bidra och 

inspirera till att driva företag.  

Attraktiva och hållbara livsmiljöer 

Kungsbacka är ett attraktivt läge att verka i. Genom UF-företagande lär 

gymnasieelever i kommunen känna näringslivet och får en inblick i hur det är att 

driva företag genom en första kontakt med andra företag, myndigheter och kunder. Vi 

vill att eleverna skall förstå att de verkar i en kommun där det är attraktivt att driva 

företag och få dem att vilja driva företag och/eller arbeta i Kungsbacka och Halland 

framöver. Oavsett om de flyttar iväg för att studera eller arbeta på annan ort efter 

gymnasiet så skall de veta hur det är att driva företag i Kungsbacka och ha etablerat 

sitt första nätverk här under UF-året.  

Den gröna omställningen är högst aktuell även inom UF-företagandet. Vi har under 

många år sett en utveckling där hållbara affärsidéer och affärsmodeller tar större och 

större plats hos UF-företagen. Vi inspirerar till hållbarhet inför UF-året och har 

verktyg som företagen kan arbeta med för att testa sina affärsidéer utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. De tar med sig hållbarhetsfrågan som central när de driver 

företag oavsett om de blir anställda eller företagare efter skoltiden.  

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa 
Entreprenöriella förmågor såsom handlingskraft, tillit, kreativitet och förmåga att 
skapa goda relationer lyfts som viktiga i strategin och detta är förmågor vi arbetat 
med sedan 1993 när Ung Företagsamhet startade i Halland och förmågor som är 
centrala i våra läromedel på grundskolan och processutbildningen UF-företagande på 
gymnasiet. För de som går i grundskolan idag vet vi inte vilka yrken som kommer 
finnas när de går ut gymnasiet och då behövs dessa förmågor. Vår forskning visar 
också på att de som drivit UF-företag har en högre etablering på arbetsmarknaden 
och klarar vidare studier i högre grad. Trots detta är det fortfarande ca 60% av alla 
elever på gymnasiet som inte driver UF-företag idag. Det vill vi ändra på! 

 
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft  
Entreprenöriellt mindset leder till innovation och nya idéer. För att skapa ett 
entreprenöriellt mindset behöver man börja tidigt. Redan i grundskolan behöver man 
öva på att tänka nytt, komma på idéer och se på saker från olika håll. I våra läromedel 
och i UF-företagandet ligger fokus på att öva just dessa förmågor. Har man startat ett 
UF-företag på gymnasiet blir steget kortare att starta ett företag senare i livet. Även 
om man blir anställd är ett entreprenöriellt mindset och förmågan att se möjligheter 
och göra saker på nya sätt väldigt viktigt för alla arbetsgivare.  

 



Att hållbarhetsdrivet entreprenörskap behöver vara en dela av ungas utbildning håller 

vi till 100% med om. Därför är vi väldigt glada över att de även behöver reflektera 

kring detta i sina UF-företag.  

 

Oavsett strategiskt område så tror vi på att göra saker tillsammans för att få en större 

effekt. Vi har etablerade kontakter med andra aktörer i det halländska näringslivet 

som vi jobbar tillsammans med, både inom privata näringslivet och offentlig sektor. 

Sammanfattning 

Med fortsatt verksamhetsstöd från Kungsbacka kommun vill vi fortsätta skapa 

förutsättningar för att få fler företagare och fler företagsamma människor i Halland. 

Idag driver 38% av gymnasieeleverna i Halland ett UF-företag, som vi vet leder till att 

fler företag startas. Genom ert stöd kan vi möjliggöra att fler elever får möjlighet att 

träna sina entreprenöriella kompetenser och på så sätt bidra till tillväxt i Halland.   

Genom att få stöd från er, Region Halland, det privata näringslivet, Skolverket och 

stiftelser kan vi fortsätta vara ideella mot skolorna och erbjuda utbildningar och stöd 

till elever och lärare kostnadsfritt.  

Vi är en viktig länk mellan skola och näringsliv som behövs ute på skolorna som 

skapar engagemang hos elever, lärare och näringsliv.  

Det är en smart investering att satsa på oss, för ju fler företag som skapas och ju fler 

unga som kommer i arbete – ju mer kan vi bidra till den Halländska välfärden och 

tillväxt i kommunen. 

Grundskolan 
Genom Ung Företagsamhet utvecklar eleverna sina entreprenöriella förmågor redan i 
tidig ålder. Genom kreativitet och nyfikenhet lär de sig lösa problem och förverkliga 
sina idéer. Eftersom grundskolan är tre gånger så stor vad gäller antalet elever, 
jämfört med gymnasiet, är vårt arbetssätt annorlunda på grundskolan. Här erbjuder 
vi lärare läromedel, tilläggsövningar och workshops som är anpassade till läroplanen, 
ofta skarpa projekt tillsammans med företag från det lokala näringslivet. 

 

Gymnasiet 

Vår processutbildning UF-företagande ger ungdomar i åldern 16-20 år, möjligheten 

att driva ett eget företag i utbildningssyfte under ett läsår som en del av sina 

gymnasiestudier. Till sin hjälp har de utbildningsmaterial, rådgivare från näringslivet, 

lärare och de personer som arbetar på Ung Företagsamhet. Syftet med konceptet är 

att ge ungdomar inblick i hur ett företag fungerar, förberedas inför arbetslivet samt ge 

kontakter inom näringslivet. Utbildningen utvecklar och uppmuntrar ungdomars 

initiativförmåga, ansvarsförmåga och samarbetsförmåga. Vi ger unga människor 

bättre förutsättning för framtiden. De får även erfarenheter med sig som inspirerar till 

att ta steget till eget, vilket i det långa loppet kan bidra till kunskapsspridning, 

företagsamhet och tillväxt i Halland. Vi vill att alla ungdomar i Kungsbacka ska 

erbjudas att driva ett UF-företag någon gång under sin gymnasietid. Vi har ett 

naturligt elevfokus i allt vi gör på gymnasiet – men vår huvudmålgrupp för att nå 

eleverna är deras lärare.  

Ung Företagsamhet Halland har goda relationer med skolor, lärare och skolledare och 
vi har ett starkt stöd från näringslivet i det arbete vi gör. Vi vet att vårt arbete är 



uppskattat och viktigt och vi vill fortsätta vara organisationen som gör skillnad för 
våra unga. 

Forskningen ger stöd åt UF-företagande 

Samhällseffekten av Ung Företagsamhets verksamhet är framförallt att det skapas 
kreativa och initiativrika medarbetare både till företagen och till den offentliga 
sektorn. Vår systerorganisation i Danmark, Junior Achievement har nyligen tagit 
fram tre forskningsrapporter som visar att ju tidigare man får börja med 
entreprenörskap ju större effekt får det. Därav är vårt arbeta mot grundskolan 
jätteviktigt.   

I januari 2013 presenterades rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap - en 
långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande av docent 
Karl Wennberg vid Stockholm School of Economics och Niklas Elert på Ratio. 
Rapporten visar att UF-företagare senare i livet: 

1. får högre medelinkomst 
2. blir chefer i större utsträckning 
3. har en högre etablering på arbetsmarknaden 

Det resultatet ska sättas i relation till rapporten Övning ger färdighet – En 
långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-
2007 som gavs ut 2011, även den av Karl Wennberg. Rapporten visar att UF-
företagare: 

1. startar företag i större utsträckning senare i livet 
2. anställer fler personer i sina företag 
3. har högre omsättning i sina företag 
4. har längre livslängd på sina företag 

…än de som inte har drivit UF-företag. 

I licentiatuppsatsen What and How students percieve they learn when doing mini-

companies in upper secondary school från 2017 slår forskaren Steven Hunter 

Lindqvist fast att den som driver UF-företag även utvecklar förmågor som inte bara 

har med företagandet att göra. Samarbete, muntlig kommunikation, planering, 

ansvarstagande och självförtroende är färdigheter som de flesta elever i studien säger 

att de utvecklar under sitt UF-år.  

 

År 2016 togs rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet fram 

som visar på att det inte spelar någon roll var i Sverige man bor för att 

uppnå effekterna av UF-företagande. Kommuner som arbetar strategiskt med 

näringslivsutveckling och samarbetar med Ung Företagsamhet skapar fler jobb och 

bidrar till att invånarna stannar kvar eller flyttar tillbaka till sin hemkommun i högre 

utsträckning. 

UF-förtagande har sedan starten varit öppet för alla gymnasieprogram, men 
möjligheten att driva UF-företag på skolorna har ofta av olika anledningar begränsats 
till vissa program. Vår målsättning är att göra UF-företagande möjligt för alla elever 
att välja någon gång under sin gymnasietid, oavsett vilken skola eller vilket program 
man läser på. Genom att göra UF-företagande valbart för alla blir det Ung 
Företagsamhets uppdrag att övertyga så många elever som möjligt att ta chansen.  

 

 

http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/effekter_av_utbildning_i_entreprenorskap_0.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/effekter_av_utbildning_i_entreprenorskap_0.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/rapport_ung_foretagsamhet_ovning_ger_fardighet_april_2012_1.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/rapport_ung_foretagsamhet_ovning_ger_fardighet_april_2012_1.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/rapport_ung_foretagsamhet_ovning_ger_fardighet_april_2012_1.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1156469/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1156469/FULLTEXT01.pdf
http://www.ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/studie_om_foretagande_och_uf_pa_regionniva_2.pdf


Framtid – mål och vision 

Målbild 2020/2021 

Vi har en nationell målbild som sträcker sig till läsåret 2025/206 och som vi jobbar 

utifrån i Halland.  

Vår vision är ett samhälle där alla unga för att utveckla sitt entreprenörskap. 

Grundskola 

Vi mäter antalet aktiva skolor och lärare. 

Vi utvärderar de lokala projekt vi genomför i kommunen.  

Gymnasiet 

Vårt mål är att elever som driver ett UF-företag på gymnasiet ökar med genomsnitt 7 

procent per läsår till läsåret 2025/2026. 

Vi mäter även NKI hos våra lärare och elever på gymnasiet. 

Vi till att det totala antalet ungdomar som uppnår intygsnivå i Ung Företagsamhets 

utbildning UF-företagande (dvs genomför fem bas delar och tre tilläggsdelar) ska vara 

90 procent.  

Alumni 
Ung Företagsmhets arbete med UF-alumni syftar till att Halland och Sverige ska få 
fler företagare och företagsamma människor. UF-alumni samlar före detta UF-
företagare till ett nationellt nätverk och i Halland har vi ett kärnnätverk, där vi samlar 
de 30 mest drivna ungdomarna i Halland.  Två ungdomsrepresenant från vårt 
alumninätverk sitter även med som ledamöter i vår Halländska UF-styrelse.  
 

Resultatuppföljning 
- Utifrån vår målbild sätts delmål för varje läsår. Målbilden följs upp i samband med 
styrelsemöten under läsåret. 
 

- Under avtalsåren skickar vi ut Impact reports där ni får ta del av våra resultat.  

- Under året har Ung Företagsamhet en kontinuerlig dialog med Kungsbacka 

kommun (via näringslivsenheten. Ett exempel är de nyhetsbrev som skickas ut under 

året för att informera om verksamhetens utveckling samt regelbundna avstämning av 

projekt.  

- Ung Företagsamhet upprättar även ett kalendarium över aktiviteter som händer i 

Halland. Kommunerna blir inbjudan till aktiviteter som vi anordnar.  

Prioriteringar och framtid  

Gymnasiet 
Det stora studieförberedande programmet Samhällsvetenskapsprogrammet är ett 
program där vi har relativt lågt genomslag. I samarbete med skolledning och 
näringslivsrepresentanter kommer vi fortsätta att jobba med rekrytering av lärare och 
en utökad elevkontakt på just dessa program.  
 
Vi kommer även lägga fokus under kommande läsår på att få i gång UF-företagandet 
på fler yrkesförberedande program. Vi jobbar för att alla gymnasieskolor i länet och 
samtliga program på dessa erbjuder eleverna en reell möjlighet att välja att driva ett 
UF-företag någon gång under sin gymnasietid.  



Lärarna är nyckeln i vårt arbete och här kommer vi jobba för att få fler UF-lärare. 

Grundskolan 

På grundskolan vill vi fortsätta nå ut till och engagera fler lärare. Här jobbar vi i nära 

samarbete med näringslivskontoret och med det lokala näringslivet. Vi vill skapa 

återkommande aktiviteter och projekt för att skapa långsiktighet och kontinuitet.  

 

Utmaningar framåt för Ung Företagsamhet Halland är: 

- Skapa och upprätthålla en stabil finansiering för att fortsätta utveckla 
verksamheten på grundskola och gymnasiet med bibehållen kvalité.  
 

- Behålla engagemanget och deltagandet på nya program, vilket är ett mer 
personalintensivt arbete än vad vi vanligtvis bedriver. 
 

- Nå ut med våra grundskoleläromedel och workshops. 
 

- Öka upp den privata finansiering och engagera fler från näringslivet. 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag  

Halland behöver fler kreativa och driftiga medborgare som både startar nya företag 

och utvecklar befintliga företag, föreningar och den offentliga sektorn. Det är mycket 

viktigt att både den privata och offentliga sektorn ser den långsiktiga effekten och 

fortsätter stötta vår verksamhet, för att vi tillsammans ska få fler företagsamma 

medborgare som utvecklar vår region. Det är i skolan framtidens entreprenörer och 

medarbetare finns. Ung Företagsamhet behövs nu mer än någonsin.  

 

För att fortsatt kunna bedriva och utveckla Ung Företagsamhet i kommunen ansöker 

Ung Företagsamhet Halland härmed om verksamhetsstöd från Kungsbacka Kommun 

under läsåren 2022/2023,2023/2024, 2024/2025. Faktura skickas i december. 

 

Önskas mer information kommer vi mer än gärna och berättar om verksamheten i 

regionen samt besvarar era eventuella frågor. 

 

Halmstad 2022-10-14 

Ida Thorén Olsson 

Regionchef 

Ung Företagsamhet Halland 

0708 633 437 
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§ 397 Dnr 2022-00765 
Principavtal avseende detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och Region 
Halland inom planområdet för Tölöberg 2 och Tölö 1:17, undertecknat av Region 
Halland 2022-11-09. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 23 juni 2022 samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i 
Kungsbacka stad. 

Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna för att utöka byggrätten avseende 
vård inom fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att möjliggöra en utveckling av 
befintligt sjukhusområde.  

Principavtalet reglerar de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla 
vid upprättande och genomförande av detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av 
allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden med mera.  

Principavtalet kommer att ersättas av ett exploateringsavtal, som ska undertecknas av 
Region Halland och godkännas av behörig politisk instans, innan detaljplanen kan 
antas. Exploateringsavtalet kommer närmre klargöra parternas ansvar för utförande 
och finansiering samt eventuellt nödvändiga krav på fastighetsbildning för 
tillskapande av allmän plats.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-23, § 332 
Principavtal med Region Halland, undertecknat 2022-11-09 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-11-15 
Diarienummer 

KS 2022-00765 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Lena Melvinsdotter 
0300-834268 
Exploateringsingenjör 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Principavtal avseende detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och Region Halland inom 
planområdet för Tölöberg 2 och Tölö 1:17, undertecknat av Region Halland 2022-11-09. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 23 juni 2022 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan för sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i Kungsbacka stad. 

Detaljplanens syfte är att utreda förutsättningarna för att utöka byggrätten avseende vård inom 
fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att möjliggöra en utveckling av befintligt sjukhusområde.  

Principavtalet reglerar de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla vid upprättande och 
genomförande av detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av allmän plats, ansvars- och 
kostnadsfördelningar, åtaganden med mera.  

Principavtalet kommer att ersättas av ett exploateringsavtal, som ska undertecknas av Region Halland 
och godkännas av behörig politisk instans, innan detaljplanen kan antas. Exploateringsavtalet kommer 
närmre klargöra parternas ansvar för utförande och finansiering samt eventuellt nödvändiga krav på 
fastighetsbildning för tillskapande av allmän plats.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-06-23, § 332 
Principavtal med Region Halland, undertecknat 2022-11-09 

Beslutet skickas till 
Region Halland 

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-06-23 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 332 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17 i 
Kungsbacka stad 

Dnr BN 2018-00033 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen lämnade den 23 oktober 2018 besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en detaljplan inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17. 
En projektbeställning för upprättande av detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17 har tagits fram 17 
mars 2022. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 31 maj 2022, som i stora drag 
beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 

I projektbeställningen förtydligas uppdraget till byggnadsnämnden om att utöka byggrätten inom 
fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i 
Kungsbacka. Sjukhuset behöver möjlighet både att bygga till, bygga om och bygga nytt.  

Planområdet ligger centralt i Kungsbacka. Uppdraget innebär att skapa goda förutsättningar för att 
utveckla sjukvården i Kungsbacka. Planarbetet bidrar även med en utveckling av en central plats i 
staden vilket kan motverka otrygghet och stärka förutsättningarna för rekreation i området. Viktiga 
aspekter i projektet är bland annat gestaltning och kvalitet, dagvattenhantering, passage genom 
sjukhusområdet för rekreation och väganslutningen till fastigheten Tölö 6:15. Dessa och flertalet 
andra aspekter som lyfts fram i projektbeställningen behöver studeras ytterligare i planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-10 

Projektbeställning, 2022-03-17 

Protokollsutdrag 2022-05-31, kommunstyrelsen § 119 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, samhällsbyggnads-
kontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 

 

 

 















KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-12-06 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 398 Dnr 2022-00742 
Ansökan om planbesked Karsegården 1:111 och Karsegården 1:147 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda 
åtgärden genom planläggning av Karsegården 1:111 samt Karsegården 1:147. 

Beslutsmotivering 
I Onsala har kommunen för närvarande en restriktiv hållning till bostadsbyggnation i 
avvaktan på ny Onsalaväg och att kollektivtrafiksituationen kan lösas 
tillfredställande. Kommunfullmäktige har i bostadspolitikens styrdokument, 
Bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2025, uttalat att 15 bostäder per år kan byggas 
i kollektivtrafiknära lägen i Onsala. Detta ställningstagande är direkt kopplat till 
färdigställandet av den nya Onsalavägen. Eftersom Onsalavägen ännu inte påbörjats 
bör ny bostadsplanering i Onsala fortsatt vara mycket restriktivt trots det centrala 
läget. Bostadsförsörjningsprogrammets mål för de närmaste åren beräknas uppnås av 
redan pågående och beviljade planbesked.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheterna Karsegården 1:111 och Karsegården 1:147 har den 12 
oktober 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för 
byggnation av två flerbostadshus i tre våningar som kan innehålla upp till 24 
lägenheter. 

Fastigheterna är belägna inom detaljplan O112 som vann laga kraft 1969. De aktuella 
fastigheterna är i plankartan redovisade som kvartersmark för bostadsändamål i två 
våningar och byggnader ska uppföras fristående på maximalt en femtedel av 
fastighetsytan och får innehålla två bostadslägenheter vardera. Fastigheterna är idag 
bebyggda med två byggnader varav den ena är ett mindre flerbostadshus och den 
andra är en villa. Angöring sker idag både från Gottskärsvägen och Rydetvägen. 

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten 
Onsala samt ligger inom centrumzonen med närhet till både service och 
kollektivtrafik. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för det 
rörliga friluftslivet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-16 
Ansökan om planbesked, 2022-10-12 
Orienteringskarta, Karsegården 1:111 och 1:147, 2022-11-16  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar besked att 
kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom planläggning av 
Karsegården 1:111 samt Karsegården 1:147. 

Thure Sandén (M), Monica Neptun (L) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till 
ordförandens (M) yrkande. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, eget 
yrkande respektive Kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Ordföranden (M) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens (M) eget yrkande.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-12-06 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 392 Dnr 2022-00503 
Antagande av reglemente för nämnden för Vård & Omsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, daterat 
2022-09-21. 

Reglementet för nämnden för Vård & Omsorg, antaget av kommunfullmäktige 2017-
12-12, § 194, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnden för Vård & Omsorg antogs av 
kommunfullmäktige den 12 december 2017. Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar 
för viss service och omsorg enligt socialtjänstlagen, den kommunala hälso- och 
sjukvården och för bostadsanpassning. För att det ska bli tydligare att det rör sig om 
tre olika lagstiftningar har de olika lagstiftningarna blivit egna stycken i det nya 
reglementet. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. har ersatts av lag 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Därtill stryks omsorgsbidraget från 
reglementet och avskaffas därmed. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 219 
Förslag reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2022-09-21 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 100 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-06-08, § 74 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-24    
Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, antaget av kommunfullmäktige 2017-
12-12, § 194 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.  



 
 

Datum 

2022-11-09 
Diarienummer 

KS 2022-00503 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Katarina Eiderbrant 
0300-83 40 16 
Specialist administration 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av reglemente för nämnden för Vård & Omsorg 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, daterat 2022-09-21. 

Reglementet för nämnden för Vård & Omsorg, antaget av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 194, 
upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnden för Vård & Omsorg antogs av kommunfullmäktige den 12 
december 2017. Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för viss service och omsorg enligt 
socialtjänstlagen, den kommunala hälso- och sjukvården och för bostadsanpassning. För att det ska bli 
tydligare att det rör sig om tre olika lagstiftningar har de olika lagstiftningarna blivit egna stycken i det 
nya reglementet. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. har ersatts av lag (2018:222) 
om bostadsanpassningsbidrag. Därtill stryks omsorgsbidraget från reglementet och avskaffas därmed. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-11-09 
Kommunstyrelsen 2022-09-27, § 219 
Förslag reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2022-09-21 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-09-21, § 100 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-06-08, § 74 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-24    
Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, antaget av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 194 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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Beskrivning av ärendet 

Ändringar i reglementet 
Nuvarande reglemente för nämnden för Vård & Omsorg antogs av kommunfullmäktige den 12 
december 2017. Inga ändringar av dokumentet har gjorts sedan dess, men nu finns det behov av vissa 
förtydliganden. 

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för viss service och omsorg enligt socialtjänstlagen, den 
kommunala hälso- och sjukvården och för bostadsanpassning. För att det ska bli tydligare att det rör 
sig om tre olika lagstiftningar har de olika lagstiftningarna blivit egna stycken i förslaget.  

Nämndens ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen har lagts först eftersom det är den största delen 
av nämndens verksamhet. Därefter regleras nämndens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 
nuvarande reglemente ansvarar nämnden för  

hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och enligt överenskommelse 
med Region Halland. Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och 
verkställighet av: 

•  Hemsjukvård 

•  Rehabilitering 

Begreppen ”myndighetsutövning” och ”verkställighet” existerar inte inom hälso- och sjukvården. Det 
finns heller inget behov av att specificera att nämnden ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering. 
Enlig 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen dessutom för hälso- och sjukvård på 
bland annat vård- och omsorgsboenden. I förslag till nytt reglemente står det därför att nämnden 
ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården.  

I förslag till nytt reglemente har det förtydligats att nämnden har ett huvudmanna- och vårdgivaransvar 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det har sedan tidigare framgått i nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs reglemente att även de har ett ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården men i 
förslaget lyfts det även in i nämnden för Vård & Omsorgs reglemente. I förslaget till nytt reglemente 
förtydligas emellertid att det finns ett undantag i detta ansvar och det gäller de delegerade insatser som 
faller inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs ansvarsområde. Sist regleras att nämnden ansvarar 
för kommunens skyldigheter om bostadsanpassningsbidrag m.m. I förslaget till nytt reglemente har 
laghänvisningen uppdaterats då det har kommit en ny lag om bostadsanpassningsbidrag som trädde i 
kraft den 1 juli 2018.  

Kommunledningskontoret och förvaltningen för Vård & Omsorg har i dialog kommit fram till att i 
detta skede föreslå ovanstående förändringar. Dialogen kommer att fortsätta om eventuellt ytterligare 
förtydliganden av reglementet längre fram. 

Omsorgsbidraget 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 13 september att föreslå kommunfullmäktige att anta det 
nya reglementet. Nämnden för Vård & Omsorg beslutade den 21 september att anta ett ändrat 
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reglemente. Ändringen innebar att ”Omsorgsbidrag” tas bort från uppräkningen av nämndens 
verksamhetsområden. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 27 september som 
återremitterade ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för utredning om omsorgsbidraget ska utgå 
från nämndens reglemente. 

Omsorgsbidrag, som även kallas hemvårdsbidrag eller anhörigbidrag är ett kontantbidrag som betalas 
ut till en omsorgstagare som i sin tur förväntas ge bidraget till en anhörig som ger vård och omsorg. 
Omsorgsbidrag är en insats enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen och är därför frivillig för kommunen att 
tillhandahålla. Vid Ädelreformen 1992 överfördes bland annat hemsjukvårdsbidraget från landstinget 
till kommunen. Kungsbacka hade sedan tidigare två andra bidrag, hemvårdsbidrag och anhörigbidrag. 
År 2000 blev de tre bidragen till ett bidrag, omsorgsbidraget. I samband med omorganisering av 
nämnderna för Funktionsstöd, Äldreomsorg och Individ & Familjeomsorg fick Vård & Omsorg ansvar 
för omsorgsbidraget i sin helhet. Kungsbacka är en av få kommuner som fortfarande erbjuder bidraget. 

I november 2021 genomförde förvaltningen för Vård & Omsorg en utredning om omsorgsbidraget 
som ett led i att ta fram en åtgärdsplan för att få en budget i balans. Utredningen kom fram till att 
föreslå att omsorgsbidraget avskaffas. Nämnden beslutade den 15 december 2021 att avslå förslaget att 
avskaffa omsorgsbidraget. 

Den 21 september 2022 beslutade nämnden för Vård & Omsorg att anta ett justerat reglemente och 
översända det till kommunfullmäktige för fastställande. Ändringen innebär att omsorgsbidraget tas 
bort från reglementet vilket betyder att bidraget avskaffas. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 
Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 219 Dnr 2022-00503 
Översyn av nämnden för Vård & Omsorgs reglemente inför ny 
mandatperiod 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens förvaltning för 
utredning om omsorgsbidraget ska utgå från reglementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnden för Vård & Omsorg antogs av 
kommunfullmäktige den 12 december 2017. Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar 
för viss service och omsorg enligt socialtjänstlagen, den kommunala hälso- och 
sjukvården och bostadsanpassning. För att det ska bli tydligare att det rör sig om tre 
olika lagstiftningar har de olika lagstiftningarna blivit egna stycken i det nya 
reglementet. Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. har ersatts av lag 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Ärendets behandling vid sammanträdet 
Inför kommunstyrelsens sammanträde har nämnden för Vård & Omsorg fattat beslut 
om ytterligare en ändring av nämndens reglemente. Nämnden för Vård & Omsorgs 
förslag innebär att uppgiften att hantera omsorgsbidraget ska utgå från nämndens 
reglemente. 

Då detta förslag inte kunnat beredas av vare sig kommunstyrelsens förvaltning eller 
kommunstyrelsens arbetsutskott återremitteras ärendet till kommunstyrelsens 
förvaltning för utredning om omsorgsbidraget ska utgå från reglementet i enlighet 
med nämnden för Vård & Omsorgs förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13, § 280 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-19 
Förslag reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2022-05-24 
Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, antaget av kommunfullmäktige 2017-
12-12, § 194 
Nämnden för Vård & Omsorg 2022-06-08, § 74 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till 
kommunstyrelsens förvaltning för utredning om omsorgsbidraget ska utgå från 
reglementet. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Hravn Forsnes (M) 
återremissyrkande. 

Ordföranden prövar först om ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsens 
förvaltning eller om ärendet ska avgöras i dag, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Reglemente för nämnden för 

Vård & Omsorg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag: 24 maj 2022, kompletterad 21 september 2022 

Beslutad av: Kommunfullmäktige DD månad ÅÅÅÅ § XXX, Dnr KS XXXX-

XXXXXX 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: Vård & Omsorg 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

mailto:info@kungsbacka.se
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Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning och i 

”Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka 

kommun” gäller bestämmelserna i detta reglemente.   

Verksamhetsområde 

Nämnden ansvarar för service och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), vilket innebär att nämnden 
ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av: 

- Särskilt boende 

- Hemtjänst i form av serviceinsatser, omsorgsinsatser och trygghetslarm 

- Dagomsorg 

- Korttidsplatser 

- Växelvård 

- Kontaktperson 

Nämnden för Vård & Omsorg är huvudman och vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och enligt överenskommelse med Region Halland. Undantaget från 
nämnden för Vård & Omsorgs ansvar är delegerade insatser inom nämnden för Individ & Familjeomsorgs 
ansvarsområde. 

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassning m.m. 

 

https://www.kungsbacka.se/
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2022-09-21 
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§ 100 Dnr 2022-00194 
Initiativ från Hravn Forsne (M) om att ta bort omsorgsbidraget i 
nämnden för Vård & Omsorgs reglemente 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar justerat reglemente för nämnden för Vård & 
Omsorg, daterad 2022-09-21, och översänder det till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
Hravn Forsne (M) väcker ett initiativ om att justera i nämnden för Vård & Omsorgs 
reglemente på så vis att omsorgsbidraget tas bort i och med att kommunstyrelsen den 
27 september 2022 ska fatta beslut om nämndernas reglementen inför den nya 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt reglemente, 2022-09-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Hravn Forsne (M) yrkar bifall till initiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
sitt eget yrkande om bifall till initiativet. Ordföranden prövar yrkandet, och finner att 
nämnden bifaller initiativet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Nämnden för Vård & Omsorg Datum  
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§ 74 Dnr 2022-00117 
Översyn av nämnden för Vård & Omsorgs reglemente inför ny 
mandatperiod 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 
daterad 2022-05-24, och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog nämnden för Vård & Omsorgs reglemente 2017-12-12, § 
194. Sedan dess har lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. ersatts av 
lag (2018:222) om bostadsanpassning m.m. Utöver det har vissa redaktionella 
ändringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
Förslag till nytt reglemente, 2022-05-24 
Förslag till nytt reglemente med markeringar, 2022-05-24 
Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2017-12-12 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-05-24 
Diarienummer 

VO 2022-00117 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Emma Pettersson 
0300-83 48 39 
Nämndsekreterare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Översyn av nämnden för Vård & Omsorgs reglemente inför ny mandatperiod 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, daterad 2022-05-24, 
och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog nämnden för Vård & Omsorgs reglemente 2017-12-12, § 194. Sedan dess 
har lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. ersatts av lag (2018:222) om 
bostadsanpassning m.m. Utöver det har vissa redaktionella ändringar gjorts.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Förslag till nytt reglemente, 2022-05-24 

Förslag till nytt reglemente med markeringar, 2022-05-24 

Reglemente för nämnden för Vård & Omsorg, 2017-12-12 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med revideringen har inte varit att föreslå några ändringar i sak utan att genomföra vissa 
redaktionella ändringar för att göra reglementet tydligare.  

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för viss service och omsorg enligt socialtjänstlagen, den 
kommunala hälso- och sjukvården och bostadsanpassning. För att det ska bli tydligare att det rör sig 
om tre olika lagstiftningar har de olika lagstiftningarna blivit egna stycken i förslaget.  

Nämndens ansvar för insatser enligt socialtjänstlagen har lagts först, eftersom det är den största delen 
av nämndens verksamhet.  
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Därefter regleras nämndens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Enligt nuvarande reglemente 
ansvarar nämnden för ”…hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och enligt 
överenskommelse med Region Halland. Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och 
verkställighet av: 

 Hemsjukvård 

 Rehabilitering” 

Begreppen ”myndighetsutövning” och ”verkställighet” existerar inte inom hälso- och sjukvården. Det 
finns heller inget behov av att specificera att nämnden ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering. 
Enlig 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen ansvarar kommunen dessutom för hälso- och sjukvård på 
bland annat vård- och omsorgsboenden. I förslag till nytt reglemente står det därför att nämnden 
ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården.  

I förslag till nytt reglemente har det förtydligats att nämnden har ett huvudmanna- och vårdgivaransvar 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det har sedan tidigare framgått i nämnden för Individ & 
Familjeomsorgs reglemente att även de har ett ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården, men i 
förslaget lyfts det även in i nämnden för Vård & Omsorgs reglemente.  

Sist regleras att nämnden ansvarar för kommunens skyldigheter enligt lag (2018:222) om 
bostadsanpassning m.m. I förslaget till nytt reglemente har laghänvisningen uppdaterats då det har 
kommit en ny lag om bostadsanpassning som trädde ikraft den 1 juli 2018.  

 

 

Arian Faily     Eva Apelvi 

Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 
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Reglemente för nämnden för 
Vård & Omsorg  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning och i 
”Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 
Ändringskommentar: I den nya mallen för Kungsbacka kommuns 
reglementen är orden ”eller i annan författning” tillagda. 
  
VERKSAMHETSOMRÅDE  
  
Nämnden ansvarar för kommunens lagstadgade skyldigheter avseende 
insatser vad gäller service och omsorg enligt socialtjänstlagen, vilket 
hemsjukvård och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och 
enligt överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland.  
Ändringskommentar: Delarna rörande hälso- och sjukvård bryts ut och 
får ett eget stycke.  

Det innebär att nämnden ansvarar för myndighetsutövning och 
verkställighet av:  
  
- Särskilt boende  

- Hemtjänst i form av, serviceinsatser, omsorgsinsatser och 
trygghetslarm  

- Dagomsorg  

- Korttidsplatser  

- Växelvård enligt  

- Kontaktperson  

Reglemente 
  

    
    
   

  



- Omsorgsbidrag  
Ändringskommentar: Förslag i beslut av nämnden den 21 
september 2022 att detta ska tas bort. 

- Hemsjukvård  

- Rehabilitering  

- Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om 
bostadsanpassning m.m.  

Nämnden för Vård & Omsorg är huvudman och vårdgivare för den kommunala hälso- och 
sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och enligt överenskommelse med Region 
Halland. Undantaget från nämnden för Vård & Omsorgs ansvar är delegerade insatser inom 
nämnden för Individ & Familjeomsorgs ansvarsområde. 

Ändringskommentar: Nämndens ansvar för hälso- och sjukvård har fått ett eget stycke. 
Nämndens huvudmanna- och vårdgivaransvar har förtydligats. Orden ”enligt överenskommelse 

om hemsjukvården med Region Halland” har ersatts av ”enligt överenskommelse med Region 

Halland” då kommunen har flera olika överenskommelser med Region Halland. Sedan tidigare 
framgår i nämnden för Individ & Familjeomsorgs reglemente att de ansvarar för delegerade 
insatser, i förslaget läggs det även till i nämnden för Vård & Omsorgs reglemente. Att nämnden 
ansvarar för myndighetsutövning och verkställighet av hemsjukvård och rehabilitering har tagits 
bort, då myndighetsutövning och verkställighet inte är begrepp inom hälso- och sjukvården.  

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassning 
m.m. 
Ändringskommentar: Nämndens ansvar för bostadsanpassningsbidrag har lyfts ut till ett eget 
stycke. Laghänvisning har uppdaterats.  
  
  
  
  

 
  
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12 § 194, diarienummer  
KS/2017:568  
Ansvarig förvaltning: Vård & Omsorg  
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se  
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