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Datum 

2021-04-06 
 
  

  

 

Förvaltningschefens månadsbrev. September 2021  
 

Långsiktig planering och större frågor 

På nämnden kommer en muntlig föredragning göras av kommunens sk prioinitiativ. 
Det är de fem prioriterade och viktigaste utvecklingsinitiativen som samtliga 
förvaltningar gemensamt fokuserar på 2021-2022 som ett led i att lösa de stora 
samhällsutmaningarna. Eftersom nämnden på planeringsdagen identifierade 
förvaltningsöverskridande arbete som en viktig inriktning på en rad punkter kommer 
en föredragning göras av de viktigaste samarbetena som pågår.  

 

Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 

- 

 

Operativa frågor 
Corona 

Enligt nya direktiv från Regeringen kommer i princip alla restriktioner som påverkat 
vårt verksamhetsområde att tas bort från 29 september. Det innebär att all vår 
verksamhet kommer planeras att verka utan restriktioner från detta datum. Vi 
planerar en kampanj för att uppmärksamma alla på Hallands gemensamma 
kulturutbud och att det välkomnar alla besökare tillbaka. Idrottsföreningslivet har 
tack vare den särskilda bidragsutbetalningen som nämnden fattade beslut om i många 
fall gjort en kickstart. Många har haft eller planerar stora annonskampanjer och haft 
prova-på, träningshelger, idrottsskolor etc.  
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Meröppetfunktion på Onsala bibliotek testas 

Med hjälp av ny teknik så testar vi att ha meröppet på biblioteket i Onsala under 
hösten. Om det faller väl ut fortsätter vi med meröppet i Onsala och kan i så fall 
införa systemet som är en ekonomisk besparing även på de andra biblioteken.  
Meröppet innebär att en invånare kan gå in i en obemannad bibliotekslokal och själv 
sköta sina ärenden.    
 

Fler mötesplatser i Fjärås 

Den pågående planeringen i Fjärås för att tillskapa fler mötesplatser kommer anta en 
ny inrikting från att ha koncentrerats till enbart fritidscentret till att istället omfatta 
möjligheter som kan finnas på flera platser i Fjärås t ex i den nybyggda Fjärås 
Bräckaskolan.  

 

Ny utställning på naturum invigd 

Landshövdingen och kommunstyrelsens ordförande m fl besökte naturum och Fjärås 
Bräcka 10 september för att manifestera friluftslivets år och inviga det ”nya” 

naturum som fått en uppfräschning både utomhus och inomhus. Den permanenta 
utställningen som funnits sedan 2015 har bytts ut och utomhus har mer omfattande 
skyltning tillskapats liksom flera nya promenadstigar. 

 

Kulturcentrum på Fyren 

Med anledning av Elektronens rivning kommer ungdomsverksamheten flytta in på 
Fyren/Esteten. För att bereda plats för mer verksamhetslokaler för invånarna har 
stora delar av det översta kontorsplanet evakuerats och medarbetarna har flyttat in i 
Stadshuset. Ombyggnad pågår och arbetsgrupper bestående av medarbetare från 
främst biblioteken, Ung i Kungsbacka och Kulturskolan håller på att ta fram ett 
gemensamt arbetssätt riktat mot ungdomar.  

 

Nya chefer 

Kulturskolan kommer få nya chefer under hösten då Per Graneld slutat. Ung i 
Kungsbacka har fått ny chef efter att Cecilia Pihl slutat. Med nya chefer uppstår en 
unik möjlighet att skapa en än starkare samarbetskultur mellan Ung och Kulturskolan 
men även med biblioteken och kulturområdet givetvis.  

 
Berättarfestival 
Den 23/10 genomför vi en berättarfestival. Kulturhuset Fyren fylls med liv, 
berättelser, skrönor, poesi och musik.  
 

 

 

 

Ulrika Granfors 
förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

 
Utdelning av medel ur Stiftelsen Adolf och Hélene Hasselgrens minnesfond 
 
Förslag till beslut för fastställande i Kommunfullmäktige 
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår att utdelning ur Stiftelsen Adolf och Hélene Hasselgrens 
Minnesfond till en summa av 848 500 kr beviljas. Utdelningen ska bekosta inköp och installation av 
skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria Miesenberger i parkstråket vid badhuset. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglerna för Stiftelsen borgmästare Adolf Hasselgrens och hans maka Hélene Hasselgrens 
minnesfond ska avkastningen användas för stadens förskönande.  
 
Medel avseende konstgestaltning till parkstråket vid badhuset skall användas till inköp och installation 
av skulpturen ”Change of directions” av konstnären Maria Miesenberger.   
 

Beslutsunderlag 
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-09-06 

Offert ”Change of Directions”, 2021-09-03 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning för beredning till Kommunfullmäktige 
 
  

 
Ulrika Granfors  

Förvaltningschef  



Miesenberger Enterprise AB 1(2)
Org.nr. 556688-5835
Maria Miesenberger
Repslagargatan 8, 3 tr
S-118 46 Stockholm
SWEDEN

+46-737226044
maria.miesenberger@gmail.com

Kungsbacka Kommun
Kultur och Fritid
Andrej Green

Stockholm 3 september 2021

Offert avseende skulptur av konstnär Maria Miesenberger till Idrottsparken
Kungsbacka, Kungsbacka Kommun:

Skulptur i patinerad brons:
Change of Direction, 2015 (mått ca. 90x60x70 cm)

576.000:- exkl. moms

Platsspecifik ställningen till skulpturinstallationen tillverkas i samarbete med PAB, Patric and
Brother AB, Tjörn, som även ombesörjer transport av ställning och verk till platsen och
genomför montage på plats.

Transport av verket från konstnärens lager Stockholm till Tjörn. 5.000:- exkl. moms

6-8 meter hög ställning av 100x100 mm galvade stålrör, 20 mm platta 750x750 mm.

42.000:- exkl. moms
avgår (ingår i konstverket) 17.000:- exkl. moms

25.000:- exkl. moms

Definitiv höjd på ställning bestäms i samråd mellan konstnär och kommun efter möte på
plats i Kungsbacka.

Transport och montage på betongplatta. 15.000:- exkl. moms

Försäkring för Gestaltningsuppdrag, Gefverts. 5.000:- exkl. moms

Planering, ritningar, upphandling (3 dagar)
Projektering (inkl. 2 dagar på plats), övervakning av produktion och installation (3 dagar)
(beräknat enligt KRO rekommendation)

46.800:- exkl. moms



2(2)

Resor (2 resor), övriga oförutsedda kostnader 6.000:- exkl. moms

Summa: 678.800:- exkl. moms
Moms 25%: 169.700:-

Totalsumma: 848.500:- inkl. moms
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Beslut om nytt bidragssystem till föreningar 
 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 
Nytt bidragssystem för föreningar fastställes. Systemet innehåller regelverk, beräkningsmallar, rutiner 
för ansökningsförfarande och beslutsfattande. Ikraftträdande sker 2022-01-01. Uppföljning av 
effekterna ska göras kontinuerligt och en utvärdering av systemet ska ske efter två år. Rapport sker till 
nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbackas bidragssystem syftar att tillsammans med taxesystemet stödja bredden, mångfalden och 
nytänkandet. Det ska stimulera till välmående och ett meningsfullt sammanhang för många samt ökad 
folkhälsa och nytta för samhället- ”Ett attraktivt och socialt hållbart Kungsbacka” där föreningarna 
utgör en mycket viktig del. Systemet gäller barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar, 
folkhälsoföreningar, handikappföreningar samt de grupper som vill genomföra arrangemang eller 
andra goda initiativ som leder till att kommunens mål uppnås.  

Ledord för det nya bidragen och taxorna har varit enkelhet och transparens. Bidragen kommer bli 
förutsägbara och ge föreningarna tydliga planeringsförutsättningar, vara enkla att förstå och lätta att 
administrera för föreningarna. Systemet ska uppfattas som likvärdigt, enkelt och transparent. På längre 
sikt ska det nya systemet leda till följande effekter: 

• Det ska vara enkelt och transparant att förstå, ansöka om och få.  

• Det är förutsägbart och upplevas som jämlikt i den mening att olika föreningar/individer 
och evenemang behöver olika stöd eller borttagande av strukturella hinder för att de 
efterfrågade effekterna ska uppstå.  

• Att kommunens mål uppnås, på individnivå, dvs. distribueras på rätt sätt mellan 
individer som blir berörda. 

• Möjliggöra föreningsliv i hela kommunen, från norr till söder. När det gäller lokaler ska 
samverkan kring lokaler premieras.  

Systemet omfattar ca 17 miljoner kronor per år.  
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Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-20 

Prövning av barnets bästa, 2021-09-20 

Beskrivning av ärendet 
Inledning 
Nämnden för Fritid & Folkhälsa gav ursprungligen förvaltningen i uppdrag att göra om 
bidragssystemet men även taxorna för att hyra lokaler. Uppdraget har över tid förfinats och efter 
kontinuerlig avstämning med Nämnden för Kultur & Fritid har ett nytt system tagits fram som ska ge 
föreningslivet i Kungsbacka bättre planeringsförutsättningar för sin verksamhet i och med att reglerna 
blir mer förutsägbara, transparenta och enkla. Totala medel som omfattas av systemet är ca 17 miljoner 
kronor per år.  
Kungsbackas bidrags- och taxesystem syftar till att stödja bredden, mångfalden och nytänkandet. Det 
ska stimulera till välmående och ett meningsfullt sammanhang för många samt ökad folkhälsa och 
nytta för samhället- ett attraktivt och socialt hållbart Kungsbacka där föreningarna utgör en mycket 
viktig del.   
 
Ledord för det nya bidragen och taxorna har varit enkelhet och transparens. Bidragen kommer 
bli mer förutsägbara och ge föreningarna tydliga planeringsförutsättningar, vara enkla att förstå och 
lätta att administrera för föreningarna. Ett nytt inslag är det sk särskilda bidraget som kan ges för att 
uppmuntra nytänkande och sådana insatser som enligt forskning visat sig effektfulla.   
Föreningsbidrag samt kraftigt reducerade taxor är två verktyg bland flera i kommunens arbete med att 
stödja ideell sektor över tid på ett så effektivt och transparens sätt som möjligt.   
 
Vi har rensat upp i djungeln av olika småbidrag och paketerat ihop dem till en större summa som 
föreningarna får automatiskt i början av året utan administrativt ansökningsförfarande. På så sätt 
slipper de lägga sin dyrbara tid på ansökningsförfarande och de vet redan i början av året hur deras 
ekonomi kommer se ut.   
 

 

Några viktiga ställningstaganden har varit: 

• Det går inte att göra allt rättvist eller likvärdigt eller det bästa för varje enskilt barn. Vi får 
acceptera och stå bakom att förutsättningarna för olika föreningar de facto är olika redan från 
början. Kommunens uppgift är att bidra och underlätta där det går, inte likställa alla föreningar 
i förhållande till varandra just nu år 2021. Över tid kommer det jämna ut sig mellan klubbarna 
då kvaliteten på anläggningarna kommer variera över tid. De anläggningar som är nya idag 
kommer en gång bli gamla och det som är gammalt idag kommer bli utbytt med tiden.  
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• Det är viktigare att hitta en modell som kan fungera likvärdigt och enkelt och ge ungefär 
samma nettoeffekt ekonomiskt som tidigare för ca 90% av föreningarna än att vi nu försöker 
räkna oss fram med exakthet till sista kronan.  

• Vissa föreningar kan från tid till annan behöva ges särskilda förutsättningar ”utanför” denna 

modell som trots allt passar de flesta.  

• Vi driver linjen att kommunen kommer äga fler och fler lokaler över tid men att föreningarna 
uppmuntras att samutnyttja sinsemellan och med kommunen för att minska sina fasta kostnader 
och skötselåtaganden över tid 

• Vi kommer vid förfrågningar behöva uttala ett maxtak på vad som är kommunens 
bidragsberättigade grundutbud tex max antal tennisbanor eller km spår som vi stödjer men även 
vad vi inte stödjer.  

• Några föreningar kan behöva ett särskilt övergångsstöd under en tid för att mildra effekten av 
vissa förändringar. 

 

Översikt av det nya systemet och de största skillnaderna jämfört med tidigare 
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Flera bidrag föreslås omvandlas i enlighet med ovanstående bild. Pengarna som tidigare avsatts för att 
finansiera just de bidragen (alla inringade med streckad linje samt medlemsbidraget i bilden ovan) är 
numera inkluderade i de nya bidragstyperna dvs Utbildnings- och utvecklingsbidraget, Anläggnings- 
och skötselbidraget samt det Särskilda bidraget. Föreningarna kommer därför framöver kunna, men 
även behöva, planera sin verksamhet och ekonomi utifrån de numera förutsägbara bidragen som ges 
årsvis genom automatisk utbetalning utan föregående ansökningsförfarande. De kan inte längre förlita 
sig på de extra bidrag som utdelats sporadiskt utan behöver hitta en långsiktigt hållbar extern 
finansiering av sin verksamhet, precis såsom det egentligen är redan idag. Nämnden kommer kunna 
fatta separata beslut om extra bidrag i det fall förening befinner sig i en extraordinär situation. Den 
situationen regleras inte inom bidragssystemets bestämmelser utan kommer tas som separata 
nämndbeslut.  

 

Föreningstyper 
 

I det fall en förening har en mångfasetterad verksamhet ska reglerna tillämpas så att reglernas 
övergripande syfte uppnås. En förening med en stor andel barn- och ungdomsverksamhet ska 
exempelvis klassificeras som en barn- och ungdomsförening.   

Allmänna krav för att en barn- och ungdomsförening, folkhälsoförening, handikappförening eller 
motionsgrupp ska kunna få föreningsstöd och bidrag  
I normalfallet ska följande grundvillkor vara uppfyllda för att en förening ska kunna få stöd: 

 Föreningen ska godkännas av kommunen.  

 En barn- och ungdomsföreningen ska ha minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-20 år som ska 
delta i minst tio sammankomster per år. Föreningens aktiva medlemmar ska ha betalat en 
medlemsavgift på minst 30 kronor för medlem under 15 år och minst 50 kronor för medlem 
över 15 år.  

 En handikappförening ska ha minst 10 medlemmar.  

 En folkhälsoförening ska ha minst 10 medlemmar. Föreningen får inte bedriva verksamhet för 
åldrarna 7-20 år, då klassificeras den som en barn- och ungdomsförening. Minst 75 procent av 
föreningens medlemmar ska vara bosatta inom kommunen.  

 En motionsgrupp kan bestå av deltagare från det år de fyller 21 år och som bedriver verksamhet 
minst 6 månader.  

 Redovisning sker genom aktivitetskort på nätet.  

 Bidrag betalas inte ut till aktiviteter som genomförs i studiecirkelform eller där annat bidrag 
finansierar.  
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Alla föreningarna ska årligen lämna in uppgifter som motsvarar innehållet i: 

 Verksamhetsberättelse  

 Ekonomisk redovisning  

 Revisionsberättelse  

 Uppgifter till föreningsregister  

 Protokoll från senaste årsmöte  

 Protokoll med beslut om vem som är firmatecknare  

 Hälsocertifiering eller handlingsprogram mot droger i de fall föreningen har ett sådant (gäller 
enbart barn- och ungdomsföreningar).  

Handlingar ska vara inskickade till förvaltningen senast en månad efter årsmötet via den e-tjänst som 
tillhandahålls.  

För att få utbildnings- och utvecklingsbidrag ska föreningen årligen redovisa antal medlemmar via 
”Aktivitetskort på nätet” eftersom dessa bidragstyper grundar sig på antalet aktiva medlemmar.  

Motionsgrupper ska:  

 Utse kontaktperson som även är administratör.  

 Ha ett organisationsnummer.  

 Ha plusgiro/bankgiro i gruppens namn.  

 Ha kontinuitet vilket innebär att gruppen vill anordna aktiviteter under en tid av minst 6 
månader. 

 Redovisa genom aktivitetskort på nätet.  

 

Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller 
missbruk av alkohol och droger. Bidrag utgår inte till aktiviteter, läger eller utbildningar där det 
förekommer alkoholförtäring eller andra droger.  

Föreningar som får bidrag från annan förvaltning i kommunen eller från kyrkliga samfund kan inte få 
bidrag.  

Föreningen ska godkännas av nämnden för Kultur & Fritid som bidragsberättigad förening. Det 
innebär att den måste ha ett namn, stadgar, styrelse och ett bank/plusgiro.  

Bidrag ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller till kommunal, regional eller statlig 
verksamhet. Däremot kan bidrag ges till dessa organisationer i det fall de driver obunden, fri och för 
alla öppen verksamhet för samhällets nytta. 
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Kampsporter ska tillhöra en riksorganisation som är ansluten till Riksidrottsförbundet.  

En registrerad och godkänd barn- och ungdomsförening som minskar antalet aktiva medlemmar i 
åldern 7-20 år till mindre än tio medlemmar får kvarstå som bidragsberättigad under max ett år.  

Lämnas inte föreningsuppgifter in efter påminnelse, avregistreras föreningen som bidragsberättigad. 
Ansökningar med direkt felaktiga uppgifter kan innebära att bidraget inte betalas ut. De personer som 
skriver under ansökan är skyldiga att se till att alla uppgifter är korrekt redovisade. Förvaltningen 
kontrollerar regelbundet föreningarnas ansökningar. En förening som lämnar felaktiga uppgifter 
riskerar att helt avstängas från rätten att få bidrag. 

 

A. Barn- och ungdomsföreningar 

Lokalt aktivitetsstöd 
Föreningar kan ansöka om Lokalt aktivitetsstöd två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.  

 Bidraget är 7 kronor per deltagare och sammankomst. Kommunen följer i övrigt 
Riksidrottsförbundets regler främst avseende ålder där barn och unga mellan 7-20 år är 
bidragsberättigade.  

Lokalt aktivitetsstöd kan du få till en sammankomst som: 

• varar i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning. 

• är ledarledd. Huvudledaren måste vara över 15 år och hjälpledare måste vara över 13 år. Ledare 
13-15 år räknas som hjälpledare och får inte ensam ansvara för grupper. 

• har minst tre deltagare utöver ledare i åldern 7-20 år. Ledare som är 13-20 år får räknas med. 

• är beslutad och ekonomisk planerad av styrelsen. 

 

Utbildnings- och utvecklingsbidrag (inkl det gamla medlemsbidraget) 

Bidraget utgår med en summa per aktiv medlem grundat på ett aktivt medlemskap. Det innebär att 
varje medlem ska delta i minst tio sammankomster per år. Bidraget betalas ut för antal aktiva 
medlemmar i åldrarna 7-20 år. Deltagare i tillfälliga verksamheter som lov- och 
simskoleverksamhet får inte räknas som aktiva medlemmar. 

Utbildnings- och utvecklingsbidraget är 200 kronor per aktiv medlem och år.  

De föreningar som redovisar en alkohol- och drogpolicy med en handlingsplan får 10 kronor i 
extra medlemsbidrag per aktiv medlem 7-20 år. 

Genom att välja att idrotts- och hälsocertifiera sin förening får föreningen 50 kronor i extra bidrag 
och det alkohol- och drogförebyggande arbetet finns med som en del i hälsocertifieringen. De 10 
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kronorna föreningen fått i extra bidrag för sin alkohol- och drogpolicy ingår då i de 50 kronorna 
eftersom alkohol- och drogpolicyn blir en del av idrotts- och hälsocertifieringen. 

Kommunen överlåter till föreningarna att själva avgöra hur de använder bidraget även om vi vill 
uppmuntra till ledarutbildning och föreningsutveckling i första hand genom att i namnet för 
bidraget ange det.  

Föreningarna ska istället för att ansöka om bidraget årligen skicka in uppföljning i form av 
verksamhetsberättelse där det framgår hur bidragen har använts i stora drag. Detta görs lämpligen i 
årsredovisningen.  

 

 

Anläggnings- och skötselbidrag till de med egenägda/hyrda anläggningar 

För att täcka delar av kostnaderna för skötsel av egenägda/hyrda anläggningar har föreningarna 
möjlighet att få bidrag. 

Detta bidrag baseras på en fast årlig schablon per anläggning förknippad med kostnader. Bidrag 
betalas t.ex. ut per elvamanna fotbollsplan, per km elljusspår osv. 

Detta innebär att kommunen överlåter till föreningarna att själva avgöra hur de använder bidragen. 
Föreningarna ska årligen skicka in uppföljning i form av verksamhetsberättelse där det framgår hur 
bidragen har använts. 

Föreningar som hyr kommunens anläggningar får stöd i och med att taxan är reducerad i förhållande 
till kommunens självkostnad.  

Utbetalning görs en gång per år. 

Nedanstående tabell är uttömmande över de bidrag som finns och anger de fasta schabloner som 
betalas ut som årligt bidrag: 

Tennisplan utomhus/inomhus  10.000 kr 

Padelanläggning   10.000 kr 

Orienteringskartor   50.000 kr 

Elljusspår    10.000 kr 

Motorsport    15.000 kr 

Modellflyg    15.000 kr 

Skyttebana    10.000 kr 

Dragkampsanläggning  15.000 kr 

Cykelbana BMX   40.000 kr 
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Bandy     10.000 kr 

Båtsport      5.000 kr 

Schack     10.000 kr 

Friluftsliv    10.000 kr 

11-manna gräsfotbollsplan  25.000 kr 

11-manna konstgräsfotbollsplan 20.000 kr 

5-9-manna gräsfotbollsplan  20.000 kr 

5-9-manna konstgräsfotbollsplan 15.000 kr 

Grusfotbollsplan   10.000 kr 

 

Omklädningsrum/klubbhus  

där kommunen inte kan erbjuda  

alternativ    40.000 kr 

 

Extra stöd till mindre  

fotbollsklubbar utanför tätort som  

sköter planer själva   100.000 kr 

 
Anläggnings- och skötselbidrag till ridsport hanteras helt och hållet utanför detta system. Även några 
andra föreningar med särskilda förhållanden hanteras utanför systemet. 

 

Lovbidrag 
Syftet med bidraget är att stimulera föreningar och andra intressegrupper att ordna speciella aktiviteter 
för barn och ungdomar under loven. Barn och ungdomar får möjlighet att prova nya aktiviteter, och 
föreningarna får presentera sin verksamhet för nya deltagare. 

Sista ansökningsdag för lovbidrag är två veckor före varje lov. 
Aktiviteten måste ha minst tre deltagare och ska vara öppen för alla barn och ungdomar som bor i 
Kungsbacka, dvs både medlemmar och icke-medlemmar kan delta. Målgruppen ska vara inom 
åldersintervallet 7 och 20 år. Medlemsavgift får inte utgå för att få delta i lovaktiviteten. Bidrag utgår 
inte till föreningens ordinarie verksamhet. 
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Information om lovaktiviteter ska finns på kommunens webbplats. Föreningen ansvarar för att skicka 
in manus. 
Bidraget uppgår till 500 kr per dag.  

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd för lovaktiviteterna oavsett om 
föreningen får lovbidrag eller inte. Ansökan för lovaktiviteten lämnas då in med ordinarie ansökan 15 
februari och 15 augusti. 
Om föreningen får bidrag från studieförbund eller andra organisationer kan föreningen inte söka bidrag 
av Kultur & Fritid. 
Föreningen eller organisationen måste ha ett plus- eller bankgiro för att få bidrag. Bidrag kan inte 
betalas ut till privatpersoner. 

 

Ansökningsförfarande för bidragen 

De grundläggande kraven som finns idag för att klassas som en bidragsberättigad förening har 
redogjorts för i särskilt avsnitt ovan. 

Uppfylls kraven kommer bidrag att utbetalas automatiskt utan ansökningsförfarande. Fokus kommer 
ligga på uppföljning av föreningens dokumentation och stickprover i verksamheten istället för att vi 
har administrativt tunga ansökningsförfaranden.  

Detta gäller dock inte lovbidraget som måste ansökas om särskilt inför varje lov. 

 

B. Folkhälsoföreningar 
För att en förening ska få föreningsstöd ska normalt följande grundvillkor vara uppfyllda: 

• Föreningen ska ha minst 10 medlemmar 

• Föreningen får inte utöva verksamhet för målgruppen 7-20 år 

• Minst 75 procent av föreningens medlemmar ska vara bosatta inom kommunen 

• Bidraget ska sporra till fysisk aktivitet i någon form 

• Aktiviteten ska vara ledarledd, pågå i minst 30 minuter och bestå av minst tre personer 

• Bidraget betalas inte ut till aktiviteter som genomförs i studiecirkelform eller där annat 
bidrag bekostar verksamheten 

• Föreningen ska godkännas av nämnden för Kultur & Fritid som en bidragsberättigad 
förening som bidrar till kommunens mål och riktar sig till den målgrupp som är 
prioriterad att stödja.  

• Varje sammankomst ska ha minst tre deltagare utöver ledare. 
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• Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och nämnden för Kultur 
& Fritids årliga budget. Det innebär att bidraget kan variera från år till år. 

• Redovisning av Folkhälsobidraget ska ske med Aktivitetskort på nätet. 

 

C. Handikappförening 

• För att en förening ska få föreningsstöd ska föreningen ha minst 10 medlemmar och vara 
godkänd av nämnden för Kultur & Fritid. 

• Lokalt aktivitetsstöd utgår där bidrag betalas ut med 7 kronor för varje deltagartillfälle. Varje 
sammankomst ska ha minst tre deltagare utöver ledare. 

• Bidrag utgår till alla medlemmar oavsett ålder. 

• Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och Kultur och Fritids årliga 
budget. Bidraget kan därför variera. 

• Redovisning av Lokalt aktivitetsstöd ska ske med Aktivitetskort på nätet. 

• Något särskilt lokalbidrag beviljas i normalfallet inte men föreningarna är välkomna att boka 
kommunala lokaler. 

 

Under förutsättning att efterfrågade handlingar lämnas in får lokala handikappföreningar och 
länsföreningar även utbildnings- och utvecklingsbidrag om 200 kr/medlem. Bidraget beräknas på ett 
aktivt medlemskap och det totala antalet deltagartillfällen som föreningen har under ett år. För att 
medlemmar ska räknas som aktiva ska de delta i minst fyra deltagartillfällen per år. 

 

 

D. Årligt verksamhetsbidrag till kulturföreningar 

Årligt verksamhetsbidrag kan sökas av ideella kulturföreningar i Kungsbacka. Ansökan om årligt 
verksamhetsbidrag för nästkommande år ska lämnas in till Kultur- och Fritidsförvaltningen senast 
15 september.  

Bidrag kan beviljas för kostnader som har direkt koppling till föreningens egen 
kulturverksamhet som teknikkostnader, lokalkostnader vid offentliga arrangemang, 
marknadsföring vid offentliga arrangemang och arvoden till föreläsare och artister. 

Villkor 

• Föreningar som bedriver ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i 
Kungsbacka kommun. 
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• Föreningar som är demokratiska och öppna för alla. 

• Föreningar som har stadgar, styrelse och årsmöte. 

• Föreningar som huvudsakligen består av personer som bor i Kungsbacka. 

• Föreningar vars medlemmar betalar en fastställd medlemsavgift. 

• Föreningar som följer god ekonomisk redovisningssed. 

• Föreningar vars arrangemang är offentliga och drogfria. 

Bidrag ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller till kommunal, regional eller statlig 
verksamhet. Däremot kan bidrag ges till dessa organisationer i det fall de driver obunden, fri 
och för alla öppen verksamhet för samhällets nytta. 

 

E. Arrangemangsbidrag till kulturföreningar, nätverk, grupper och enskilda personer  

Föreningar, nätverk, grupper och enskilda personer kan söka bidrag för kulturprojekt. Ansökan 
görs löpande under året. Projektet ska förankras hos förvaltningen för Kultur & Fritid och 
ansökan ska göras senast tre veckor före projektstart. Bidrag beviljas till kostnader som har 
direkt koppling till kulturprojektets genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, 
marknadsföring och arvode till föreläsare och artister. 

Villkor 

• Avser ideella och icke vinstdrivande kulturprojekt. 

• Projektet sker i Kungsbacka kommun och drivs huvudsakligen av boende i 
Kungsbacka. 

• Projektet är demokratiskt och icke diskriminerande. 

• Projektet framförs offentligt. 

• Projektet och inramningen är drogfri. 

• Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildningsprogram, forskning, politiska partier, 
religiösa samfund, eller kommunal, regional eller statlig verksamhet. 

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling till 
kulturprojektets genomförande eller kostnader som frångår principen om att projektet ska vara 
ideellt. Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning och arvode till arrangörer 
och avlönade arrangörer. 

Uppföljning efter avslutat arrangemang ska lämnas till Kultur- och Fritidsförvaltningen i 
enlighet med ansökan.  
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F. Bidrag till ungas kulturprojekt 
Ungas kulturprojekt är ett stöd som ges till kulturprojekt som drivs av unga och riktar sig till ungdomar 
i åldern 13-25 år. Ansökan kan göras löpande under året. 

 

G. Särskilt bidrag till föreningar och grupper 

Kultur- och fritidsförvaltningen har, utöver ovan nämna bidrag, möjlighet att ge ett särskilt stöd till 
föreningar som söker bidrag under året och som inte faller inom ramen för någon av bidragstyperna. 
Detta så att det extraordinära kan hanteras löpande under året.  

Bidrag kan använda fritt bl a till ej bidragsberättigade föreningar eller till stöd för initiativ som 
föreningar tar som leder till kommunens måluppfyllelse men som inte ryms inom någon av 
bidragstyperna.  

Krav kommer ställas på ett tydligt syfte som främjar Kungsbacka kommuns strategi för att främja 
folkhälsan, bidra till attraktiv kommun, ett socialt hållbart samhälle eller andra eftersträvansvärda mål i 
kommunen.  

 

Föreningar som inte omfattas av bidrag 
Inom några föreningstyper och idrotter finns det en stor betalningskraft och betalningsvilja från vuxna 
personer. Inkomster från den målgruppen medför goda förutsättningar att täcka föreningens kostnader 
för barnverksamhet, varför skattemedel inte kommer användas för att bidra till just 
anläggningskostnaderna inom dessa sporter. Det gäller t ex golf, klättring, bowling och i viss mån 
tennis och padel där ett tak för anläggningsbidrag satts. Det kan även komma andra framtida sporter 
där denna princip kan komma att tillämpas. Föreningar inom dessa idrotter kan dock få sk Lokalt 
aktivitetsstöd och utbildnings- och utvecklingsbidrag för sina unga medlemmar.  

 

Övergångsbestämmelser 
I samband med att både ett nytt bidragssystem och ett nytt taxesystem börjar tillämpas under 2022 kan 
oväntade effekter uppstå. Trots noggranna analyser kan det uppstå situationer som Förvaltningen för 
Kultur & Fritid inte förutsett och som är svåra eller omöjliga att hantera för en förening. Förvaltningen 
kommer därför kontinuerligt följa upp effekten av detta beslut på föreningslivet i stort och för enskilda 
föreningar. Avrapportering sker till nämnden. Efter två år ska en utvärdering av beslutet göras som 
också ska avrapporteras till nämnden. Förvaltningen för Kultur & Fritid kommer föra dialog med den 
förening som eventuellt upplever ett problem. Utifrån den föreningens unika situation kommer 
förvaltningen föreslå nämnden i särskilt förslag till beslut att övergångsbidrag ska betalas ut under en 
övergångsperiod tills föreningen har hunnit öka sina intäkter, sänkt sina kostnader eller det annars 
konstaterats att bidragssystemet behöver revideras vid nästkommande utvärdering.  
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Prövning av barnets bästa  
-bidrag och taxor inom 
kultur- och fritidsområdet 
Kungsbacka Kommun Förvaltningen för Kultur & Fritid 
 
Enligt svensk lagstiftning ska barnets bästa beaktas vid beslut och åtgärder som rör 
barn. Prövningen av barnets bästa ska vara ett underlag för beslut i frågor som rör barn 
och den genomförs i två delar.  

1. Det första är att utreda vad som är barnets bästa i den aktuella frågan.  

2. Det andra är att föreslå och fatta beslut i frågan där barnets rättigheter och intressen 
ska väga tungt. Om barnets bästa inte kan få företräde ska kompenserande åtgärder 
föreslås av beslutsfattaren i det aktuella ärendet. 

Till grund för systematiska prövningar av barnets bästa, enligt detta dokument, ligger 
lagen om Förenta nationernaskonvention om barnets rättigheter.  

 

1. Information om ärendet 

Ange frågeställning som ger anledning till aktuell prövning av barnets bästa. Vilket eller vilka barn 
berörs?  

De barn som är aktiva eller kommer bli aktiva inom föreningsverksamhet och som är berättigade till bidrag 
eller nyttjar lokaler eller anläggningar som företrädesvis ägs av kommunen.  

De barn som är aktiva eller kommer bli aktiva inom föreningar som inte är berättigade till bidrag eller nyttjar 
anläggningar som inte ägs av kommunen.  

 

2. Barnet eller barnens åsikter 

Beskriv hur barnet eller barnen har gjorts delaktiga. Vilka åsikter och synpunkter har barnet eller 
barnen? 
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Barnen har inte gjorts direkt delaktiga. Dock har deras röster tagits tillvara genom att vi tagit del av 
åsikter som barn- och ungdomsföreningarnas företrädare fört fram direkt till oss eller via 
Riksidrottsförbundet.  

 

 

 

 

3. Kartläggning 

A. Grundläggande principer enligt lag om FN:s konvention om barnets rättigheter  
som vägleder varje prövning av barnets bästa  

Artikel 2      Barnets rätt till likvärdiga villkor och förbud mot diskriminering. 

Artikel 3      Barnets bästa ska beaktas vid beslut som rör barn. 

Artikel 6      Barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling. 

Artikel 12    Barnets rätt till delaktighet och inflytande. 

 

B. Specifika rättigheter som är aktuella för frågeställningen och ligger till grund för 
aktuell prövning 

☐ Artikel 4      Kungsbacka kommun ska vidta alla lämpliga åtgärder, ta ansvar för och 
nyttja våra resurser fullt ut för att uppfylla barns rättigheter. 

☐ Artikel 15    Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 

☐ Artikel 23    Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt 
hjälp att aktivt delta i samhället. 

☐ Artikel 31    Barn har rätt till lek, vila och fritid.  

 

C. Finns andra rättigheter aktuella för frågeställningen och hur har de beaktats? 

Beskriv hur barnets rättigheter enligt angivna artiklar har tagits hänsyn till. 

Samtliga ovan angivna rättigheter är aktuella i den här frågan. Frågan gäller hur mycket 
ekonomiska resurser som ska komma barn tillgodo och hur de ska fördelas mellan barn av olika 
åldrar och med olika intressen. Bidrags- och taxesystemet har ingen möjlighet att likställa alla barn i 
förhållande till varandra då de kommunala bidragen oftast är en mycket liten del av de totala 
förhållanden som påverkar barn som är föreningsaktiva. Den största delen av bidraget är dock 
fördelat enligt principen en och samma bidragspeng per aktivt barn. Det är det mest likvärdiga och 
transparenta sättet att fördela ett bidrag. Genom att hålla låga taxor i olika typer av anläggningar 
styr vi stödet så att barn som håller till i kostsamma anläggningar får ett större stöd än de som 
nyttjar mindre kostsamam anläggningar. På så sätt utjämnas skillnaderna mellan barn som beror på 
olika intressen, men inte helt och hållet. Barn som håller på med fritidsintressen där det finns en 
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marknad för vuxna att delta och betala för sig stöds inte med kommunala skattemedel på samma sätt 
utan förväntas istället stödjas av sina föreningar. 

 

D. Andra aktörers åsikter, forskning och praxis 

Vad har andra aktörer, exempelvis det sociala nätverket, elevhälsan och vårdnadshavare för åsikter i 
frågan? Vad säger forskning och praxis inom området? 

Vi har analyserat vilka styreffekter eller signaleffekter en kommun kan uppnå genom att fördela 
bidragspengar eller sätta olika taxenivåer.Även Riksidrottsförbundets strategi 2025 har beaktats. Främsta 
budskapet här är att barn behöver stimuleras att fortsätta med idrott och fritidsintresse hela livet. Att börja i 
för tidig ålder, att specialisera sig för tidigt eller enbart ha ett enda fritidsintresse är sådant vi kan förändra 
beroende på hur vi väljer att fördela bidragsmedlen. Även om bidraget i sig inte är ett så kraftfullt verktyg för 
att driva förändring så är signalsystemet för vika värderingar vi som kommun står för viktiga i all vår 
kommunikation och stimulans till föreningarna som inte handlar om just bidragsfördelning. Vårt förslag är 
att bidrag ges till barn och unga i åldern 7-20 år.  

 

E. Andra intressen än barnets eller barnens 

Beskriv till exempel andra barns intressen, ekonomiska eller organisatoriska förutsättningar. 

Genom att skapa ett system som ger föreningslivet bra förutsättningar att fungera ges också 
barnen större möjligheter som grupp att utvecklas på ett gynnsamt sätt.   

Bidragssystemet har inte setts som möjlig lösning på att likställa alla barns villkor då 
förändrinar detta skull medföra skulle bli så stora att de skulle få stora ekonomiska 
konsekvenser som varken förvaltningen eller föreningslivet kan hantera. Detta projekt får ses 
som ett första steg att över tid skapa mer likvärdiga förutsättninar för barn än tidigare.  

 

 

 

 

4. Prövning av barnet eller barnens bästa 

Vilken är bedömningen av vad som är barnets bästa utifrån aktuellt underlag? Vilka alternativ för 
beslut finns i frågan? På vilket sätt har samverkan skett för att säkerställa barnet eller barnens rätt 
till utveckling?  

Alternativ vi stått inför är om det är några särskilda åldrar på de barn som ska premieras eller någon 
särskild intensitetsnivå eller val av fritidsintresse som ska innebära mer eller mindre bidrag.  

 

5. Förslag till beslut 

Utredarens bedömning och förslag till beslut.  

Förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelse och bilagor.  
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6. Eventuella kompensatoriska åtgärder 

Beskriv kompensatoriska åtgärder om barnets bästa inte kan tillgodoses. 
Över tid kommer olika barn komma i åtnjutande av kommunens stöd i olika grad. Barn som grupp 
kommer därför premieras relativt lika över tid. Exempelvis kommer barn som idag är aktiva i en 
särskild förening ha visa förutsättningar t ex tillgång till en ny anläggning innehållande många 
faciliteter till ett lågt pris medan andra upplever motsatsen. Genom kommunens långsiktiga lokal- 
och anlägningsinvsteringar kommer skillnaderna mellan olika föreningar jämna ut sig över tid. 
Enskilda individer kommer därför inte behandlas lika i varje given stund men som grupp kommer 
barn behandlas relativt lika över tid.  

 

Beslut 

Beslut enligt förslag      ☒Ja     ☐Nej  

 

_______________________________________                ______________________ 

Ansvarig chef eller annan ansvarig beslutsfattare               Datum 
 

Återkoppling till barnet eller barnen 

Hur, när och av vem ska återkopplingske till berörda? 

Förvaltningschef till berörda föreningar samt  

allmänhet 

 

_______________________________________                ______________________ 

Ansvarig för återkoppling                                                     Datum 

 

Utvärdering  

När ska beslut och konsekvenser utvärderas? 

Utvärdering ska ske datum:  Utvärdering sker efter ca 2 år då beslutat bidrags-  och taxesystem 
implementerats. 

 

_______________________________________                ______________________ 

Ansvarig för utvärdering                                                       Datum 



  

Datum 

2021-09-16 
Diarienummer 

KFT 2021-00177 
 

 

 
Kungsbacka kommun 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
Förvaltningschef 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Beslut om taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar med 
tillhörande tjänster 

 

Förslag till beslut för fastställande i Kommunfullmäktige 

Nämnden för Kultur & Fritid antar ”Taxa och avgifter för uthyrning av kommunala lokaler och 
anläggningar med tillhörande tjänster till organisationer och invånare”, daterad 21-09-16 att gälla från 
2022-01-01 eller annars när beslut i kommunfullmäktige vinner laga kraft och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande. Tidigare taxa upphör samtidigt att gälla. 

Förslag till beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan: 

Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att effekterna av den nya taxan ska följas upp kontinuerligt och 
att taxan ska vara föremål för utvärdering vartannat år. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har många lokaler som kan nyttjas av invånare och organisationer av olika slag. Nyttjandet 
är förknippat med en avgift som ofta är av symbolisk art för att både uppmuntra till lokalutnyttjande 
men samtidigt minska risken för att överbokning sker av vissa så att tillgängligheten till lokaler 
därmed minskar totalt sett för alla andra. Taxan, som förklarar hur avgifterna har konstruerats, bygger 
på principerna om att en avgift får tas ut för en nyttighet samt att upplevelsen av avgiften motsvarar 
nyttan och att avgiften är i paritet med motsvarande avgifter i vår omvärld. Liknande hyrestagare ska 
också behandlas enligt likabehandlingsprincipen. Den ska leda till att utbud och efterfrågan balanseras 
samt karaktäriseras av enkelhet framför exakthet och litet behov av administration. Taxedokumentet 
återfinns som bilaga och följer den struktur som taxor i Kungsbacka kommun har. Så kallad logitaxa 
som avser övernattning i lokaler ingår inte i detta beslut då särskilt beslut om logitaxa fattats tidigare.  

Beskrivning av ärendet 

Tidigare taxa har efter många års tillämpning blivit otydlig och den följer inte den nyligen framtagna 
kommungemensamma mallen. En översyn av hela bidrags- och taxesystemet har gjorts. Både nya 
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taxor, avgiftsnivåer, bidragsregler och bidragsbelopp har tagits fram för beslut under 2021. Samtliga 
dessa hänger ihop och behöver harmonisera med varandra.  

Avgiftsnivåerna för olika hyresobjekt har efter många års ackumulerade justeringar blivit skeva 
sinsemellan samt utgörs numera av mycket exakta belopp ner till entalsnivå vilket förespeglar att de 
bygger på en självkostnad vilket inte är fallet.  

Grundprinciperna i det gamla taxesystemet var att avgifterna ursprungligen byggde på en 
självkostnadsnivå. Bidragssystemet byggde delvis på att bidrag kunde erhållas för del av 
självkostnaden. Detta förfaringssätt är mycket tungt administrativt och en onödig omväg när syftet 
med en avgift för att hyra en lokal främst är att undvika att en och samma förening eller invånare bokar 
så många timmar i en lokal att andra inte får möjlighet. Är en förhyrning förknippad med en mindre 
avgift undviks överbokningar.  

Det nya taxesystemet bygger på att avgifterna ska utgöras av jämna och avrundade belopp och där 
nyttan av att få tillgång till en lokal/anläggning ska vara förknippad med en avgift som hänger ihop 
med hur stor nyttan är; En liten lokal har lägre avgift än en större. Avgifterna ska också skilja sig åt 
beroende på vilken kategori hyresgästen tillhör; Kommunen vill t ex subventionera barn- och 
ungdomsföreningar mer än vuxna privatpersoners fritidsintressen.  

Det finns tre kategorier, 1-3, av hyrestagare där föreningar får lägst avgifter. Därefter kommer andra 
typer av föreningar eller sammanslutningar som tillhör de grupper eller aktiviteter kommunen vill 
stödja utifrån olika typer av styrdokument och mål. Den kategori som kan hyra lokaler men till 
marknadspris tillhör inte den målgrupp kommunen vill stödja med skattemedel. Det vore också 
olämpligt om kommunen, genom att hålla låga avgifter för denna grupp, konkurrerade med privata 
alternativ som finns.  

Det finns några olika typer av lokaler/anläggningar, A-F, där varje typ har en avgift som ska spegla det 
värde lokalutnyttjaren upplever att få tillgång till lokalen/anläggningen i förhållande till de andra 
lokal/anläggningstyperna.  

Avgiftstabellen återfinns i taxetabell, se bilaga.  

Övergångsbestämmelser tillämpas genom att extra bidrag kan tillskjutas i det fall skillnaden gentemot 
tidigare taxebeslut ger ohanterliga ekonomiska effekter för en enskild förening. Sådana beslut fattas 
som enskilda beslut av Nämnden för Kultur & Fritid. 

Denna taxa med tillhörande avgifter är inte tillämplig på de större kulturevenemangslokaler vi har i 
kommunen såsom teatern etc.  
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Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande 

tjänster till organisationer och enskilda invånare 

 

1. Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler, företrädesvis sådana 
lokaler som kan användas per timme eller per termin för kultur- eller fritidsändamål av främst 
föreningar och privatpersoner. Även andra grupper och syften kan förekomma t ex uthyrning för 
någon form av kommersiell verksamhet men det förekommer i mindre omfattning. Grundsyftet med 
att ha taxan med tillhörande avgift är att den ska vara så låg så den signalerar att lokaler är en resurs 
som kommunen vill göra tillgänglig för sina invånare och föreningar i så stor omfattning som 
möjligt. Samtidigt ska den var så hög så att lokaler inte upplevs som en fri nyttighet som därmed 
riskerar att överutnyttjas av enskilda. I det fall det handlar om kommersiell verksamhet hyrs lokaler 
ut i det fall det finns en koppling till kommunens mål och i så fall till en marknadsmässig avgift 
som offereras separat.  

 

2. Avgränsningar 
Taxa för uthyrning av Kungsbacka teater, Snäckan, naturum Fjärås Bräcka och för logitaxa och 
avgifter för övernattning ingår ej i denna taxa. 

 

3. Beräkningsgrunder  
Beräkningsgrunden utgår främst från följande principer: 

 Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet  
 Marknadsjämförelse 
 Upplevelse av nytta för kunden snarare än kostnadstäckning för kommunen 
 Mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet  
 Lika behandling av liknande hyrestagare 
 Enkelhet framför exakthet 
 Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna 
 Principen om att inte konkurrera med privata alternativ  

 

Avgiftsuttag vid tillgång till en nyttighet, i detta fall en lokal eller anläggning med tillhörande 
tjänst. Enligt kommunallagens självkostnadsprincip finns möjlighet att ta ut en självkostnad vid 
tillhandahållande av t ex en lokal eller tjänst. Enligt ”Kungsbackas program för Folkhälsa” vill 
kommunen att invånare, föreningar och andra organisationer ska nyttja befintliga lokaler så mycket 
som möjligt bl a för att folkhälsan ska öka. Denna vilja tar sig uttryck genom att den avgift 
kommunen tar ut vid lokal- och anläggningsbokning är betydligt lägre än kommunens självkostnad 
för lokalen eller anläggningen. Den har som främsta syfte att styra så att tillgång och efterfrågan 
balanseras på bästa sätt.  

Marknadsjämförelse har gjorts för att säkra att Kungsbacka kommuns taxekonstruktion ger 
avgifter som är i paritet med de som gäller i vår omedelbara omvärld. En för stor skillnad skulle 
medföra spänningar mellan kommuner och rörelser av invånare över kommungränserna. 

Avgiften ska rimma med den upplevelse av nytta kunden känner av att få tillgång till en 
lokal/anläggning i förhållande till andra lokaler/anläggningar (likställighetsprincipen). Den bygger 
alltså inte alls på verklig självkostnad eller att kommunen ska få delar av sin självkostnad täckt.  

Avgiften ska leda till att mängden bokade timmar motsvarar det verkliga behovet. Det uppnås 
om avgiften är tillräckligt låg så att så många som möjligt känner att de vill nyttja hela den 
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Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande 

tjänster till organisationer och enskilda invånare 

lokalkapacitet som kommunen har vid varje givet tillfälle. Avgiften ska samtidigt vara så hög att 
ingen anser sig ha råd att boka mer timmar än vad som motsvarar det verkliga behovet. Om utbud 
och efterfrågan inte stämmer överens avgör kommunen hur tillgängliga lokalresurser ska fördelas.   

Lika behandling av liknande hyrestagare (likställighetsprincipen) innebär att alla hyrestagare har 
grupperats in i tre olika kategorier. Kategorierna bygger i sin tur på hur stor anledning kommunen 
har att subventionera den kategorin utifrån politiskt fastställda mål och styrdokument. Lägst 
avgiftsnivå tillämpas för föreningar och högst till privatpersoner och företag. Det finns även en 
tredje kategori som kommunen vill tillhandahålla låga avgifter för eftersom deras verksamhet oftast 
leder till att kommunens mål uppfylls.  

Enkelhet framför exakthet innebär att vi vill ha jämna och avrundade avgiftsbelopp uttryckt som 
avgift per timme så att alla förstår att det är en form av enkel avgift snarare än en exakt beräkning 
av en verklig lokalkostnad. Den blir då enklare att administrera, enklare att komma ihåg och göra 
överslagsberäkningar efter. Avgifterna ska heller inte höjas med index årligen vilket kommer leda 
till att de omedelbart blir exakta. Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning ska istället ses över 
vartannat år. I samband med översynen kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter 
som ska ändras. 

Taxan ska innebära så liten administration som möjligt för hyrestagarna men även kommunen 
i samband med bokning, budgetering och betalning. Det möjliggörs bl a av jämna och avrundade 
belopp som nyss nämndes ovan men även av att det endast finns tre kategorier av hyrestagare och 
fem olika lokal/anläggningstyper som har olika avgifter.  

Principen om att inte konkurrera med privata alternativ innebär att avgifterna för de lokal- och 
anläggningstyper som även finns på den privata marknaden ska åsättas avgiftsnivåer som motsvarar 
marknadsnivå så att kommunen inte påverkar marknaden med sin prissättning i för hög grad. Den 
innebär också att den grupp av hyrestagare som inte kommunen ska stödja enligt mål och 
styrdokument ska betala en marknadsmässig avgift.  

 

4. Mervärdesskatt 
Moms är inkluderat i alla avgifter när det är aktuellt. I övrigt gäller momsfrihet enligt 
mervärdesskattelagen (1994:200). 
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Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande 

tjänster till organisationer och enskilda invånare 

5. Avgiftsbelopp/taxetabell 
Avgiften beror på vilken kategori hyresgästen tillhör och vilken lokal/anläggningstyp som ska hyras. 
Följande matris bildas: 

 

 
Anläggningsskötsel och transporttjänster 

Avgift tas ut i det fall det är en frekvent och återkommande syssla av icke engångskaraktär. Avgiften 
motsvarar i grunden självkostnadspris och uttrycks som ett timpris som kan variera beroende på dag och tid 
på dygnet. 

Avgiftsfria upplåtelser 

Helt avgiftsfria upplåtelser förekommer också. Materiel som ingår i ”Idrottsplats Skogen”, såsom 
arrangemangsutrustning, kan lånas avgiftsfritt såvida det inte rör sig om större mängder för stora evenemang. 
Då lämnas offert som bygger på självkostnadsprincipen.  

Specialarrangemang 

Taxa för arrangemang ges enligt separat offert utifrån arrangemangets utformning. 

 

6. Indexjustering av avgiftsbelopp 
Taxan och avgiftsnivåerna för lokaluthyrning kommer ses över vartannat år. I samband med översynen 
kommer Nämnden för Kultur & Fritid föreslå vilka avgifter som ska ändras. De kommer således inte räknas 
upp med något index per automatik varje år. På så sätt kan vi över tid behålla avgifter på samma nivå eller 
föreslå jämna avgiftsbelopp som över tid är enkla att förstå, komma ihåg och att grunda beräkningar på.  

Avgiftsnivåer som avser tjänster som kommunen säljer till föreningar o dyl, t ex anläggningsskötsel, kommer 
indexjusteras varje år med Konsumentprisindex.  

 



 

  Sida 5 av 5 
  

Taxa för uthyrning av lokaler och anläggningar med tillhörande 

tjänster till organisationer och enskilda invånare 

7. Delegering av beslut  
Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för Kultur & Fritid att indexjustera avgifter för sålda tjänster till 
föreningar och invånare som är berörda av t ex anläggningsskötsel, transporttjänster etc.  

Kommunfullmäktige delegerar till Nämnden för Kultur & Fritid att tillkommande taxor och hyror beslutas av 
kultur- och fritidsnämnden löpande under året. 
 

 

 
 

8. Ikraftträdande 
Denna taxa träder ikraft fr om 2022-01-01.  
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Välkommen att boka anläggningar, lokaler och utrustning.

Prislistan riktar sig till både föreningar och privatpersoner. Med bidragsberättigad förening 
avses av nämnden för Kultur & Fritid i Kungsbacka godkänd bidragsberättigad förening.
För företag och annan kommersiell verksamhet tillämpas faktiska kostnader. 

Kontakta Föreningsservice för prisuppgifter  
kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se
0300-83 42 16

Ansök senast den 1 mars varje år om du vill göra en säsongsbokning för tid i idrotts- och 
samlingslokaler. 

Ansökan om IP Skogenmaterial ska vara inlämnad senast 31 januari. 
Efter fördelning av utrustning hyr vi ut ledigt material i mån av tillgång. 

Bokning

Idrottshallar
Kungsbacka
Kungsbacka Sporthall 
- Idrottshall A
- Idrottshall B
Forsgläntans idrottshall
Lindälvshallen
Tingbergshallen 
Varlaskolans idrottshall
Kolla idrottshall 
 
Vallda 
Vallda idrottshall

Älvsåker 
Älvsåkershallen

Onsala 
Kaparehallen
Presse idrottshall 
Rydets idrottshall 

Särö/Kullavik
Särö idrottshall A
Särö idrottshall B
Kullaviks idrottshall

Fjärås/Åsa/Frillesås
Fjärås idrottshall 
Åsa idrottshall 
Åsa Gårdsskola idrottshall  
Frillesås idrottshall

Idrottssal
Kungsbacka 
Hedeskolans idrottssal

Vallda 
Furulidsskolans idrottssal

Fjärås 
Bräckaskolans idrottssal

Gymnastiksalar 
Kungsbacka  
Hålabäckskolan  
Gullregnsskolan 
Kollaskolan  
Tingbergsskolan  
Björkrisskolan

Onsala 
Iseråsskolan
Fjordskolan

Simhallar
Kungsbacka badhus
Fjärås simhall

Ishall 
Kungsbacka ishall

Motionslokaler
Kungsbacka Sporthall
- Motionshall C
- Motionshall D
Tingbergshallens motionshall
Kolla motionshall 

Gällinge 
Gällingeskolan

Samlingslokaler
Kungsbacka
Mötesplats Hålabäck 
Kungsbacka ishall   
Tingbergshallen
Mötesplats Kolla 

Onsala  
Galaxen 

Särö
Mötesplats Blå huset 

Fjärås
Mötesplats Fjärås

Vallda 
Vallda idrottshall

Åsa
Åsa fritidsanläggning
Åsa Gårdsskola
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Kungsbacka badhus och 
Fjärås fritidscenter
Kungsbacka badhus och Fjärås simhall drivs av Medley AB. 

För priser se Medleys webbplats.

Kungsbacka badhus

https://www.medley.se/vara-anlaggningar/kungsbacka-badhus/priser

Fjärås simhall

https://www.medley.se/vara-anlaggningar/fjaras-simhall/priser



5

Lokalhyror
Lokalhyror idrottsanläggningar

Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/
privat inom  
kommunen

Förening/privat 
utom kommu-
nen

Idrottshall Per timma Per timma Per timma

1/1 hall 140:- 211:- 421:-
1/2 hall 77:- 115:- 231:-
2/3 hall 96:- 144:- 289:-
1/3 hall 66:- 101:- 200:-
Badmintonbana 103:- /bana 205:- /bana
Arrangemang Kungsbacka 
sporthall idrottshall A

280:- 421:- 841:-

Arrangemang övriga hallar 170:- 255:- 511:-
Förråd/kvm/år 71:-
Idrottssal
Hel sal 100:- 150:- 300:-
Gymnastiksal
Hel sal 55:- 90:- 180:-
Motionslokal
Hel lokal 55:- 90:- 180:-
Ishall
Hel hall 256:- 421:- 928:-
Hel hall vecka 30-34 65 000:-  

per vecka
Offert Offert

Mässtaxa A 2 760:- 4 140:- 4 140:-
Mässtaxa B 4 140:- 10 032:- 10 032:-
Förråd/kvm/år 71:-
Allmänhetens åkning kvällar, helger & lov 20:- /gång 20:- /gång
Allmänhetens åkning dagtid måndag-fredag * * Fri entré Fri entré 

Mässtaxan gäller då hallen är isfri.  
A) För- och efterarbete/dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag. 
B) Mässa per dag. Hallen disponeras 12 timmar per dag.
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Lokalhyror idrottsanläggningar
Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/privat 
inom komunen

Förening/privat 
utom kommunen

Fotboll
A-plan gräs * 390:-/timma 623:-/timma 945:-/timma
B-plan gräs * 184:-/timma 277:-/timma 462:-/timma
Grusplan * 100:-/timma 277:-/timma 462:-/timma
7-mannaplan * 92:-/timma 184:-/timma 368:-/timma
Konstgräs  144:-/timma 480:-/timma 960:-/timma
Konstgräs match 2 000:-/match 2 000:-/match
Omklädningsrum
Per rum 30:- 50:-
Tingbergsvallens friidrottsarena
Per gång (max tre timmar) 177:- 557:- 1 114:- 

*  Gäller ej föreningar som tillhör Kungsbacka gemensamma fotbollsförening KGFS, och som 
   betalar en årsavgift per lag.

Lokalhyror samlingslokaler
Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/
privat inom 
kommunen

Förening/privat 
utom kommunen

Mötesplatser Per timma Per timma Per timma
Hel mötesplats 
Öppen verksamhet föreningar

71:-

Hel mötesplats 177:- 177:- 354:-
Hobbyrum 49:- 71:- 142:-
Brännugn/bränning 119:- 119:- 238:-
Sammanträdesrum  < 100 m2 47:- 59:- 118:-
Samlingssal > 100 m2 119:- 177:- 354:-

Lokalhyror
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Galaxen Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/
privat inom  
kommunen

Förening/pri-
vat utom  
kommunen

Per timma Per timma Per timma

Arrangemangssalen * 119 :- 177 :- 354 :-
Konferensen 47 :- 59 :- 118 :-
Aktiviteten 47 :- 59 :- 118 :-
Ateljen 49 :- 71 :- 142 :-
Föreningskansli  kvadratmeter/år 400 :- - -

Lan-lokal fredag-söndag

Hyra av lan-lokal,  
Galaxen eller Kobacka lan och skejthall

2000:-

Lokalhyror
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Endast för föreningar. Inklusive moms.
Förening inom kommunen Orienteringstävlingar *

Minimibelopp Från dag fyra Minimibelopp Från dag fyra

Mål- och expeditionsvagn 478:- 160:- 144:- 48:-
Start- och målskynke 72:- 24:- 22:- 7:-
Startklocka 86:- 28:- 26:- 8:-
Högtalare med kassettdäck 321:- 107:- 97:- 33:-
Högtalaranläggning 478:- 160:- 144:- 48:-
Komradio 86:- 28:- 26:- 8:-
Megafon 170:- 57:- 51:- 17:-
Strålkastare 46:- 16:- 14:- 4:-
Tält 5 x 10 meter 478:- 160:- 144:- 48:-
Tält 3 x 3 meter 333:- 111:- 100:- 34:-
Orienteringsskärmar 150 st 86:- 28:- Ingen avgift Ingen avgift
Västar/fem stycken 46:- 16:- 14:- 4:-
Bord per styck 40:- 14:- 12:- 4:-
Stol per styck 13:- 4:- 4:- 1:-
Toalettvagn 1 TC 683:-** 57:- 564:-** 17:-
Toalettvagn 4 TC 1010:-** 166:- 662:-** 49:-
Ståplatsläktare 1 265:- 422:- 380:- 127:-
Flaggstång 170:- 57:- 51:- 17:-
Fundament 51:- 17:- 16:- 5:-
Flagga 51:- 17:- 16:- 5:-

För kommersiella arrangemang/arrangörer tillämpas faktiska kostnader, kontakta 
Föreningsservice för offert.

* Taxan gäller bidragsberättigade orienteringsföreningar i Kungsbacka kommun när de 
   arrangerar orienteringstälingar. Vid övriga arrangemang gäller ordinarie taxa.

** Sluttömning av toalettvagnarna är inkluderat i priset.

 
* Förutsätter att föreningen grovstädar. I annat fall debiteras den faktiska städkostnaden.

Logi

IP Skogen föreningar

Lägerlogi Bidragberättigad 
förening

Övrig förening 
inom 
kommunen

Förening utom 
kommunen

Övernattning på golv/natt  * 50:- 50:- 50:-
Läger Fjärås Fritidscenter  * 
Avser 24 timmar. För tid utöver 
lägertid gäller timtaxa.

1 300:- 1 950:- 3 900:-
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Bidragberättigad 
förening

Övrig förening/
privat inom  
kommunen

Förening/privat 
utom  
kommunen

Per timma Per timma Per timma

Klassrum 135:- 270:-
Slöjdlokal 111:- 166,5:- 333:-
Hemkunskapslokal 96:- 144:- 288:-
Musiklokal 96:- 144:- 288:-
Aula  offert  offert offert
Ersättning för ljus-, ljudtekniker 375

För att boka skollokaler kontakta respektive skola. Idrottshallar och gymnastiksalar bokas på Föreningsservice. 

Endast till föreningar. Inklusive moms.
Planskötsel & transporter

Gödsling (exlusive gödsel) 687:-
Ringvältning/plan* * 872:-
Markluftning/plan* * 1 688:-
Djupluftning/plan* * 6 433:-
Sanddressning/plan * * (exklusive sand) 3 485:-
Vertikalskärning med uppsamling/plan * * 3 485:-
Körning med dressnät/plan * * 872:-
Ogräsbekämpning/plan* * 872:-
Gräsklippning med cylindergräsklippare/plan * * 939:-
Saltning/plan * * 3 216:-
Sådd/plan * * (exklusive frö) 3 216:-
Transport & montering av utomhusläktare (inom kommunen) 8 576:-
Gräsklippning med rotorklippare efter traktor/timma 703:-
Gräsklippning med slaghack på arm/timma 703:-
Snöröjning/timma 703:-
Körning med traktorlastare/timma 703:-
Transport med lastbil i samband med arrangemang/timma 604:-
Sopning/timma 604:-
Ersättning för vaktmästare
Per timma 251:-
Enkel övertid/timma 454:-

Kvalificerad övertid/timma 604:-

* * Avser plan som är cirka cirka 6 000 m2 

Skollokaler

Planskötsel och transporter 



Avgift för registrering (5-år) är 500 kronor.

Avgift för kontrollantarvode för varje lotteri är tre procent av lotteriets planerade 
försäljning och max 9000 kronor per lotteri.

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Beträdande av avstängd fotbollsplan 2 000:-
Innebandysarg ej nedmonterad och bortplockad 500:-
Uppställd ytter- eller utrymningsdörr * 400:-
Användande av klister i klisterfri idrottslokal 1 200:-
Ej utförd grovstädning av lokal, läktare eller omklädningsrum  * * 400:-
Utryckning vaktmästare/vaktbolag * * * 1 000:-

*        Dörr har ställts upp med något föremål.
* *      I grovstädning ingår att plocka upp papper, tejp, flaskor eller annat löst skräp.
* * *   Avser utryckning som orsakats av handhavandefel. 

Övriga avgifter

Lotterier
Registrering för lotteri



 

 

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 
Prövning av barnets bästa  
-bidrag och taxor inom 
kultur- och fritidsområdet 
Kungsbacka Kommun Förvaltningen för Kultur & Fritid 
 
Enligt svensk lagstiftning ska barnets bästa beaktas vid beslut och åtgärder som rör 
barn. Prövningen av barnets bästa ska vara ett underlag för beslut i frågor som rör barn 
och den genomförs i två delar.  

1. Det första är att utreda vad som är barnets bästa i den aktuella frågan.  

2. Det andra är att föreslå och fatta beslut i frågan där barnets rättigheter och intressen 
ska väga tungt. Om barnets bästa inte kan få företräde ska kompenserande åtgärder 
föreslås av beslutsfattaren i det aktuella ärendet. 

Till grund för systematiska prövningar av barnets bästa, enligt detta dokument, ligger 
lagen om Förenta nationernaskonvention om barnets rättigheter.  

 

1. Information om ärendet 

Ange frågeställning som ger anledning till aktuell prövning av barnets bästa. Vilket eller vilka barn 
berörs?  

De barn som är aktiva eller kommer bli aktiva inom föreningsverksamhet och som är berättigade till bidrag 
eller nyttjar lokaler eller anläggningar som företrädesvis ägs av kommunen.  

De barn som är aktiva eller kommer bli aktiva inom föreningar som inte är berättigade till bidrag eller nyttjar 
anläggningar som inte ägs av kommunen.  

 

2. Barnet eller barnens åsikter 

Beskriv hur barnet eller barnen har gjorts delaktiga. Vilka åsikter och synpunkter har barnet eller 
barnen? 
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Barnen har inte gjorts direkt delaktiga. Dock har deras röster tagits tillvara genom att vi tagit del av 
åsikter som barn- och ungdomsföreningarnas företrädare fört fram direkt till oss eller via 
Riksidrottsförbundet.  

 

 

 

 

3. Kartläggning 

A. Grundläggande principer enligt lag om FN:s konvention om barnets rättigheter  
som vägleder varje prövning av barnets bästa  

Artikel 2      Barnets rätt till likvärdiga villkor och förbud mot diskriminering. 

Artikel 3      Barnets bästa ska beaktas vid beslut som rör barn. 

Artikel 6      Barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling. 

Artikel 12    Barnets rätt till delaktighet och inflytande. 

 

B. Specifika rättigheter som är aktuella för frågeställningen och ligger till grund för 
aktuell prövning 

☐ Artikel 4      Kungsbacka kommun ska vidta alla lämpliga åtgärder, ta ansvar för och 
nyttja våra resurser fullt ut för att uppfylla barns rättigheter. 

☐ Artikel 15    Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 

☐ Artikel 23    Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt 
hjälp att aktivt delta i samhället. 

☐ Artikel 31    Barn har rätt till lek, vila och fritid.  

 

C. Finns andra rättigheter aktuella för frågeställningen och hur har de beaktats? 

Beskriv hur barnets rättigheter enligt angivna artiklar har tagits hänsyn till. 

Samtliga ovan angivna rättigheter är aktuella i den här frågan. Frågan gäller hur mycket 
ekonomiska resurser som ska komma barn tillgodo och hur de ska fördelas mellan barn av olika 
åldrar och med olika intressen. Bidrags- och taxesystemet har ingen möjlighet att likställa alla barn i 
förhållande till varandra då de kommunala bidragen oftast är en mycket liten del av de totala 
förhållanden som påverkar barn som är föreningsaktiva. Den största delen av bidraget är dock 
fördelat enligt principen en och samma bidragspeng per aktivt barn. Det är det mest likvärdiga och 
transparenta sättet att fördela ett bidrag. Genom att hålla låga taxor i olika typer av anläggningar 
styr vi stödet så att barn som håller till i kostsamma anläggningar får ett större stöd än de som 
nyttjar mindre kostsamam anläggningar. På så sätt utjämnas skillnaderna mellan barn som beror på 
olika intressen, men inte helt och hållet. Barn som håller på med fritidsintressen där det finns en 
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marknad för vuxna att delta och betala för sig stöds inte med kommunala skattemedel på samma sätt 
utan förväntas istället stödjas av sina föreningar. 

 

D. Andra aktörers åsikter, forskning och praxis 

Vad har andra aktörer, exempelvis det sociala nätverket, elevhälsan och vårdnadshavare för åsikter i 
frågan? Vad säger forskning och praxis inom området? 

Vi har analyserat vilka styreffekter eller signaleffekter en kommun kan uppnå genom att fördela 
bidragspengar eller sätta olika taxenivåer.Även Riksidrottsförbundets strategi 2025 har beaktats. Främsta 
budskapet här är att barn behöver stimuleras att fortsätta med idrott och fritidsintresse hela livet. Att börja i 
för tidig ålder, att specialisera sig för tidigt eller enbart ha ett enda fritidsintresse är sådant vi kan förändra 
beroende på hur vi väljer att fördela bidragsmedlen. Även om bidraget i sig inte är ett så kraftfullt verktyg för 
att driva förändring så är signalsystemet för vika värderingar vi som kommun står för viktiga i all vår 
kommunikation och stimulans till föreningarna som inte handlar om just bidragsfördelning. Vårt förslag är 
att bidrag ges till barn och unga i åldern 7-20 år.  

 

E. Andra intressen än barnets eller barnens 

Beskriv till exempel andra barns intressen, ekonomiska eller organisatoriska förutsättningar. 

Genom att skapa ett system som ger föreningslivet bra förutsättningar att fungera ges också 
barnen större möjligheter som grupp att utvecklas på ett gynnsamt sätt.   

Bidragssystemet har inte setts som möjlig lösning på att likställa alla barns villkor då 
förändrinar detta skull medföra skulle bli så stora att de skulle få stora ekonomiska 
konsekvenser som varken förvaltningen eller föreningslivet kan hantera. Detta projekt får ses 
som ett första steg att över tid skapa mer likvärdiga förutsättninar för barn än tidigare.  

 

 

 

 

4. Prövning av barnet eller barnens bästa 

Vilken är bedömningen av vad som är barnets bästa utifrån aktuellt underlag? Vilka alternativ för 
beslut finns i frågan? På vilket sätt har samverkan skett för att säkerställa barnet eller barnens rätt 
till utveckling?  

Alternativ vi stått inför är om det är några särskilda åldrar på de barn som ska premieras eller någon 
särskild intensitetsnivå eller val av fritidsintresse som ska innebära mer eller mindre bidrag.  

 

5. Förslag till beslut 

Utredarens bedömning och förslag till beslut.  

Förslag till beslut framgår av tjänsteskrivelse och bilagor.  
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6. Eventuella kompensatoriska åtgärder 

Beskriv kompensatoriska åtgärder om barnets bästa inte kan tillgodoses. 
Över tid kommer olika barn komma i åtnjutande av kommunens stöd i olika grad. Barn som grupp 
kommer därför premieras relativt lika över tid. Exempelvis kommer barn som idag är aktiva i en 
särskild förening ha visa förutsättningar t ex tillgång till en ny anläggning innehållande många 
faciliteter till ett lågt pris medan andra upplever motsatsen. Genom kommunens långsiktiga lokal- 
och anlägningsinvsteringar kommer skillnaderna mellan olika föreningar jämna ut sig över tid. 
Enskilda individer kommer därför inte behandlas lika i varje given stund men som grupp kommer 
barn behandlas relativt lika över tid.  

 

Beslut 

Beslut enligt förslag      ☒Ja     ☐Nej  

 

_______________________________________                ______________________ 

Ansvarig chef eller annan ansvarig beslutsfattare               Datum 
 

Återkoppling till barnet eller barnen 

Hur, när och av vem ska återkopplingske till berörda? 

Förvaltningschef till berörda föreningar samt  

allmänhet 

 

_______________________________________                ______________________ 

Ansvarig för återkoppling                                                     Datum 

 

Utvärdering  

När ska beslut och konsekvenser utvärderas? 

Utvärdering ska ske datum:  Utvärdering sker efter ca 2 år då beslutat bidrags-  och taxesystem 
implementerats. 

 

_______________________________________                ______________________ 

Ansvarig för utvärdering                                                       Datum 



 
 

Datum 

2021-09-09 
Diarienummer 

KFT 2021-00178 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Delårsrapport per augusti 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att godkänna delårsrapporten per augusti 2021 

Sammanfattning av ärendet 
I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30 april och delårsrapport per 31 augusti. Det 
ekonomiska resultatet förväntas bli ett överskott om, +2,96 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
budgetavvikelse om 1,1%. För investeringsbudgeten beräknas ett överskott om +11,85 miljoner 
kronor. Förvaltningens verksamheter har bidragit till kommunfullmäktiges prioriterade mål och arbetet 
med de fokusområden nämnden pekade ut för mandatperioden fortlöper till största del som planerat.  

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-09-09 
Delårsrapport, 2021-09-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     
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1 Sammanfattande analys 
Händelser av väsentlig betydelse 
Pandemin har påverkat planeringen, genomförandet och resultatet av vårt arbete påtagligt. Det har varit en 
positiv utvecklingsanda mitt i krisen där våra medarbetare visat på stort engagemang och kreativitet för att vi 
ska kunna erbjuda bästa tänkbara möjligheter för våra invånare och besökare på deras fria tid. Vi har haft många 
nya besökare som hittat till våra verksamheter t ex genom våra utomhusprogrampunkter. 

Andra delar av verksamheten har pågått i stort sett som vanligt. Det gäller t ex det som rör våra 
idrottsanläggningar och friluftslivsfrågorna. 

Vi har fortsatt vårt fokus på att skapa ordning och reda, rutinframtagning, processförbättringar i samarbete med 
andra förvaltningar, tydliggörande av mål och prioriteringar; Allt för att skapa oss bättre förutsättningar för 
leverans till invånare och effektivisering av det interna arbetet. 

Under året har vi nått en insikt som kommer påverka förvaltningens arbete framåt. Två av kommunens 
prioriterade utvecklingsområden "Tillsammans för varje barn" (som dessutom är ett direktiv från flera nämnder) 
samt "Ett tryggare Kungsbacka" tillsammans med den nya lägesbilden och nya prioriteringen inom det 
Brottsförebyggande arbetet har synliggjort att vi behöver fokusera än mer på unga och deras mående. 

Ett annat stort arbete som pågått är hur vår verksamhet bidrar till den positiva bilden av Kungsbacka och vad 
den bilden ska vara framöver. Under året har vi succesivt lämnat den särprofilering många av våra verksamheter 
och projekt haft för att istället agera mer med Kungsbacka kommun som avsändare av all vår verksamhet. På så 
sätt kan mycket av de positiva verksamheter vi har bidra till att stärka hela kommunvarumärket. 

Stort fokus under året har varit att stödja och stärka föreningslivet som haft det svårt under pandemin. Vi har 
försökt bidra till att föreningarna delar erfarenheter och inspireras av varandra kring nytänkande. Vi har även 
stöttat rent ekonomiskt genom en större engångsutbetalning för att stödja deras kassor. Vi är också nöjda med att 
frågan om samlokalisering och att tänka nytt kring föreningslokaler blivit mer påtaglig. Flera föreningar går i 
bräschen här medan andra är mycket avvaktande. 

Arbetet för att uppnå nämndens målbild har pågått med fokus på att planera och arbeta gemensamt, strukturerat 
och med fokus på leverans. Målbilden är utformad på ett sätt som gör att det är svårt att säga att vi blir helt 
färdiga. Vi har bedömt att allt arbete pågår enligt plan (gulmarkering) och kommer grönmarkeras nästa år. 
Redan i år anser vi dock att det förbättringsarbete som pågått inom just Kulturskolan är så påtagligt att vi redan i 
år vill beteckna det målet som grönt/uppnått även om vi givetvis fortsätter att förbättra Kulturskolan även 2022. 

Vi prognosticerar ett driftöverskott pga utebliven verksamhet pga pandemin, extra budget pga pandemin i form 
av stöd från Kommunstyrelsen, lägre hyreskostnad för Tingbergshallen som varit vaccinationscentral samt ej 
tillsättning av vakanta tjänster i den omfattning som varit önskvärt. När det gäller investeringar så pågår vissa 
men kommer bli klara kommande år medan andra inte har startats pga överklaganden eller att olika 
myndighetstillstånd ännu inte erhållits. Vi har också haft fokus på planering och prioritering av investeringar 
och underhållsåtgärder för att bli bättre på att under kommande år verkligen leverera enligt 
investeringsbudgeten. 
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Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 
Den osäkerhet pandemin skapat kring vilken verksamhet som är möjlig att genomföra och på vilket sätt har varit 
problematiskt under året. Vi har haft stort fokus på att genomföra verksamheten fast på ett anpassat sätt. 
Osäkerheten har lett till att tempot slagits av något och verksamheten har kostat mindre. Vi har haft svårigheter 
att öka personalresurserna på det kraftfulla sätt som skulle behövas för att kunna växla upp verksamheten när 
Kommunstyrelsen tilldelade särskilda medel. Startsträckan har i vissa fall varit ganska lång. I stort har vi mötts 
av stor förståelse från invånarna för begränsningarna. Medarbetarna har visat på stor flexibilitet och kreativitet i 
omställningsarbetet. Det har varit en stor tillgång att samordna justeringar i verksamheten med övriga 
Hallandskommuner och Regionen. 

Omställningen till digitala alternativ har fått en otrolig skjuts framåt vilket varit väldigt positivt för Kulturskolan 
som hittat flera nya undervisningsformer. Upptäckten att en mötesplats kan vara digital har utvecklat 
ungdomsverksamheten, seniorverksamheten och föräldrastödsverksamheten. 

Kulturområdet har omställningen till digital verksamhet fungerat bra men verksamheten har nåtts av en 
väsentligt färre invånare eftersom stora delar varit inställt eller stängt. När restriktionerna nu släpps inför hösten 
hoppas vi planen med större fysiskt arrangemang snabbt kan återupptas och att externa arrangörer bokar på igen. 

Volontärverksamheten visade sig vara väsentlig under krisens inledande skede och vi byggde upp ett tillfälligt 
volontärcenter som nu kommer vidareutvecklas. 

Vikten av att idrottsrörelsen kan hålla igång blev uppenbar och vi har stöttat föreningarna så gott vi kunnat för 
att de åtminstone skulle kunna hålla verksamheten flytande. Vissa har dock fått nya träningsformer och mer 
variation i sin verksamhet. 

Intresset för friluftsliv och all utomhusverksamhet har ökat påtagligt. 
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2 Uppföljning mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen och baserat på den, vad som händer i omvärlden samt 
uppföljning från tidigare år, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen är ett 
tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De 
kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd, 
överförmyndare i samverkan och revisionen. Kommunstyrelsen har en samordnande roll i utvecklings- och 
förbättringsarbetet kring målen. 

Måluppfyllelsen utvärderas med hjälp av indikatorer och genom uppföljning som samlas in från nämnderna. 
Alla mål ska tas om hand, men nämnderna kan bidra i olika omfattning till de olika fokusområdena. Inom några 
områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre utsträckning. Eftersom de kommunövergripande 
målen gäller under mandatperioden kan insatserna också variera över tid. Förvaltningarna har en gemensam 
genomförandeplan med prioriterade initiativ för att kraftsamla i målarbetet. 

En samlad uppföljning och bedömning av antagna mål görs i kommunens delårsbokslut per augusti. Förutom 
skriftlig uppföljning i samband med delårs- och årsbokslut har vi dialoger, så kallade checkpoints för att 
utvärdera hur det går med de prioriterade initiativen. 

Nämndens målbild är utformad på ett sätt som gör att det är svårt att säga att vi blir helt färdiga. Vi har bedömt 
att allt arbete pågår enligt plan (gulmarkering) och kommer grönmarkeras nästa år. Redan 

2.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

24 15 5 3 <20 

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

72 68 69  * 

Antal påbörjade bostäder  501 234  550 

Antal färdigställda bostäder  418 248  430 

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

64 60 59  * 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

66 66 65  * 

2.1.1 Vår verksamhet är välkänd och det är lätt att hitta rätt, även till alternativa utförare 
inom vårt verksamhetsområde. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Förvaltningen har ett mycket stort och varierat utbud inom kultur-, fritids- och idrottsområdet i olika geografiska 
delar och för olika målgrupper. Vi samarbetar dessutom med externa samarbetspartners. I informationsbruset 
behöver vi nå ut med alla dessa möjligheter till fler och på andra sätt än idag för att få större utväxling på det vi 
gör istället för att skapa ett ännu större utbud. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi har fokuserat både internt och externt på att hitta det mest kraftfulla sättet att nå ut i det tilltagande 
informationsbruset med allt som finns att göra i Kungsbacka. Externt har vi fokuserat på att nå ut med vårt 
främsta budskap; Allt som finns att göra, se och uppleva i Kungsbacka finns i vår evenemangskalender på 
kommunens hemsida samt på visitkungsbacka.se, både kommunproducerat men även sådant som andra aktörer 
erbjuder. Internt har vi fokuserat på att höja kunskapen och förståelsen för vår egen mångfasetterade verksamhet 
så att vi alla ska bli bättre ambassadörer och guider i våra kontakter med invånarna. 

2.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) Värdet för 2018 publiceras 
under hösten 2020. 

2,2    1,9** 

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

73 74 45  77 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 79% 73% 74%  99% 

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

99% 99% 99%  99% 

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

427 354 328  340 

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

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

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

91% 89% 85%  90% 

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

91% 90% 88%  90% 

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

75% 73% 70%  80% 

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

88% 81% 84%  90% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- flickor. 

 58% 70%  71% 

Andelen elever som har skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet, Gymnasiet ÅK 1 i% 
- pojkar. 

 61% 80%  81% 

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

Beslutats av 
Nämnd 
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Nämndens formulering 
Kulturskolan har idag ett högt söktryck och erbjuder många olika inriktningar. Verksamheten skulle kunna 
utvecklas till att erbjuda andra former och tider för sin verksamhet, kanske i samarbete med övrig verksamhet 
inom förvaltningen för att fler ska nås. Barn och ungdomar vill ofta prova sig fram till olika intressen och 
möjligheten till det ska underlättas för de med intresse för kulturskolan sedan tidigare men också för de som 
kanske först inte trott att det kunde vara intressant. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Under 2021 blev undervisningen extraordinär pga pandemin. Pandemin påskyndade dock vår utveckling så att 
den planerade digitala verksamheten fick sjösättas snabbt. Vi har kunnat utöka antalet platser genom att erbjuda 
on-linekurser och varierade undervisningsformer t ex kortkurser och kortare lovverksamhet istället för enbart 
hela terminsundervisningar. Vi arbetar vidare med att bygga ut dessa koncept som nu är testade under året. 
Vidare når vi även fler genom att förändra antagningsreglerna så att den som inte har någon plats alls går före 
den i kön som redan har en plats men vill delta ännu mer. Populära kurser begränsas också för de som redan 
deltar. Det skapar inte fler platser men ger fler unika individer möjlighet att delta i Kulturskolan. För att särskilt 
nå unga med särskilda behov har vi använt projektstöd från staten för konceptet Dans för hälsa samt musik för 
barn med funktionsnedsättning. Vi har också ökat tillgängligheten då vi etablerat nya lokala 
undervisningsplatser där få elever deltagit hittills t ex en i Gällinge. Vi har även förberett upphandling av ett nytt 
digitalt stödsystem som är anpassat för Kulturskolor och det kommer ge oss än bättre möjligheter 2022. Det är 
mycket positivt att utbudet och reglerna blivit avsevärt mycket mer flexibla under året och vi planerar att 
fortsätta nyfiket testande tillsammans med barnen under kommande år. 

2.2.2 Vi har vänt trenden bland unga som slutar med sina fritidsaktiviteter och fler har hittat 
ett socialt sammanhang, antingen i organiserad form eller i andra former. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Många barn och ungdomar slutar med sina intressen i tidig ålder medan andra aldrig kommer in i verksamheter 
som kanske upplevs för styrda och organiserade. Vi ska möjliggöra för ungdomar att stanna länge i föreningsliv 
och med lätthet byta bana. Även spontanverksamhet som komplement till traditionellt organiserat föreningsliv 
är också viktigt att uppmuntra. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Detta uppdrag är ett långsiktigt arbete som är mycket omfattande. Det finns inte en enda universallösning och vi 
har fokuserat mycket på de sk "sista 20-%", de utan socialt sammanhang och/eller med psykisk ohälsa. Under 
året har vi fokuserat på att analysera målgruppen och konstaterat att vi behöver avlasta inflödet av unga i behov 
av stöd till vår verksamhet genom att erbjuda tydliga alternativa vägar framåt t ex via den sk Aktivitetskatalogen 
som erbjuder alternativ för unga i behov av särskilt stöd. I samarbete med föreningslivet har vi försökt erbjuda 
ännu fler aktiviteter och föreningar för dem samt att göra aktiviteterna kända via bl a Ung-appen. Tack vare de 
särskilda coronapengarna som avsatts av Kommunstyrelsen har vi erbjudit hund- och hästterapi som visats sig 
vara effektivt på så sätt att unga snabbare kan ta sig vidare till andra aktiviteter efter en sådan särskild insats. Vi 
har arbetat ihop med de unga själva via fältstudier, Lupp-resultat och unga kommunutvecklare för att höra vad 
de själva säger om sitt behov och förslag på lösningar. Vi har kraftsamlat i hela förvaltningen på att arbeta ihop i 
en skollovsgrupp som erbjuder väl sammansatta lovprogram. Vi ser behov av utbildning i att fånga upp och 
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bemöta unga i behov av stöd. Den främsta uppgiften framåt nu blir att omprioritera våra resurser så att vi hittar 
en långsiktigt hållbart och resurssatt arbetssätt gentemot ungdomarna. I övrigt fortsätter vi som tidigare att 
stödja föreningslivet på många olika sätt så att de kan ta emot och behålla så många unga som möjligt. 

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

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Målet tar sikte på den ekonomiska hållbarheten över tid. För att fortsätta utveckla vår verksamhet men med 
samma eller minskande resurser krävs nya arbetssätt, effektivisering med hjälp av ny teknik samt att vi nyttjar 
de befintliga resurser vi har än mer optimalt. Det sistnämnds gäller främst lokaler och anläggningar då målet är 
att minska andelen resurser som läggs på lokaler i kommunen i förhållande till den verksamhet som kan 
bedrivas i och kring lokaler. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi har haft stort fokus på lokaleffektivisering i kommunen. Under året har vi förmedlat det budskapet till 
medarbetare men även till många föreningar att vi gärna vill välkomna dem in i våra kommunala lokaler i det 
fall de saknar lokaler eller känner att de vill minska sin arbetsbörda eller kostnad för egna lokaler. Det är en 
omfattande förändringsresa där vi behöver flera föregångare som kan inspirera. Som kommun vill vi utveckla 
Fyren och Esteten till en attraktiv mötesplats för unga när vi river Elektronen. Det är den största interna 
förflyttningen vi gör under året. Kulturskolan har också börjat samutnyttja några nya skolor istället för att vi ska 
öka våra lokalkostnader för Kulturskolan. Den nya sporthallen där flera föreningar samsas är ytterligare en bra 
förebild för övriga föreningar liksom arbetet med alla isföreningar som ska dela på ytorna i ishallarna på ett mer 
kreativt sätt. Vi har tagit fram en helt ny digital bokningsprocess och förslag på nya taxor för att invånarna ska 
kunna boka än fler lokaler än idag t ex skolmatsalar, slöjdsalar etc. Den ska förhoppningsvis kunna sjösättas 
under hösten. 

2.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 
mellan näringsliv och utbildning. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

63 62 62 66 70 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

3,2 3,4 3,3  3,6 

2.3.1 Inleda dialog med de kulturella och kreativa näringarna 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Kulturella och kreativa näringar ses som en katalysator för innovation. Vi behöver förstärka vår kunskap om 
behov och potential för att kunna stödja de kulturella och kreativa näringarna både på kommunnivå och inom 
regionen.  I samarbete med Näringslivsenheten behöver vi få igång en dialog med näringarna. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
På kultur & Fritid har vi fokuserat på den del av näringslivet som handlar om sektorn "kulturella- och kreativa 
näringar". Vi har analyserat sektorn, identifierat intressanta företag och potentiella aktörer till ett nätverk för 
framtida samverkan samt beslutat att fokusera insatser på den sk kreativa kärnan av sektorn som är motorn och 
kan få igång övriga delar inom näringen. Fokus under hösten på att gå från analys till verklig dialog med 
näringens aktörer för att skapa bättre förutsättningar för samverkan. 

2.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

240 238 246  245 

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

3% 2,2% 2,8%  2,8% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs enligt 
Skolinspektionens skolenkät. Enkäten 
genomförs vartannat år. 

 7,3  7,8 7,6 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

13,9 13,8 14 14,2 14 

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

73% 78% 82%  90% 

2.4.1 Föreningar inom kultur, fritid och idrott samverkar. 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Föreningslivet behöver utvecklas för att fortsätta att locka och vara ett relevant alternativ för ungdomar och 
andra. Föreningar kan lära av varandra och underlätta för rörelse mellan varandra till gagn för individen men 
även för föreningarna som sådana. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Vi har under året skapat en närmare relation till flera kulturföreningar för att bygga förtroende och tillit. Vi har 
skapat en inre kärntrupp av drivande personligheter från det fria kulturlivet som kan agera motor tillsammans 
med oss för en positiv utveckling av kulturföreningarna och kulturlivet i Kungsbacka. Det kommer göra 
Kungsbacka mer attraktivt för både invånare och besökare. 

2.4.2 Utveckla arbetet med att fler känner att det är tryggt och enkelt att vara delaktiga i det 
digitala samhället 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
I dag finns det grupper som står utanför det digitala samhället. Eftersom biblioteken vänder sig till alla är 
biblioteken en nyckelaktör när det gäller att öka medborgares kunskap om digitala samhällstjänster samt i övrigt 
främja det demokratiska samtalet genom att erbjuda bildning om informationssökning och kritisk granskning av 
information. Biblioteket ska också öka tillgången till sina egna tjänster genom att nyttja digitala tekniker. 

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Folkbiblioteken i Sverige har som uppdrag att höja den digitala kompetensen hos invånarna. Vårt arbete "mera 
digital" syftar dels till att välkomna invånare till Fyren för att bli nyfikna och lära sig mer om digital teknik, med 
handledning om så önskas. Vi har också en experimentverkstad för att våra medarbetare och andra 
förvaltningars medarbetare ska  höja sina kunskaper och kunna förmedla dem till elever, äldre och andra 
målgrupper. Under pandemin har vi särskilt satsat på att köpa in digital kommunikationsutrustning som vi lånat 
ut till äldre så att de ska kunna kommunicera digitalt med sin omvärld. Vår "digitala fixare" har arbetat 
uppsökande gentemot äldre. Arbetet är i sin linda och kommer behöva skalas upp betydligt för att en stor effekt 
hos invånarna ska märkas. Vi söker samarbete med Studieförbunden för att kunna göra en viss uppskalning 
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under året. 

2.4.3 Befästa Kulturträdet som Kungsbackas modell för att säkra tillgången till kultur för 
barn och unga 

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Kulturträdet är ett samarbete mellan Förskola & Grundskola och Kultur & Fritid i syfte att ge alla barn och 
elever från förskoleklass upp till årskurs 9 möjlighet att uppleva minst en kulturupplevelse per år. Kulturträdet 
bjuder in barnen och eleverna till upplevelser där de som konsumenter får möta professionella kulturutövare. På 
så sätt kompletterar Kulturträdet andra insatser som exempelvis Skapande skola där eleverna i första hand är 
producenter. Vi har arbetat med Kulturträdet sedan 2018 och vi ska fortsätta det arbetet. 

Kommentar på nämndmål 
Kulturträdet är en intern arbetsmodell som säkrar tillgången till kultur för barn och unga. Vi har under året 
arbetat för att göra Kulturträdet till en gemensam fråga för medarbetare på både För- och Grundskola och Kultur 
& Fritid. Vi har regelbundna möten med representanter från båda förvaltningar och kommer gemensamt fram 
till vilka aktiviteter vi behöver göra för att få ett större nyttjande av Kulturträdet. Vi har också tagit fram en 
pedagogisk film som går att använda i olika sammanhang som på ett lättillgängligt sätt beskriver uppbyggnaden 
av Kulturträdet. Så med ett gemensamt ägande av frågan, en gemensam målbild och gemensamma aktiviteter 
ser vi att vi kommer att få en ökning av elevernas deltagande. Under året har det av naturliga skäl pga pandemin 
varit svårt att få tillträde i skollokalerna och att låta eleverna göra utflykter och studiebesök. 

2.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

47 43 41  * 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar. Ny indikator från och 
med år 2020 
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Indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Målvärde 
2021 

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

76  77,8  79 

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

77 91 91  91 

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

Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Vi vill stärka individers egna möjligheter att skapa sig ett gott liv med mening och sammanhang. Ideellt arbete 
kan vara givande både för den som utför och tar emot arbetet. Vi ska hitta former för att matcha den som vill 
bidra och de, inom och utom kommunsektorn t ex inom föreningslivet, som ser möjligheter för de ideella 
krafterna. 

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

Nämndens bedömning 
 Vi har inte nått målet men är på rätt väg 

Kommentar på nämndmål 
Under året har Kommunstyrelsen tillskjutit extra medel för att arbetet ska kunna växlas upp och en person har 
därför kunnat projektanställas fr om september för att växla upp arbetet med att bygga modellen, skapa 
förutsättningar för den att fungera samt skapa intresse och engagemang för frågan både internt inom kommunen, 
hos föreningslivet, företagarna, studieförbunden och självklart invånarna. Vi tror att ett samhälle där vi hjälps åt 
även på ideell basis blir ett samhälle där fler kan känna samhörighet och att engagemang och kompetens tas 
tillvara. Vi har även gjort en Vinnovaansökan för att bli en projektpart i "Smarta kartan" en plattform där man 
kan mötas för att låna grejer och tjänster av varandra som ett led i att öka både ekologiska och sociala 
hållbarheten. 
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3  Uppföljning direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sätt kommunpolitikerna styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 
till en viss tidpunkt. Tjänstepersonerna har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man 
genomfört direktiven. 

3.1 Utarbeta nytt taxe- och bidragssystem 
Beslutats av 
Nämnd 

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

Kommentar 
Förslag till nytt bidrags- och taxesystem har utarbetats och dialog har förts under året med nämnden och 
föreningarna. Fastställande planeras till 2021 och införande från 2022-01-01. 

Indikatorer Utfall 2021 

Status på direktiv Pågående enligt plan 

3.2 Vi ska utveckla arbetssätt för ”Tillsammans för varje barn” 
Beslutats av 
Nämnd 

Nämndens formulering 
Förvaltningen ska processleda arbetet och skall tillsammans med berörda förvaltningar och Region Hallands 
verksamheter inom vård och hälsa bedriva ett utvecklande arbeta med syfte att skapa bättre förutsättningar för 
gemensamma och samordnade insatser för barn och unga i Kungsbacka kommun. 

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

Kommentar 
Under första halvåret 2021 fortsatte arbetet i teamen på Hålabäcksskolan och Gullregnsskolan. Sammankallande 
i teamet på Gullregnsskolan lämnade sin anställning på skolan, men teamet gjorde en mycket smidig övergång 
till en ny sammankallande för mötena vilket var gott betyg för att arbetssättet är etablerat i verksamheterna. Vi 
kommer under hösten 2021 fokusera mer på förskolan och öppna förskolan. 

I juni 2021 beslutades av styrgruppen att teamen på Gullregnsskolan och Hålabäcksskolan lämnar projektform 
och övergår till ordinarie linjeverksamhet. 

Arbetet med att fler elever ska nå måluppfyllelse fortsätter och innebär att teamen arbetar dels med att 
identifiera vilka elever som tidigare inte nått måluppfyllelse och analysera vad orsakerna till detta var. Kan vi 
exempelvis se mönster i frånvaro eller stöd från skolan? Arbetet därefter blir att identifiera vilka tidiga 
samordnade insatser som kunde bidragit till att chanserna ökat att eleverna nått måluppfyllelse. Arbetet sker 
genom att titta på statistik, men också genom erfarenhetsutbyte med olika förvaltningar, exempelvis 
studiecoacher, friskvårdsgruppen och vad de identifierar som nyckelfaktorer som kan påverka elevernas mående 
och skolresultat. 
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Gymnasieteamet arbetar vidare med att hitta rätt former för samverkan med elevhälsovårdsteamen. Varlaskolan 
har ett stabilt team där vi arbetar vidare med att få samtycke av vårdnadshavare, men under tiden använder 
andra vägar för samverkan för att stötta eleverna. Då samverkan inom ramen för den nya modellen 
"Tillsammans för varje barn" börjar sätta sig föreslås att direktivet slutredovisas i samband med 
årsredovisningen 2021 och övergår till fortsatt utbyggnad i linjeorganisationen utan att det behöver vara ett 
direktiv. 
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4  Personal 

4.1 Kompetensförsörjning 

4.1.1 Attrahera/rekrytera 

Förvaltningen har tagit emot ett stort antal feriearbetare under sommaren 2020 och 2021 och arbetat aktivt med 
att sprida kunskap om feriearbetet och verksamheterna på olika sätt, främst via sociala medier. 

Inför hösten 2021 startar arbetet med att ta emot PRAO åter upp och förhoppningen är att också övriga former 
av praktik ska kunna genomföras fysisk på plats. 

Rekryteringsläget har varierat i verksamheterna. I de flesta yrkesgrupper är rekryteringsläget tillräckligt gott för 
att nå och rekrytera önskad kompetens. Arbete för att nå nya och kompletterande kompetenser pågår. För att 
uppnå uppsatta mål i pandemitider förstärks förvaltningen med tillfälligt rekryterad specialistkompetens. 

Den digitala kommunikationen har ökat under pandemiåret. Det gäller såväl digital information om 
verksamheterna, om lediga jobb, att genomföra digitala anställningsintervjuer och delvis introducera nya 
medarbetare digitalt. Nästa steg är att se över förvaltningens digitala introduktionsmaterial och kommande, 
förhoppningsvis fysiska, introduktionsmöten. 

4.1.2 Utveckla/behålla 

Undersökning om arbetsförhållanden för de medarbetare som arbetar helt eller delvis på distans under pandemin 
visar att de flesta i stort är positiva till distansarbete. En majoritet vill ha möjlighet att fortsätta arbeta delvis på 
distans men ser att olika samarbeten bäst utförs fysiskt på arbetsplatsen. 

Riktlinjer för distansarbete har utarbetats i kommunen och förvaltningen kommer under hösten arbeta med att 
tillämpa och anpassa dessa efter verksamheternas förutsättningar. 

Förvaltningen har haft förhållandevis låg personalomsättning under perioden. Såväl forskning som tendenser 
inom förvaltningen visar däremot på ökad rörlighet senare delen av perioden med distansarbete. 

Förvaltningens målarbete bygger på samarbete inom och utom förvaltningen. Arbetssättet medför ökad intern 
kommunikation och samarbeten som ger ökad kunskap om varandras verksamhet och förutsättningar. 

Verksamheterna har utvecklat digitala arbetssätt för att arbeta med gruppsammanhållning, arbetsplatskultur och 
verksamhetsutveckling och har fortsatt använda pulsmätningar för att följa upp arbetsmiljön. Förvaltningens 
chefer har också haft möjlighet att delta i kommunens digitala utbildning, Lena på distans. 

Ledarutveckling har också genomförts digitalt under perioden. Förvaltningen har anmält såväl chefer som 
medarbetaren som arbetar med ledningsfrågor utan att vara chefer till kommunens olika 
ledarutvecklingsprogram. 

4.1.3 Avsluta 

Förvaltningen är mån om att samtliga medarbetare som lämnar förvaltningen ska få ett trevligt avslut av 
anställningen och ett av de verktyg som används är de kommungemensamma rutinerna för avslutssamtal. Vid 
samtalet fångar chefen upp vad som har varit bra och vad som kan utvecklas i tjänsten och verksamheten, 
kartlägger kompetens och planerar för överföring av arbetsuppgifter. 

Medarbetare som avslutat sin anställning under perioden får även en inbjudan att besvara kommunens exitenkät. 
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4.2 Analys personalmått 
Sjukfrånvaron har minskat under pandemiåret för i princip alla mätvärden. En större andel av medarbetarna har 
arbetat på distans från hemmet, kortare eller längre delar av perioden. De medarbetare som inte arbetat på 
distans har följt rådande hygienrutiner. Troligtvis har båda faktorer bidragit till den lägre sjukfrånvaron under 
pandemin. 

Sysselsättningsgraden är i princip oförändrad. Vid nyrekrytering strävar förvaltningen efter att anställa på heltid 
när så är möjligt av verksamhetsskäl. 

Personalomsättningen har minskat sedan samma period förra året. En av anledningarna kan vara att mätetalet för 
personalomsättning har förändrats. 2021 års siffror visar enbart extern rörlighet januari till juni. 2020 visar såväl 
intern som extern rörlighet under perioden december till juni.  Med samma räknesätt som delår 2020 skulle 
personalomsättningen 2021 varit 1,7% högre. 

 

 

4.3 Resursmått 

  Namn 
Utfall dec 

2017 
- jun 
2018 

Utfall dec 
2018-jun 

2019 

Utfall dec 
2019-jun 

2020 
Utfall jan-
jun 2021 

 Andel deltid 19% 26,6% 27,6% 27% 

 Andel heltid 81% 73,4% 72,4% 73% 

 Andel kvinnor som har deltid 22% 27,1% 27,6% 26,2% 

 Andel kvinnor som har heltid 78% 72,9% 72,4% 73,9% 

 Andel män som har deltid 16% 25,4% 27,8% 29,1% 

 Andel män som har heltid 84% 74,6% 72,2% 70,9% 

 Anställda andel kvinnor 61% 70,1% 69,4% 70,9% 

 Anställda andel män 39% 29,9% 30,6% 29,2% 

 Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad 91% 90,9% 90,5% 90,4% 

 Anställda totalt 233 211 193 199 

 Medarbetare 30 - 39 år 18% 19,4% 21,8% 18,1% 

 Medarbetare 40 - 49 år 25% 24,6% 28,5% 27,6% 

 Medarbetare 50 - 59 år 33% 30,3% 29,5% 27,6% 

 Medarbetare 60 år och äldre 18% 16,6% 17,1% 18,6% 

 Medarbetare yngre än 30 år 6% 9% 3,11% 8% 

 Medelålder 48 47 48 47 

 Pensionsavgångar  6 3  
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4.4 Effektmått 

  Namn 
Utfall dec 
2017-jun 

2018 

Utfall dec 
2018-jun 

2019 

Utfall dec 
2019-jun 

2020 
Utfall jan-
jun 2021 

 Frisknärvaro 70,7% 70,8% 66,7% 82,6% 

 Frisknärvaro Kvinnor 61,3% 67,4% 65,1% 82,5% 

 Frisknärvaro Män 78,5% 76,4% 70,3% 82,8% 

 Korttidssjukfrånvaro  2,2% 2,8% 1,5% 

 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor  2,2% 2,7% 1,4% 

 Korttidssjukfrånvaro Män  2% 3% 1,9% 

 Långtidssjukfrånvaro   2% 1,1% 

 Långtidssjukfrånvaro Kvinnor   2,3% 1% 

 Långtidssjukfrånvaro Män 1,5% 0,9% 1,2% 1,3% 

 Personalomsättning 6% 5,4% 15,6% 1,6% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 5,1% 6% 5,1% 2,3% 

 Sjukfrånvaro Män 3,4% 2,9% 4,2% 3,2% 

 Sjukfrånvaro Totalt 4,4% 4,9% 4,8% 2,6% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer  37,1% 25,1% 22% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Kvinnor  42,7% 29,7% 25,4% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer Män  15,2% 11% 15,5% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   2,9% 1,9% 

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

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   5,7% 2,3% 

 Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd  10,2 9,5 4,3 
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5 Ekonomi 

5.1 Uppföljning drift, delår 
Utfall och prognos 

(Belopp i tkr) Bokslut 
2020 

Jan-
Augusti 

2020 

Jan-
Augusti 

2021 

Avvikels
e 

2020/202
1 

Årsbud
get 

2021 

Helårs-
prognos 

2021 

Budget-
avvikelse 

2021 

        

Nämnd -1 073 -661 -678 -17 -1 212 -1 112 100 

Förvaltningsledning -9 026 -7 113 -5 580 1 533 -12 935 -10 026 2 909 

Utveckling & social 
hållbarhet -8 404 -5 169 -7 107 -1 938 -12 729 -12 018 711 

Förenings- & 
förvaltningsstöd -23 819 -19 367 -23 094 -3 727 -23 665 -27 361 -3 696 

Bad, idrott & motion -92 931 -46 854 -69 214 -22 360 -105 
718 -104 706 1 012 

Mötesplatser & 
kulturskola -49 601 -33 074 -35 935 -2 861 -55 914 -54 566 1 348 

Bibliotek, kulturliv & turism -47 784 -29 774 -31 179 -1 405 -50 689 -50 112 577 

Årets resultat -232 
638 -142 012 -172 787 -30 775 -262 

862 -259 901 2 961 

Sammanfattning 
Kultur & Fritid prognosticerar en budgetavvikelse om +2,96 miljoner kronor, vilket motsvarar +1,1%. 
Prognosen är osäker, men baserad på en höst med betydligt färre restriktioner och en mer vanlig verksamhet.  

Av den positiva budgetavvikelsen utgör cirka 2,1 miljoner ett överskott avseende Extraordinära insatser med 
anledning av covid-19 , KS §40/2021. 

Då medlen endast är avsatta för ett år blir det för kort tidshorisont för vissa insatser där det är behov att anställa 
specifika professioner för att genomföra insatsen och kunna implementera. Med en förlängd tidsperiod, dvs att 
budgeten även kan användas under 2022 öppnar upp för fler insatser blir genomförbara. Många insatser har 
erbjudits skolförvaltningarna, men tillsammans har vi fått prioritera vilka insatserna som är aktuella på grund av 
den höga arbetsbörda som pandemin inneburit för skolförvaltningarna. En av de större gemensamma insatserna 
som kommer att genomförs är ett program inom suicidprevention. 

Trots att ett extrastöd har betalats ut till föreningslivet och mindre intäkter från uthyrning av lokaler, teatern och 
färre avgifter till kulturskolan under våren så balanser det upp av minskade kostnader då stora delar av 
verksamheten varit begränsad under året och därigenom haft lägre kostnader. 

Förvaltningen har även detta år många utvecklingsprojekt som finansieras via bidrag, främst från Kulturrådet, 
men även ett statsbidrag till fria lovaktiviteter. 

Många föreningar har drabbats av begränsningar i sin verksamhet, minskat antal medlemmar och ekonomiskt på 
grund av pandemin och det är av vikt ur ett folkhälso- och demokratiskt perspektiv med ett levande föreningsliv, 
främst för barn och unga i kommunen. 
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Analys och kommentarer utfall 
I jämförelse med föregående år har nettokostnaden har ökat med cirka 30,8 miljoner kronor. 

Det är främst kostnader för lokaler som har ökat, vilket beror på att Kungsbacka badhus tog i drift under våren 
2020 och Kungsbacka sporthall i februari i år. 

Det har även betalats ut mer bidrag under perioden januari- augusti 2021 än föregående år. Närmare 3 miljoner 
avser extra stöd till föreningar på grund av pandemin i år och en förändrad periodicitet av 
bidragsutbetalningarna under 2021. Samtidigt har vi mindre intäkter för uthyrning av lokaler 2021 än 2020 på 
grund av pandemi. 

Under 2020 bedrevs verksamhet utan restriktioner fram till mitten i mars. 

Analys och kommentar budgetavvikelse 
Förvaltningsledningens budgetavvikelse är dels överskottet som avser den extraordinära satsningen med 
anledning av covid-19 som ej kommer att genomföras, dels ett överskott på avskrivningar då vi inte är i kapp 
med våra investeringar. 

Utveckling & social hållbarhet har ett överskott som beror på vakanser samt att verksamheten har fått anpassas 
efter de restriktioner som funnits under våren. 

Förenings- & förvaltningsstöd har ett budgetunderskott som dels beror på det extrabidrag som gavs till 
föreningslivet under våren, dels på mindre intäkter för uthyrning på grund av pandemin, exempelvis 
arrangemang. 

Bad, idrott & motion har en mindre budgetavvikelse som bland annat beror på lägre lokalkostnader för 
Tingbergshallen som regionen hyrt som vaccinationscentral. 

Mötesplatser & kulturskolan har ett överskott dels beror på att hela budget  för utökade sommaraktiviteter inte 
har använts samt lägre personalkostnader än budgeterat. 

Bibliotek, kulturliv & turism budgetavvikelse avser lägre personalkostnader på grund av begränsad verksamhet 
under pandemin. 

Förändring helårsprognos 

Nämnd/förvaltning Helårsprognos delår 1 
(tkr) 

Helårsprognos delår 2 
(tkr) 

Förändring prognos 
(tkr) 

Kultur & Fritid -2 860 +2 961 5 821 

    

    

    

    

Totalt -2 860 2 961 5 821 

Förändring av helårsprognosen mellan april och augusti 
Åren 2020 och 2021 har dominerats av pandemin där stora delar av våra verksamheter påverkats av olika 
besöksrestriktioner, restriktioner för idrottsutövande och arrangemang. Följden är att vi befinner oss i ett läge 
där våra budgetansvariga chefer har svårt att bedöma hur årets verksamhet kommer att se ut under året. Deras 
huvudfokus har varit att anpassa verksamheten till rådande situation. 

Bedömningen i aprilprognosen var att verksamheten skulle genomföras enligt plan och budget, och att 
nämndens beslutade extrastöd till föreningslivet skulle medföra ett underskott. 
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I aprilprognosen gjordes en bedömning att hela satsningen på de extraordinära insatser med anledning av 
pandemin skulle gå att genomföra under året, vilket har fått revideras i delårsprognosen. 

Vi har under en period brist på resurser bland chefer och utvecklare som gör att verksamheten kommer att ha 
svårt att växla upp under hösten i den takt som bedömdes i april. 

Det finns alltid en osäkerhet i aprilprognosen för de verksamheter som har högsäsong under sommaren. 

  

  

  

5.2 Uppföljning investeringsbudget, delår 
Investeringar (belopp i tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 
2020 

Utfall Jan-
Aug 2021 

Årsbudget 
2021 

Helårsprog
nos 2021 

Avvikelse    
2021 

Löpande årliga investeringar      

Inkomster 268,6 118,5  118 118 

Utgifter -8 463,1 -1 274,6 -10 810 -8 760 2 050 

      

Övriga investeringar      

Inkomster      

Utgifter -9 525,1 -1 441,4 -13 560 -3 871 9 689 

Netto -17 719,6 -2 597,5 -24 370 -12 513 11 857 

Kommentarer 
Kultur & Fritid prognosticerar en budgetavvikelse om +11,7 miljoner kronor. 

Budgetavvikelsen beror till en del på att hela budgeten för konstnärlig gestaltning i samband med nybyggnation 
inte kommer att användas i år. Budgeten avser även lokalprojekt som löper över flera år och kostnaden för den 
konstnärliga utsmyckningen sker vid olika tidpunkter i olika byggprojekt. Förvaltningen är alltid med i 
uppstarten av projekten och planerar när konstgestaltningen genomföras i respektive byggprojektet tillsammans 
med Service fastighet. 

Budgeten för utvecklingen av badplatser har till hittills under året använts till åtgärder för att främja miljön för 
renhållning och sophantering, vilket också effektiviserar hanteringen för kommunen. Vid Hanhalsholme har 
parkeringen återställts och nu pågår arbete med att försöka hitta mark som kan komplettera nuvarande 
parkering, vilket också är avgörande för kommande utveckling vid badplatsen. Utvecklingen av övriga 
badplatser kommer att fortsätta in på 2022 då det är tidskrävande projekt med bland annat tillstånd som krävs. 

Bedömningen är även att belysning vid nya konstgräsplanen i Rydet och införande av alternativ bevattning till 
fotbollsplanen vid Elof Lindälvsgymnasiet inte kommer att genomföras i år då bygglov ej är beviljat ännu. 

De större investeringar som planeras ske under året är utbyte av konstgräsmattor, Ögärdet och Rydets IP, ute-
gym i Kungsbackaskogen och fortsatt utveckling av kommunala badplatser. 

Den nya utställningen på naturum Fjärås Bräcka är klar och öppnade för besökare i maj. 
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6 Verksamhet som utförs av externa aktörer 
Vårt fokus avseende externa utförare har de senaste åren förflyttats från de små verksamheterna, såsom kaféer, 
till den mer omfattade badhusverksamheten som från årsskiftet 2020 bedrivs av ett extern företag enligt ett 
koncessionsavtal. Badhusverksamhet hade en omslutning på cirka 11 miljoner exklusive hyra. 

Den näst största delen som utförs av externa aktörer är Kungsbacka teater, där externa producenter står för den 
största delen av teaterns föreställningar. Från mars 2020 fram till nu har uthyrningen i princip varit obefintlig på 
grund av pandemin. 

Under året påbörjas även en översyn om delar av Kulturskolan kan vara aktuell för externa utförare. 

Vi håller även på att identifiera vilken typ av uppdrag som ideell sektor kan utföra mot en given ersättning, 
exempelvis trygghetsvandring. 
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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  
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Dokumenthanteringsplan 
Kommungemensamma stödprocesser 
 
Detta är den beslutade dokumenthanteringsplanen för Kungsbacka kommuns 
stödprocesser. Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och 
informationsförvaltning ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som 
antas av myndigheten. Ändringar ska samrådas med arkivmyndigheten.  
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2. Ge verksamhetsstöd 
 
2.1 Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
 
2.1.1 Processgrupp: Hantera allmänna handlingar 
 
För ytterligare hantering av allmänna handlingar, se process 1.4.1 i Dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser i Kungsbacka kommun. 
 
2.1.1.1 Hantera post och diarium 
 
Beskrivning 
 
Registrator tar hand om den post som ska diarieföras och fördelar övrig post till respektive handläggare. Registrator bedömer också om handlingen omfattas av 
sekretess. Vid förekomst av sekretess ska det anges i diariet tillsammans med lagrumshänvisning. 
För att post inte ska bli liggande vid en medarbetares frånvaro bör alla anställda skriva på en fullmakt som tillåter registratorn att öppna personadresserad post 
och e-post. 
 
Förvaltningen använder ärendehanteringsprogrammet Lex. En stor del av handlingarna registreras i diariet men kan även vara ordnade eller registrerade på 
annat sätt. Syftet med registrering är att det på ett enkelt sätt ska gå att finna förvaltningens handlingar. Det är nödvändigt för att en god offentlighet ska kunna 
upprätthållas för rättssäkerheten och forskningens behov. 
 
Vid registrering av allmänna handlingar ska följande uppgifter alltid vara med: 

• Datum då handlingen kom in eller upprättades. 
• Diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått. 
• Från vem handlingen har kommit in eller till vem den har skickats. 
• En kort beskrivning av handlingen. 

 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Medgivande för 
postöppning 

Kronologisk Pärm hos registrator/ 
Hos ansvarig 
postöppnare 
 

Papper Gallras vid 
anställningens 
upphörande 
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 Korrespondens av 
betydelse 
 

Diarieförs 
 

Diarium Digitalt Bevaras  Korrespondens såsom e-
post, SMS, MMS m.m. 
av betydelse och som 
tillför sakuppgifter 
bevaras. 
 

 Korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse 
 

  Digitalt/ 
Papper 

Gallras vid 
inaktualitet  

 Korrespondens av 
rutinmässig och ringa 
karaktär kan efter 
informationsvärdering 
gallras vid inaktualitet. 
 

 Diarieförda handlingar 
 
 

Löpnummer-
ordning 

Diarium Digitalt/ 
Papper 

Bevaras  Skrivs ut som 
aktomslag. 

 Postlistor 
 

Kronologiskt 
efter diarie-
nummer/ 
Datumordning 
 

G:mapp Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 
 

  

2.1.1.2 Redovisa och hantera arkiv  
 
Beskrivning 
 

I Kungsbacka kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och förvaltningsmässigt ingår kommunarkivet i kommunledningskontorets verksamhet. 
Kommunarkivets uppdrag är att efter arkivlagen (1990:782) § 3 se till att kommunens arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att det tillgodoser: 

• Rätten att ta del av allmänna handlingar 
• Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
• Forskningens behov 

Vidare ska arkivvården upprätthållas efter § 6 för att:  

• Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas  
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• Upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat samt en 
arkivförteckning  

• Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst  
• Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar  
• Verkställa föreskriven gallring i arkivet 

Därtill bör dokumenthanteringsplaner upprätthållas som utförligt beskriver bl. a vilka handlingar myndigheten har, hur de sorteras, förvaras samt om det 
bevaras eller gallras. 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

 Arkivförteckningar 
 

Kronologisk Pärm i centralarkiv/ 
Visual Arkiv 
 

Papper/ 
Digitalt 
 

Se anm.  Arkivförteckningar 
uppdateras successivt i 
förteckningsprogrammet 
Visual Arkiv. Utskrivna 
förteckningar läggs till 
pärm i centralarkiv.  
 
Vid större förändringar 
bevaras pappers-
exemplar av äldre 
versioner. 

 Arkivbeskrivningar 
 

 Visual Arkiv/  
Pärm i centralarkiv* 
 

Digitalt 
Papper 

Bevaras  Uppdateras vid större 
förändringar.  
 
*För tillfället finns 
några äldre arkiv-
beskrivningar samlade i 
en pärm men målet är 
att samla ihop för-
valtningarnas sådana för 
att se till att de är 
uppdaterade. 
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 Dokumenthanterings-
planer 

Diarieförs Diarium/ 
Intranät/ 
Webbplats  
 

Digitalt Bevaras 
 

 Diarieförs i Lex, läggs 
ut på intranätet Insidan. 

 Gallringsbeslut  
 
 

Löpnummer Diarium Digitalt Bevaras   

 Gallringsbevis 
 
 

Kronologisk Pärm i centralarkiv Papper Bevaras  Fr.o.m. 2018.   

 Reversal/kvitto på 
överlämnade handlingar 
till kommunarkiv 
 

Alfabetisk Pärm i centralarkiv Papper Bevaras  Kopia på exemplar till 
avlämnare.  

 Reversal/kvitto på 
överlämnade handlingar 
från kommunarkiv 
 

Alfabetisk Pärm i centralarkiv  Papper Bevaras  T.ex. handlingar som 
överlämnas till annat 
arkiv eller museum.  

 Leveransliggare 
 
 

Datumordning Visual Arkiv Digitalt Bevaras  Fr.om. 2018.  

 Kvitto över lån av 
handlingar – anställda 
 

Kronologisk Pärm hos arkivarie Papper Gallras vid 
inaktualitet* 

 Anställds kvitto på 
utlånade handlingar från 
arkiv.  
 
*Gallras vid 
återlämnande. 
  

 Rapport från 
arkivinspektion/tillsyn 
 

Diarieförs Diarium Digitalt    
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Hantera systemförvaltning 
Process: Administrera systemförvaltning 
Processnummer: 2.2.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Administrera konton 
och behörigheter 

Användarkonto i 
användardatabas 

Active Directory Digitalt Se anm. Automatisk gallring 3 månader efter avslutad 
anställning, förutsatt att uppgifterna inte har 
betydelse för tolkning av händelseloggar i anslutna 
system som ska bevaras under längre tid. 

Behörighetsgrupper Active Directory Digitalt Vid inaktualitet  
VPN-konton 
(inloggning utifrån) 

Active Directory Digitalt Vid inaktualitet  

Loggar över 
lösenordsbyte i 
AD-katalogen 

Active Directory Digitalt Se anm. Lösenordsbytet är tvingat och sker var 180:e dag. 
Loggning av senaste lösenordsbytet sparas. 
Automatisk gallring 3 månader efter avslutad 
anställning. 

Loggar över in- 
och utloggning i 
AD 

Active Directory Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Profilinformation, 
Remote Desktop 

I aktuell server Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Systemförvaltning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.2.2.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Styra Systemförvaltarmodell Diarium Digitalt Bevaras  
Organisera Systemöversikt Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Systemförvaltning 
Process: Äga system 
Processnummer: 2.2.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Ingå avtal Grundavtal Diarium Digitalt Bevaras Upprättas i inköp/upphandling. Grundavtal kan 

innehålla kommersiell sekretess även efter 
upphandling. Kopia läggs i Ciceron avtalsdatabas. 

För behandling av personuppgiftsbiträdesavtal, se 
process 1.4.1.2 Hantera personuppgifter. 

Service level agreement Diarium Digitalt Bevaras Ofta kallad SLA. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Systemförvaltning 
Process: Utveckla system 
Processnummer: 2.2.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Dokumentera 
processer 

Processbeskrivning Insidan Digitalt Vid inaktualitet Beskrivning av processer som stöds av 
verksamhetssystemet.  

Stödja förvaltning Mall Insidan Digitalt Vid inaktualitet  
Dokumentera 
ändringar 

Ändringslogg Insidan Digitalt 10 år Dokumentation av ändringar som genomförs i 
verksamhetssystemet.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Systemförvaltning 
Process: Förvalta system 
Processnummer: 2.2.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Ingå avtal Offert Diarium Digitalt Se anmärkning Antagna offerter bevaras, övriga gallras 

vid inaktualitet. Avser offerter som 
inkommer efter systeminförandet, 
exempelvis utveckling av ny funktion.  

Planera Förvaltningsplan Diarium Digital 10 år Upprättas årligen.  

Dokumentera 

 

Teknisk dokumentation Diarium Digitalt Bevaras Beskrivning av komponenter i 
verksamhetssystem, exempelvis 
gränssnitt, databas, programvara och 
övriga kringsystem. 
Dokumentation vänder sig framförallt 
till teknisk systemförvaltare.  

Systemdokumentation Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Gallras efter att verksamhetssystemet 
avvecklats.  
Beskriver processer, gränssnitt och 
funktioner vid förvaltning av system. 
Dokumentationen vänder sig framförallt 
till systemförvaltare och användare. 

Beslut Diarium Digitalt Bevaras Beslut av betydelse. Exempelvis beslut 
gällande utveckling och inköp av ny 
funktionalitet. 

Mötesanteckning Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis vid utvecklingsråd, 
användarforum och leverantörsmöten. 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Uppföljningsrapport Diarium Digitalt 10 år  
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Dokumentera 

 

Presentation Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis presentationer vid 
användarträffar, ledningsgruppsmöten 
och leverantörsmöten. 

Kommunikationsplan Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis vid incident eller införande 
av ny funktion. 

Handlingsplan Diarium Digital Bevaras Kan även benämnas åtgärdslista eller 
kontinuitetsplan. Exempelvis åtgärder 
som ska följas upp efter en 
informationsklassning av systemet. 

Dokumentera 
händelser 

Händelselogg Respektive 
verksamhetssystem 

Digitalt Vid inaktualitet Information som användare har åtkomst 
till och som visar händelser som 
användare genomfört. 

Integritetslogg 
 

Respektive 
verksamhetssystem 

Digitalt 10 år Även kallad användarlogg eller 
granskningslogg. Vid systembyte och 
eventuell volymstyrd gallring ska 
informationen plockas ut från 
verksamhetssystemet och förvaras 
digitalt.  
Logg som dokumenterar tillgång till 
information (till exempel databasfrågor, 
anropens ursprung/plats, ansvarig 
användare för operationer, datum, 
tidpunkt, berörda tabeller och fält) och 
som kan behövas i revisioner, ansvars-
/disciplinärenden, skadestånd, brottmål 
till exempel dataintrång m.m. 
Om loggen vid kontroll leder till åtgärd 
ska den diarieföras och bevaras. 

Dokumentera 
händelser 

 

Systemlogg Respektive 
verksamhetssystem 

Digitalt Vid inaktualitet Används främst för felsökning och för 
att få en teknisk överblick av 
verksamhetssystemets processer och 
operationer.  

Rapport om loggranskning Samarbetsrum Digitalt 10 år Med tillhörande underlag.  
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Om loggen vid kontroll leder till åtgärd 
ska den diarieföras och bevaras. 

Systematisera rutiner Manual Insidan Digitalt Vid inaktualitet Kan även benämnas lathund.  
Utbildningsfilmer KLOK Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: IT-plattform och drift 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.2.3.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Organisera Rutiner för e-post, 

konto- och 
logghantering 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på 
nätverksanslutning 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på redundans 
i IT-system 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: IT-plattform och drift 
Process: Hantera fel 
Processnummer: 2.2.3.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Ta emot ärende Ärende rörande 

frågor, felanmälan 
eller förändring 

Artvise Digitalt 14 månader  

Åtgärda ärende Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens hos användare förvaras i Outlook 
och gallras vid inaktualitet. 
 
Korrespondens hos support förvaras i Artvise och 
gallras efter 14 månader. 

Hantera incident Incidentrapporter SharePoint Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: IT-plattform och drift 
Process: Hantera Serverdrift och backup 
Processnummer: 2.2.3.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera drift av IT-
infrastruktur 

Logg kopplade till 
den gemensamma 
infrastrukturen 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Hantera elektroniska 
spår lokalt på dator 

Temporary Internet 
Files 

C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

Kopior av webbsidor som lagras i syfte att 
åstadkomma snabbare åtkomst. 

Cookies/Formulärdata 
/Lösenord 

C: Digitalt Se anm. Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn för att 
spara personliga inställningar. Volymstyrd gallring, 
eller manuellt av användaren. 

Session Cookie C: Digitalt Se anm. Tillfälliga elektroniska spår som sparas för att 
underlätta internetanvändning eller kommunikation. 
Gallras automatiskt i samband med att 
applikationen, webbsidan eller webbläsaren stängs 
ner. 

Windowslogg C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

Operativsystemets händelseloggar som sparas 
lokalt på datorn. 

Hantera elektroniska 
spår centralt på 
server 

Nätverksinfo - logg, 
personuppgifter 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Se anm. Gallras efter högst 60 dagar. 

Hantera 
meddelandehanterin
g och kommunikation 
centralt på server 

E-post, som lagts i 
Outlooks papperskorg 

Microsoft 365 Digitalt Se anm. Gallras efter 104 dagar. Forcerad manuell gallring 
kan genomföras när som helst av användaren. 

E-postlogg Microsoft 365 Digitalt 90 dagar Även chatt. 
Virus- och 
spammeddelande i e-
post 

Microsoft 365 Digitalt 14 dagar  
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Hantera telefoni och 
röstmeddelande 
centralt på server 

Förteckning över 
inkomna/utgående 
samtal 

Telenor Digitalt Vid inaktualitet Även röstmeddelanden.  

Förteckning över 
telefonanknytningar 

Telenor Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: IT-plattform och drift 
Process: Hantera licenser  
Processnummer: 2.2.3.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera avtal Licensavtal Pärm Papper Bevaras  
Hantera licens Licens för 

programvaror 
I respektive system Digitalt Uppdateras 

löpande 
 

Hantera leverans Leveransavtal Pärm Papper Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.3.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Leda Arbetsgivarpolicy Diarium Digitalt Bevaras  

Arbetsmiljömål Diarium Digitalt Bevaras  
Riktlinjer för ett 
långt och gott 
arbetsliv 

Diarium Digitalt Bevaras  

Riktlinjer för ansvar 
och 
uppgiftsfördelning 
av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Policy för 
internationellt 
arbete 

Diarium Digitalt Bevaras  

Internationell 
strategi 

Diarium Digitalt Bevaras  

Kommundirektörens 
instruktion 

Diarium Digitalt Bevaras  

Policy för kvalitet Diarium Digitalt Bevaras  
Regler för 
minnesgåva till 
medarbetare och 
förtroendevald 

Diarium Digitalt Bevaras  

Rekryteringsordning Diarium Digitalt Bevaras  
Styra Ledarskapskriterier Diarium Digitalt Bevaras  

Regler för 
tjänsteresor 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Riktlinjer för 
uppföljningssamtal 

Diarium Digitalt Bevaras  

Arbetsplatskultur Diarium Digitalt Bevaras  
Organisera Beslut om 

ställföreträdande 
chef 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Samverkan och förhandling 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.3.1.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Leda Samverkansavtal Vägmästaren, 

närarkiv 2507 
Papper Bevaras Förhandlingschefen ansvarar. Diarieförs, kopia i 

diarium. 
Organisera Broschyr/handbok 

om Kungsbacka 
kommuns 
samverkansavtal 

Insidan Digitalt Revideras vid 
behov 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Samverkan och förhandling 
Process: Hantera samverkan enligt avtal 
Processnummer: 2.3.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Kalla till samverkan Kallelse Insidan Digitalt 2 år Publiceras på Insidan under 

“Samverkan” 
Genomföra samverkan Protokoll från 

samverkansgrupp 
Respektive förvaltnings 
närarkiv 

Papper Bevaras LSG, FSG, CSG och SSG.  
Kopia publiceras på Insidan under 
“Samverkan” 

Genomföra samverkan MBL-protokoll för 
icke-individärenden 

Vägmästaren, närarkiv 2507 Papper Bevaras  

MBL-protokoll för 
individärenden 

Personakt Papper Bevaras   

Förhandlingsprotokoll 
för lokala kollektivavtal 

Kommunledningskontorets 
närarkiv 

 Bevaras Avser bl.a. protokoll, överläggningar 
central-/ förvaltningsnivå. 
Handlingar som skapas i processen 
fram till protokoll ska ligga i Ciceron. 
 
Kopia läggs i samarbetsrummet ”HR 
Kungsbacka kommun” under ”Styrda 
dokument”  

Handlingsplan för 
lönekartläggning 

Hos förhandlingschef Digitalt  Bevaras  

Lokala kollektivavtal  
 

Vägmästaren, närarkiv 2507 Papper Bevaras Diarieförs. Publiceras på Insidan. 

Förbundsvisa 
förhandlingar/ 
överläggningar 

Kollektivavtal kopplat 
till HÖK 

Vägmästaren, närarkiv 2507 Papper Bevaras Diarieförs. Publiceras på Insidan. 

Facklig tid, rapporter 
och sammanställningar 

HR-portalen Digitalt  2 år 
 

Bokförs på 925. 

Anmäla fackliga 
företrädare 

Anmälan om facklig 
företrädare 

Samarbetsrum ”Facklig 
företrädare anmälan” 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Underlag anmälan 
facklig förtroendevald 

Samarbetsrum ”Facklig 
företrädare anmälan” 

Digitalt Vid inaktualitet Skickas av fack till funktionsbrevlåda 
fackligtfortroendevald@kungsbacka.se 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Samverkan och förhandling 
Process: Hantera LAS 
Processnummer: 2.3.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Meddela fack om 
varsel 

Kopia på varsel om 
uppsägning 

Se anmärkning Papper Se anmärkning Original skickas till fack. Varsel som resulterar i 
avslut bevaras och läggs i personakt. 
 
Varsel som inte resulterar i avslut e-postas till  
personalarkiv och gallras efter 2 år. 
personalarkivet@kungsbacka.se 

Kopia på varsel om 
avsked 

Se anmärkning Papper Se anmärkning Original skickas till berörd. Varsel som resulterar i 
avslut bevaras och läggs i personakt. 
 
Varsel som inte resulterar i avslut e-postas till  
personalarkiv och gallras efter 2 år. 
personalarkivet@kungsbacka.se 

Varselbrev av 
tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

Papper 2 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Samverkan och förhandling 
Process: Hantera lönerevision 
Processnummer: 2.3.1.3 
Aktivitet Handling Förvaring Forma

t 
Bevara/Gallr
a 

Anmärkning 

Samverka Listor över årlig 
lönerevision 

Samarbetsrum för HR-
KLK 

Digitalt Bevaras Kopia i samarbetsrum ”PS-förhandling”. 

Överläggningsprotokol
l 

Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

Förhandlingsprotokoll Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

Resultatlista över nya 
löner 

Personec Digitalt Bevaras  

Avstämningsprotokoll 
med respektive 
fackförbund 

Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

Lönestatistik Personec Digitalt Bevaras Inklusive utfall av analys av löneöversyn 
Yrkanden från fackliga 
organisationer 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Samverkan och förhandling 
Process: Hantera personalsamtal 
Processnummer: 2.3.1.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera 
medarbetarsamtal 

Överenskommelse Winlas Digitalt Vid inaktualitet Inklusive individuell plan/handlingsplan. 
Anteckningar Winlas Digitalt Gallras efter att 

anställningen har 
upphört. 

Mellan chef och medarbetare. Kan vara från 
medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, 
avstämningssamtal och bedömningssamtal. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Kompetensförsörjning 
Process: Rekrytera 
Processnummer: 2.3.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Analysera behov och ta 
fram kravprofil 
 

Kravprofil Varbi Digitalt 2 år Gallras efter 2 år med anledning av 
möjligheten att kunna överklaga enligt § 23 i 
lagen om förbud mot diskriminering 
(2003:307). 

Annonsera Platsannons Varbi Digitalt 2 år Gallras efter 2 år med anledning av 
möjligheten att kunna överklaga enligt § 23 i 
lagen om förbud mot diskriminering 
(2003:307). 

Registerna inkomna 
ansökningar 
 

Spontanansökningar Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Personligt brev Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Erhållen tjänst – bevaras digitalt i personakt. 

Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år digitalt i 
Varbi. 

CV Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Curriculum vitae. 
Erhållen tjänst – bevaras i personakt. 
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi. 

Examensbevis Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Erhållen tjänst – bevaras i personakt. 
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi. 

Betyg Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Erhållen tjänst – bevaras i personakt. 
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi. 

Lärarlegitimation Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Erhållen tjänst – bevaras i personakt. 
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi. 

Förskollärarlegitimation Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Erhållen tjänst – bevaras i personakt. 
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi. 

Arbetsgivarintyg Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Även kallat tjänstgöringsintyg. 
Erhållen tjänst – bevaras i personakt. 
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Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi. 
Intyg på 
behörighetsgivande 
utbildning 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Innefattar studieintyg, diplom, kursintyg mm. 
Erhållen tjänst – bevaras i personakt. 
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi. 

Sökandeförteckning Varbi Digitalt 2 år  
Göra urval 

 

Referenstagning Varbi Digitalt 2 år Genom Refapp. 
Intervjuanteckningar Varbi Digitalt 2 år  
Testresultat Cubriks Digitalt 2 år  

Hantera utdrag 

 

Utdrag ur 
belastningsregistret 

Personakt Papper Se anmärkning För anställda inom HVB-hem: Utdrag eller 
kopia gallras efter två år (SFS 2007:171)  
 
För anställda som arbetar med barn med 
funktionsnedsättning (LSS): utdrag eller 
kopia gallras efter två år. (SFS 1993:387) 
 
För anställda inom skola/barnomsorg: 
Notering om att registerutdrag visats upp. 
Kopia på registerutdrag får tas. (SFS 
2010:800) 
 
För anställda inom övrigt arbete med barn: 
Notering om att registerutdraget visats upp. 
Kopia på registerutdrag får inte tas. (SFS 
2013:852) 

Utdrag ur 
misstankeregistret 

Personakt Papper Se anmärkning Tas endast ut för anställda inom HVB-hem. 
Utdrag eller kopia sparas och gallras efter två 
år.  

Erbjudande om tjänst Säkerhetsprövning Säkerhetsskåp hos 
säkerhetsskyddschef 

Papper Se anmärkning Exempelvis samtycke till och framställan om 
registerkontroll, särskild personutredning och 
sammanställning/sändlista Säpo. Förvaras i 
slutet kuvert som endast får öppnas av 
behörig.  
Vid erhållen tjänst bevaras handlingen. 
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Vid ej erhållen tjänst gallras den omgående 
efter besked om att tjänst ej erhållits.   

Göra urval MBL-protokoll Respektive 
förvaltnings 
närarkiv 

Papper Bevaras Vid chefstillsättning. 
 
Kopia publiceras på Insidan under 
”Samverkan”. 

Tillsättningsbeslut Varbi Digitalt Bevaras Meddelas på FSG, CSG, LSG i de flesta fall 
för chefer. 

Anställa 
 

Anställningsavtal Se anmärkning Se anmärkning Bevaras Sedan december 2018 är anställningsavtalen 
digitala med elektronisk underskrift och 
sedan hösten 2021 med tillhörande 
ärendebeskrivning. Dessa förvaras digitalt i 
digital personakt. Inklusive bilagor, 
exempelvis fullmakt för postöppning. 
Fåtal undantag, exempelvis anställning av 
direktör och anställning för feriearbetare 
förvaras på papper i personakt. 

Ansvarsförbindelse Personakt Papper Bevaras För journalföring. 
Sekretessförbindelse Personakt Se anmärkning Bevaras En stor del av de anställda skriver under detta 

som en bilaga till det digitala 
anställningsavtalet. En fristående 
pappershandling används av bland annat 
vikariecenter. 

Anmälningsplikt enligt 
Lex Sarah och Lex 
Maria 

Personakt Se anmärkning Bevaras En stor del av de anställda skriver under detta 
som en bilaga till det digitala 
anställningsavtalet. En fristående 
pappershandling används av bland annat 
vikariecenter. 

 LAS-företräde, 
tidsbegränsad 
anställning 

Winlas Digitalt Vid inaktualitet  
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Erbjudande om 
anställning, 
företrädesrätt 

Personakt Papper Se anmärkning Bevaras endast om medarbetaren tackar nej. I 
övriga fall gallras handlingen och 
anställningen dokumenteras i 
anställningsavtal. 

Uppgifter om anhöriga HR-portalen Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Kompetensförsörjning 
Process: Kompetensutveckla 
Processnummer: 2.3.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Utbilda internt 
 

Guide KLOK Digitalt Vid inaktualitet Kan även kallas kurs eller utbildning. 
Korrespondens Se anmärkning Digitalt Vid inaktualitet Outlook och Teams. Exempelvis 

kursinbjudningar. 
Film Stream Digitalt Vid inaktualitet  

Gå utbildning 
 

Ansökan om 
fritidsstudiebidrag 

Personakt Digitalt Bevaras Skannas och e-postas till personalarkivet. 
personalarkivet@kungsbacka.se 

Överenskommelse om 
studier 

Personakt Papper Bevaras  

Kopia på intyg om 
genomgången 
utbildning 

Se anmärkning Se 
anmärkning 

Bevaras Kan även kallas utbildningsbevis och 
kompetensbevis. 
Papper förvaras i personakt. 
Digitalt bevaras i Winlas eller KLOK. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Kompetensförsörjning 
Process: Utbilda i ledarskap 
Processnummer: 2.3.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Utvecklande 
Ledarskap (UL) 

Informationsmaterial Kurskatalogen Digitalt Bevaras Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se 
länk; Start (sharepoint.com) 

Förnyad ULL Informationsmaterial Kurskatalogen Digitalt Bevaras Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se 
länk; Start (sharepoint.com) 

Kungsbacka Ledaren 
BAS 

Informationsmaterial KLOK Digitalt Bevaras Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se 
länk; Start (sharepoint.com) 

Leda utan att vara 
chef 

Informationsmaterial Kurskatalogen Digitalt Bevaras Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se 
länk; Start (sharepoint.com) 

Jag vill bli chef Informationsmaterial Kurskatalogen Digitalt Bevaras Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se 
länk; Start (sharepoint.com) 

Traineeprogram för 
deltagare som 
genomfört 
programmet, jag vill 
bli chef 

Informationsmaterial Kurskatalogen Digitalt Bevaras Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se 
länk; Start (sharepoint.com) 

 

  

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/anstallning-och-arbetsmiljo/min-utveckling/att-vara-chef-i-kungsbacka/ledarskaps--chefsutbildningar/ledarskaps--chefsutbildningar-2022
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/anstallning-och-arbetsmiljo/min-utveckling/att-vara-chef-i-kungsbacka/ledarskaps--chefsutbildningar/ledarskaps--chefsutbildningar-2022
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/anstallning-och-arbetsmiljo/min-utveckling/att-vara-chef-i-kungsbacka/ledarskaps--chefsutbildningar/ledarskaps--chefsutbildningar-2022
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/anstallning-och-arbetsmiljo/min-utveckling/att-vara-chef-i-kungsbacka/ledarskaps--chefsutbildningar/ledarskaps--chefsutbildningar-2022
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/anstallning-och-arbetsmiljo/min-utveckling/att-vara-chef-i-kungsbacka/ledarskaps--chefsutbildningar/ledarskaps--chefsutbildningar-2022
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/anstallning-och-arbetsmiljo/min-utveckling/att-vara-chef-i-kungsbacka/ledarskaps--chefsutbildningar/ledarskaps--chefsutbildningar-2022
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Kompetensförsörjning 
Process: Hantera omställning 
Processnummer: 2.3.2.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Genomförd 

omplaceringsutredning 
Personakt Digitalt Bevaras  

 Beslut om omplacering Personakt Papper Bevaras  
 Anmälan om företräde 

till återanställning 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse om 
tillfällig anställning 

Personakt Papper Bevaras Vid exempelvis utlån mellan förvaltningar och 
utbyte med universitet. 

 Överenskommelse om 
tidsbegränsat chefskap 

Personakt Papper Bevaras Kan även kallas förordnande.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Bemanning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.3.3.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Organisera 
bemanning 

Protokoll från 
avstämningsmöten 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Statistik Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Bemanning 
Process: Hantera jourtjänstgöring 
Processnummer: 2.3.3.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Handlingar rörande 

bemanningsplanering 
Medvind Digitalt 2 år Till exempel: rörande behov, beställning, 

timvikarier. 
 

  



                                                Sida 35 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Bemanning 
Process: Hantera schemaläggning 
Processnummer: 2.3.3.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Tidrapportering Personec/Medvind Digitalt Bevaras Olika system beroende på förvaltning. 
 Frånvarorapportering Personec/Medvind Digitalt Bevaras Olika system beroende på förvaltning. 
 Bemanningsschema Personec/Medvind Digitalt Bevaras Olika system beroende på förvaltning. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Bemanning 
Process: Semesterplanera 
Processnummer: 2.3.3.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Semesterschema Sharepoint 

samarbetsrum 
Digitalt 2 år Kan även kallas semesterlista. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Arbetsmiljö allmänt 
Process: Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete 
Processnummer: 2.3.4.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 

Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bedöma risker Riskbedömning Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Exempelvis skyddsrondsprotokoll. 
Arbetsmiljömätningar, buller, ljus, psykosociala 
aspekter och förändringar i verksamheten. Åtgärder 
utifrån riskbedömning, som inte genomförs 
omgående förs till handlingsplan. 

Handlingsplan för 
arbetsmiljö 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras  

Uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Årlig uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Enligt AFS 2001:1. 

Handlingsplan för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Innefattar arbetsmiljörapport. 

Hantera 
medarbetardialog 

Anteckningar från 
APT 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt 2 år  

Anteckningar från 
arbetsmöte 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde
: 

HR/Personal 

Processgrupp: Arbetsmiljö allmänt 
Process: Göra arbetsmiljöutredningar 
Processnummer: 2.3.4.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Anmäla Anmälan till arbetsgivaren 

om kränkande 
särbehandling 

Diarium Digitalt Bevaras Kan komma in via KIA, men dokumenteras i 
diarium. 
 
För mer information se dokumentet Hantering 
och utredning av kränkande särbehandling. 

Utreda Utredningsrapport 
kränkande särbehandling 

Diarium Digitalt Bevaras Inklusive rekommenderade åtgärder.  

Begäran om åtgärd enligt 6 
kap. 6a § arbetsmiljölagen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Arbetsgivarens svar Diarium Digitalt Bevaras  
Inspektera Föranmälan av inspektion Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 

Inspektionsmeddelande Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 
Svar på 
inspektionsmeddelande 

Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 

Avslutsbrev Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Arbetsmiljö allmänt 
Process: Hantera krisstöd 
Processnummer: 2.3.4.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera krisstöd Checklista med anledning av 

olycka, sjukdom m.m. 
Insidan Digitalt Uppdateras 

löpande 
Kan även kallas handlingsplan eller 
instruktion.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Personalhälsa 
Process: Bedriva friskvård 
Processnummer: 2.3.5.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Betala ut 
friskvårdsersättning 

Kvitto 
friskvårdsersättning 
månadsanställda 

Respektive chef Papper 7 år  

Kvitto och blankett 
friskvårdsersättning 
timanställda 

Lönecenter Papper 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Personalhälsa 
Process: Utföra medicinska kontroller 
Processnummer: 2.3.5.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera medicinska 
kontroller 

Korrespondens med 
företagshälsovård och 
medarbetare 

Outlook Digitalt Vid inaktualitet Uppgifter av ringa karaktär.  

Tjänstbarhetsintyg Personakt Papper Bevaras Intyg som krävs för vissa riskfyllda arbeten enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska 
kontroller. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Personalhälsa 
Process: Hantera tillbud 
Processnummer: 2.3.5.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Utredning 
 

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan om 
tillbud 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarligt 
tillbud till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarligt tillbud 

Diarium Digitalt 10 år  

Tillsynsmeddelande 
från 
Arbetsmiljöverket 

Diarium Digitalt Bevaras  

Korrespondens Diarium Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och bevaras. 
I korrespondens av betydelse ingår exempelvis 
begäran till Arbetsmiljöverket om förlängd 
svarsfrist samt svar från Arbetsmiljöverket om att 
förlängd svarstid beviljas 
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 Avslutsbrev från 
Arbetsmiljöverket 

Diarium Digitalt Bevaras  

Sammanställa tillbud Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

Diarium Digitalt Bevaras Minst en gång per år ska en sammanställning av 
olycksfall, ohälsa och tillbud redovisas i 
samverkansgrupp och nämnd, enligt organisatorisk 
samverkansstruktur. Sammanställningen används 
som underlag i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 
på verksamhetsnivå och slutligen förvaltningsnivå. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Personalhälsa 
Process: Hantera olycksfall 
Processnummer: 2.3.5.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Utredning 
 

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan av 
olycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarlig 
arbetsolycka till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarlig 
arbetsplatsolycka 

Diarium Digitalt 10 år  
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Anmäla 
färdolycksfall 
 

Anmälan om 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Dokumentation av 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Sammanställa 
olycksfall 

Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

Diarium Digitalt Bevaras Minst en gång per år ska en sammanställning av 
olycksfall, ohälsa och tillbud redovisas i 
samverkansgrupp och nämnd, enligt organisatorisk 
samverkansstruktur. Sammanställningen används 
som underlag i det förebyggande arbetsmiljöarbetet 
på verksamhetsnivå och slutligen förvaltningsnivå. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Personalhälsa 
Process: Rehabilitera 
Processnummer: 2.3.5.6 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Genomföra 
rehabiliterings-
utredning 
 

Arbetsförmågebedömning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Rehabiliterings-
kartläggning 

Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  

Beslut från 
Försäkringskassan 

Hos respektive chef Papper Vid inaktualitet Rörande sjukpenning. Exempelvis i 
samband med sjukfrånvaro, indragen 
sjukpenning, kontrakt om att betala 
tillbaka om arbetstagare får nytt 
sjukpenningsbeslut från 
Försäkringskassan, beviljande av 
förebyggande sjukpenning, undantag 
från karensavdrag vid kronisk 
sjukdom etc. 

Förstadagsintyg Rehabiliteringssystem Digitalt 3 månader Signerad överenskommelse. 
Upprätta handlingsplan Plan för återgång i arbete Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras Tidigare även kallad handlingsplan, 

rehabiliteringsplan och rehabplan. 
Läkarintyg Rehabiliteringssystem Digitalt Se anmärkning. Läkarintyg (inklusive vårdintyg) där 

arbetslivsinriktad rehabilitering är 
aktuell bevaras. Övriga gallras 
omgående. Eventuella papper skannas 
och gallras. 

Hälsoavstämning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Avsluta rehabilitering Mötesanteckningar, 

rehabiliteringsmöten 
Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras T.ex. vid rehabiliteringsavslut eller 

alkohol- och drogrelaterade ärenden 
Överenskommelser, 
arbetsgivare-arbetstagare 

Rehabiliteringssystem/ 
Personakt 

Digitalt/ 
papper 

Bevaras T.ex. i samband med behandling/ 
handlingsprogram i alkohol- och 
drogärenden. Eventuella underskrivna 
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pappershandlingar läggs i personakt, 
annars digitalt i system. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: PA 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.3.6.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Organisera Frågor som ej är 

löneunderlagsgrundande 
Artvise Digitalt 14 månader  

Registerutdrag om 
ställföreträdarskap 

Personakt Papper Bevaras  

Bokföringsorder och 
avstämningslistor 

Samarbetsrum Digitalt 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: PA 
Process: Beräkna och betala ut lön 
Processnummer: 2.3.6.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Beräkna lön Persondata Personec Digitalt Bevaras Persondata ur Personec, anställningsmatrikel, 

personuppgifter. 
Arbetstidsschema Artvise Digitalt 2 år  
Månads och timrapporter Artvise Digitalt 7 år  
Utlandstraktamente Personec Digitalt Bevaras Kopia i Artvise. Eventuella kvitton sparas på 

papper och gallras efter 7 år. 
Lärarlyftsansökan Artvise Digitalt 7 år  
Ansökan om omvandling av 
semesterdagar 

Artvise Digitalt 7 år Till kontantersättning eller timmar. 

Ansökan, byte 
semesterdagstillägg mot 
ökad ledighet 

Artvise Digitalt 7 år Kallas även semesterväxling. 

Sjukledighet, sjukförsäkran 
för timavlönad personal 

Artvise Digitalt 7 år  

Bil-avtal Artvise Digitalt Bevaras  
Anmälan av ändring i 
kodsträng 

Artvise Digitalt 2 år  

Anmälan av ändring i lön Artvise Digitalt 7 år  
Ansökan och 
överenskommelse om 
löneväxling 

Artvise Digitalt 7 år Själva ansökan om löneväxling görs direkt av 
medarbetaren till försäkringsbolaget. En kopia 
skickas till Lönecenter. 

Beräkna lön Begäran om intyg Artvise Digitalt 2 år Exempelvis anställningsbevis eller 
inkomstuppgift. 

Intyg Samarbetsrum Digitalt 2 år Exempelvis anställningsbevis eller 
inkomstuppgift. 
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Förtroendemannaredovisning Samarbetsrum Digitalt 7 år Underlag för beräkning av arvode för 
valförrättare, uppdragstagare, förtroendevalda 
och god man. Exempelvis: närvarolistor, 
sammanträden, förrättningar, 
begravningsarvoden. 

Reseräkning/traktamente Personec Digitalt Bevaras Eventuella kvitton sparas hos chef på papper 
och gallras efter 7 år. 

Beslut om utmätning av lön Närarkiv Papper 7 år  
Beslut om jämkning Artvise Digitalt 7 år  
Meddelande om löneavdrag Artvise Digitalt 7 år Kallat intresseavdrag. Exempelvis för 

konstförening och kostavdrag. 
Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

Artvise Digitalt 7 år  

Beslut om högriskskydd för 
arbetstagare med omfattande 
korttidsfrånvaro 

Närarkiv Papper 7 år Utifrån beslut begär lönekonsult ersättning 
från Försäkringskassan. I dagsläget sköter FG 
och GA sina egna. 

Överenskommelse om lön Personakt Papper Bevaras  
Ansökan och beslut om att 
gå ner i tjänst med 
bibehållen tjänstepension 

Artvise Digitalt 7 år  

Ansökan om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

Beräkna lön Beslut om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

Manuell utbetalning Artvise Digitalt 7 år  
Återbetald löneskuld Artvise Digitalt 7 år  
Underlag för tidredovisning Artvise Digitalt 7 år Exempelvis beredskapslistor. 

Betala ut lön Underlag för felaktig lön Artvise Digitalt 7 år  
Lönefil P: Digitalt 7 år Även kallad bankfil. 

 
Omvandling av 
semesterdagar till timmar 

Artvise Digitalt 7 år  

Utbetalningsorder Samarbetsrum Digitalt 7 år  
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Löneredovisning Redovisning av 
preliminärskatt och 
arbetsgivaravgift 

Samarbetsrum Digitalt 7 år  

Rättning av kontrolluppgifter Samarbetsrum Digitalt 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: PA 
Process: Hantera personalförsäkring 
Processnummer: 2.3.6.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Information från 

försäkringsbolag 
Artvise Digitalt 7 år Den mesta informationen sköts direkt mellan 

medarbetare och försäkringsbolag. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Övriga personalåtgärder 
Process: Hantering av bisysslor 
Processnummer: 2.3.8.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Bedöma bisyssla Anmälan om 

bisyssla 
Winlas Digitalt Bevaras  

Avslag om bisyssla Winlas Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Övriga personalåtgärder 
Process: Hantering av disciplinåtgärder 
Processnummer: 2.3.8.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Informera Skriftligt förtydligande Personakt Papper Bevaras  

Underrättelse om 
varning 

Personakt Papper Bevaras  

Skriftlig varning Personakt Papper Bevaras Även kallad skriftlig erinran. 
Handlingsplan Personakt Papper Bevaras  
Anteckningar från 
medvetandegörande 
samtal 

Personakt Papper Bevaras  

Besluta Beslut om avstängning Personakt Papper Bevaras  
Överläggningsprotokoll Personakt Papper Bevaras  
Polisanmälan Personakt Papper Bevaras För förseelse i arbetet.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera egen uppsägning 
Processnummer: 2.3.9.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Uppsägning på 

egen begäran 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse 
om avslutad 
anställning 

Personakt Papper Bevaras Med eller utan avgångsvederlag. 

 Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

Personakt Papper Bevaras  

 Tjänstgöringsbetyg Personakt Papper Bevaras Skrivs av chef. 
 Anteckningar från 

avgångssamtal 
Winlas Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera uppsägning från arbetsgivaren 
Processnummer: 2.3.9.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Meddela fack om 
varsel 

Kopia på varsel om 
uppsägning 

Se anmärkning Papper Se anmärkning Original skickas till fack. Varsel som resulterar i 
avslut bevaras och läggs i personakt. 
 
Varsel som inte resulterar i avslut e-postas till  
personalarkiv och gallras efter 2 år. 
personalarkivet@kungsbacka.se 

Kopia på varsel om 
avsked 

Se anmärkning Papper Se anmärkning Original skickas till berörd. Varsel som resulterar i 
avslut bevaras och läggs i personakt. 
 
Varsel som inte resulterar i avslut e-postas till  
personalarkiv och gallras efter 2 år. 
personalarkivet@kungsbacka.se 

Besluta Besked om avslut 
av anställning 

Personakt Papper Bevaras  

Skriftlig grund för 
uppsägning 

Personakt Papper Bevaras  

Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

Personakt Papper Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera upphörande av tidsbegränsad anställning 
Processnummer: 2.3.9.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Varselbrev av 

tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

Papper 2 år  

 Beslut om att avstå 
rätten till 
tillsvidareanställning 
vid konvertering 

Personakt Papper Bevaras Beslut av anställd. 

 Anteckningar från 
avgångssamtal 

Winlas Digitalt Vid anställningens 
upphörande 

 

 Svar på exit-enkät Artvise Digitalt 7 år Leder enkäten till en sammanställning av betydelse 
för verksamheten bevaras den. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera tjänstepension 
Processnummer: 2.3.9.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Pensionsbrev Personakt Papper Bevaras Kallas även pensionsbeslut. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera rätt att fortsätta till 65 
Processnummer: 2.3.9.6 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Framtidssamtal 

65+  
Artvise Digitalt 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera dödsfall 
Processnummer: 2.3.9.7 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Dödsfallsintyg Artvise Digitalt 7 år Beställs från Skatteverket. Här ingår även 

släktutredning. 
 Dödsfallsanmälan Artvise Digitalt 7 år Inkommer från dödsbo. 
 Meddelande från 

KPA 
Personakt Papper Bevaras Från KPA om att det inte kan betalas ut något 

försäkringsbelopp efter dödsfallet. 
 Arbetsgivarintyg, 

anmälan om avliden 
arbetstagare 

Personakt Papper Bevaras Kopia bevaras i personakt. Original skickas till 
KPA. 

 Bouppteckningsintyg Personakt Papper Bevaras Kopia mottas från KPA efter att utredning har 
gjorts, original skickas till dödsboet. 
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2.5 Verksamhetsområde: Ekonomi 

 
2.5.1 Processgrupp: Administrera ekonomi 
 
Beskrivning 
 
Följande processer avser räkenskapsmaterial på KLK Ekonomi. Motsvarande principer för bevarande av räkenskapsmaterial gäller även för övriga 
förvaltningar som har motsvarande processer/material. 
Verifieringskedjan utgörs i ekonomiprocessernas av: 
 

• Verifikationer 
• Grund- och huvudbok 
• Bokslut och Årsredovisning 

 
Till och från verifieringskedjan finns det i ekonomiprocesserna försystem/sidoordnad bokföring, eftersystem/sidoordnad bokföring samt stödjande delar som 
även dessa beskrivs i dokumenthanteringsplanen. 
 
2.5.1.1 Hantera verifikationer 
 
Beskrivning 
 
Verifikationer utgör grunddokumentet i bokföringen. Den innehåller de uppgifter som behövs för förståelse av händelsen. Om verifikationen inte innehåller all 
relevant information, utan t.ex. hänvisar till ett underlag utgör också själva underlaget verifikation. Varje verifikationsserie ska sparas och förvaras i 
verifikationsnummerordning. 
  
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Avskrivningar, 
kundfakturor 

Årsvis Närarkiv*  Papper Gallras efter 
10 år 

 *Attesterat avskrivnings-underlag 
arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
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Avskrivning utförs i Raindance 
och Future. Fordran skrivs av i 
bokföringen och underlag mailas 
till Intrum för efterbevakning. 
 

 
 

Betalningsföreläggande, 
betalda 

Årsvis Närarkiv  Papper Gallras efter 
10 år 

 Betalning registreras i 
Inkassodirekt. 
 

 
 

Bokföringsorder, 
underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Attesterat underlag registreras i 
ekonomisystemet. 

 Bokföringsorder Årsvis  Ekonomisystem/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

 Bokföringsordern registreras i 
ekonomisystemet, skickas sedan 
till attestant för attest och blir 
definitiv vid attestering. 
 
Arkiveras 3 år i ekonomisystemet 
och 7 år i Microweb. 
 

 
 

Kassaverifikationer Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

 Kassaverifikationerna registreras i 
ekonomisystemet med vertypen 
EKBANK. 
 

 
 

Debiterade 
inkassoavgifter 

Årsvis G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år  

 Obetalda Inkassoavgifter från 
Inkasso Direkt debiteras på 
kundfaktura i Raindance. 
 
Underlaget sparas genom 
skanning på: 
”G:\KLK\Ekonomi\3 
Finans\Kundteamet\Kundfordring
ar Raindance\Lägga på listor”. 
Överförs löpande till databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb. 
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 Inbetalningar, 
kundreskontran 
 

Årsvis  Se anm.  Digitalt/ 
Papper 

Gallras efter 
10 år  

 Inbetalning registreras dagligen i 
Raindance, Future och Inkasso 
Direkt.   
 
Inbetalningsfiler från bankgiro 
och autogiro sparas på:  
Raindance: ”P:\DFiles\Bg\Old” 
Inkasso Direkt: 
”P:\InkassoDirekt\BGMax\ 
Backup” 
Future: ”P:\EDP Future 
Filer\BGFiler\Inlästa och P:\EDP 
Future Filer\AGFiler\BG 
autogiro\Inlästa”. 
 
Filerna överförs löpande till 
databasen "Övriga arkivet" i 
Microweb. 
Bokföringsunderlagen arkiveras i 
KLK Ekonomis närarkiv på 
Vägmästaren. 
 

 
 

Krediteringar Årsvis  Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

 Kreditering görs efter att KLK 
Ekonomi erhållit ett attesterat 
underlag av faktura i Raindance 
eller Future.  
 
Det attesterade krediterings-
underlaget arkiveras i KLK 
Ekonomis närarkiv på 
Vägmästaren. 
 

 
 

Manuella utbetalningar Årsvis  Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

 Manuella utbetalningar registreras 
i leverantörsregistret i Raindance. 
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Kundfakturaunderlag Årsvis  Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

 Manuella kundfakturor registreras 
i kundreskontran i Raindance. 
 

 
 

Återredovisade 
leverantörsbetalningar 

Årsvis  Microweb Digitalt Gallras efter 
10 år  

 Fil från BGC som avser utbetalda 
leverantörsbetalningar. 
 
Sparas elektroniskt på 
P:\DFiles\Bg\Kvittens_levbet\Ark
iv_kvittens_levbet. Överförs 
löpande till databasen "Övriga 
arkivet" i Microweb. 
 

2.5.1.2 Hantera grund- och huvudbok 
 
Beskrivning 
 
Grundboken är en kronologiskt förd lista över samtliga verifikationer (verifikationslista). Grundboken finns sedan 2005 digitalt i en databas. 
Huvudbok är en systematisk förd lista över samtliga transaktioner. Tidigare benämndes denna lista i Kungsbacka kommun för Årsjournal. Även huvudboken 
finns sedan 2005 digitalt i samma databas som grundboken. 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Huvudbok Årsvis Närarkiv/ 
Microweb 

Papper/ 
Digitalt* 

Bevaras  *Pappersversion mellan 1971-
2007. CD mellan 1993-2005. 
Digitalt mellan 2001-2005.   
 
Från och med 2006 sparas inte 
någon separat huvudbok utan 
denna information finns att hämta 
i bokföringsdatabasen.  
 



                                                Sida 65 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

Pappersunderlag och CD-skivor 
finns i KLK Ekonomis närarkiv 
på Vägmästaren. Det digitala 
materialet förvaras i databasen 
"Huvudbokstransaktioner" i 
Microweb. 
 

 
 

Årsjournaler,  
kontoklass 0/ 
kontoklass 3-8 

Årsvis  Centralarkiv Papper Bevaras  Finns t.o.m 1992 i centralarkivet. 
Har därefter ersatts med 
huvudbok. 
 

 
 

Bokföringsdatabas Årsvis  Microweb Digitalt Bevaras  Databas som innehåller uppgifter 
avseende både huvudbok och 
grundbok. Från 2005 och framåt. 
 
I Raindance finns verifikationer 
från de tre senaste åren. Arkiveras 
kontinuerligt varje år till 
databasen "Verifikationer" i 
Microweb. 
 

2.5.1.3 Hantera bokslut och årsredovisning 
 
Beskrivning 
 
Bokslutet utgör en sammanställning av redovisningen per bokslutsdatum. Sedan 2012 sparas bokslutmaterial i bokslutsboken.  
Årsredovisningen utgörs av bokslutet samt ett antal noter och en förvaltningsberättelse. 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Bokslut Årsvis G:/ 
Microweb/ 
Centralarkiv 

Papper/ 
Digitalt* 

Bevaras  *Pappersversion t.o.m. 2011, 
digitalt fr.o.m. 2012.  
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Fr.o.m. 2012 samlas boksluts-
material som ska bevaras i 
bokslutsboken. 
 
Bokslut i papper arkiveras i 
centralarkivet. Bokslutsboken 
sparas digitalt på: 
”G:\KLK\Ekonomi\1 
Redovisning\Arkiv\Bokslutsbok”. 
Överförs löpande till databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb. 
 

 
 

Kontoplan Årsvis G:/ 
Microweb 

Digitalt Bevaras  Ingår som del i bokslutsboken 
from 2017. 
 
Bokslutsboken sparas digitalt på: 
”G:\KLK\Ekonomi\1 
Redovisning\Arkiv\Bokslutsbok”. 
Överförs löpande till databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb. 
 

 
 

Bokslutsspecifikationer Årsvis G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

 ”G:\KLK\Begränsad\Alla 
Ekonomi\Bokslut, 
delårsrapport\Bokslut 2017”. 
Arkiveras kontinuerligt varje år 
till databasen "Övriga arkivet" i 
Microweb.  
 

 
 

Koncernbokslut Årsvis G:/ 
Närarkiv/Central
arkiv 
 

Papper/ 
Digitalt* 

Bevaras  *Pappersversion t.o.m. 2014, 
digitalt fr.o.m. 2015.  
 
Material t.o.m. 2011 finns i 
centralarkivet. Från 2012-2014 i 
KLK Ekonomis arkiv på 
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Vägmästaren. Material från 2015 
och framåt sparas elektroniskt på 
”G:\KLK\Ekonomi\1 
Redovisning\Arkiv\Koncernredov
isning”. 
 

 
 

Årsredovisning Diarieförs Diarium Digitalt/ 
Papper 
 

Bevaras   

2.5.1.4 Hantera försystem 
 
Beskrivning 
 
Försystemet ”lämnar över” en verifikation till grundbokföringen. Försystem kan vara både digitala system och manuella hanteringar. 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Autogiro,  
medgivande/ 
avanmälningar från 
BGC 

Systematisk Se anm.  Digitalt Gallras 10 år 
efter att avtal 
upphört 

 Ansökning/avanmälan inkommer 
via Internetbanken, Autogiro 
Online, godkänns/åtgärdas av 
KLK Ekonomi. 
 
Det som avses Raindance 
arkiveras på ”G:\KLK\Ekonomi\3 
Finans\Kundteamet\AUTOGIRO\
Medgivanden”. 
 
Det som avses Future arkiveras 
fr.o.m. 2018 på ”P:\EDP Future 
Filer\ARKIV\AG återredovisade  
medgivanden”. 
T.o.m. 2017 arkiverades Future i 
papper i KLK Ekonomis närarkiv 
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på Vägmästaren. Överförs 
löpande till databasen "Övriga 
arkivet" i Microweb. 
 

 Autogiro, ansökningar Systematisk  Närarkiv Papper Gallras 10 år 
efter att avtal 
upphört 
 

 Autogiroansökan inkommer via 
blankett som kunden skickar till 
KLK Ekonomi. Ansökan om 
autogiro sker hos BGC och efter 
godkännande registreras det på 
kunden. 
 
Ansökningarna arkiveras i KLK 
Ekonomis närarkiv på 
Vägmästaren. 
 

 
 

Anläggningsregister Årsvis Microweb Papper/ 
Digitalt 
 

Bevaras  Anläggningsregister är från och 
med 2008 en modul i ekonomi-
systemet. Dessförinnan var 
anläggningsregistret en fristående 
accessdatabas. 
 
Saldon per 2007-12-31 finns i 
databasen "Anläggningsregister 
per 2007-12-31" i Microweb. 
Från 2008 sparas anläggnings-
registret i bokslutsboken som 
löpande arkiveras i databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb.  
 

 
 

Anmälan/avanmälan,  
E-faktura 
kundreskontran 

 G:/Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

 Anmälan/avanmälan av E-faktura 
inkommer via mail 
frånindata@prod.ntmediaprint.se.  
Registrering/avregistrering sker 
på respektive kund i våra 

mailto:indata@prod.ntmediaprint.se
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kundregister i Raindance och 
Future. 
 
Arkiveras digitalt på 
”G:\KLK\Ekonomi\3 
Finans\Kundteamet\E-fakturor”. 
Överförs löpande till databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb. 
 

 
 

Betalningspåminnelser Årsvis Raindance/ 
Future 
 

Digitalt Gallras efter 
2 år 

  

 
 

Budgetunderlag, 
kommunbudget 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras  Avser nämndernas beslut om 
underlag till kommunbudget. 
 

 
 

Fastställd budget,  
kommunbudget 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras  Kommunfullmäktige beslutar om 
prioriterade mål, resultat- och 
finansieringsbudget, ekonomiska 
ramar för nämnderna, taxor och 
avgifter, investeringsplan, 
direktiv och skattesats. 
 

 
 

Nämndbudget Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras  Nämndbudgeten är en plan för 
nämndens verksamhet, mål och 
ekonomi med inriktning för 
arbetet i förvaltningen. 
 

 
 

Förvaltningsbudget Diarieförs/ 
Årsvis 

Diarium/ 
Raindance 
 

Digitalt Gallras efter 
2 år 

 Förvaltningsbudgeten är en 
planering inom förvaltningen för 
nästkommande år med mål och 
genomförandeplaner för 
verksamheten samt fördelning av 
de ekonomiska anslagen. 
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Garantier Kronologisk Kassaskåp i 
närarkiv 

Papper Gallras 10 år 
efter avslut 
 

 Internbanken ansvarar för in och 
utlämning av garantier. 
Enhetschefer, Drift och underhåll 
på Service Fastigheter har 
behörighet att hämta ut dessa 
enligt gemensam rutin. 
 
Garantier/säkerheter arkiveras i 
kassaskåpet i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
Innehållsförteckning i kartotek. 
 

 
 

Inkassokrav Årsvis Raindance/ 
P:/ 
Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Raindance: ”P:\DFiles\Arkiv\ 
KR\Inkassokrav”. 
Future: ”P:\EDP Future 
Filer\Kravfil”.  
Överförs löpande till databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb. 
 

 
 

Filinläsningar från 
verksamhetssystemen 
till Raindance 
 

Årsvis Raindance/ 
P:/ 
Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Fakturafil läses in i Raindance 
och sparas digitalt. 
 
”P:\DFiles\Arkiv\KR\Fakturafiler
” under respektive förvaltning. 
Överförs löpande till databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb. 
 

 
 

Kundfakturor, 
Raindance 
 

Kronologiskt Raindance/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Alla kundfakturor överförs 
löpande till Microweb efter 3 år. 

 
 

Kundfakturor, vatten- 
och renhållnings-
avgifter 

Årsvis Närarkiv/ 
P:  

Papper/ 
Digitalt* 

Gallras efter 
10 år 
 

 Elegans kundfakturajournaler 
t.o.m. okt 2009.   
Future fakturafiler fr.o.m. 
november 2009.   
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Kundfakturor som finns i Future 
arkiveras i EDP arkiv Future. 
 
*Elegans: Papper t.o.m. 2004. 
Fr.o.m. 2005 t.o.m. okt 2009 CD 
arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren.  
Future: ”P:\EDP Future 
Filer\Fakturafil”. 
 

 
 
 

Parkeringsböter  G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Förvaltningen Teknik skickar 
filer med obetalda P-böter till 
ekonomi 2 ggr/månad.                                      
I filen finns information om 
bilens ägare; namn, 
personnummer och adress.  
 
Vi registrerar ärenden i 
Inkassodirekt och sänder ut 
påminnelser. Om betalning inte 
inkommer skickar vi ut 
inkassokrav och därefter vidare 
till kronofogden alternativt 
Intrum Justitia AB. 
 
Filen sparas ”G:\KLK\Ekonomi\3 
Finans\Kundteamet\P-Böter”. 
Överförs löpande till databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb. 
 

 
 
 

Leverantörsfakturor och 
hyresavier 

Årsvis Arkivskåp* Papper Gallras efter 
10 år 
 

 Inkomna pappersfakturor som 
inte kan skickas för skanning, 
registreras manuellt i Proceedo. 
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*Arkiveras i arkivskåp hos SE 
Inköp, Borgmästaregatan 8B. 
 

 
 

Leverantörsfakturor, 
papper 
 

Årsvis Proceedo/ 
Se anm. 

Papper Gallras efter 
10 år 
 

 Inkomna pappersfakturor 
datumstämplas och skickas till 
skanningsleverantören för 
skanning och arkivering. De 
skannade fakturorna skickas till 
Visma Proceedo för inläsning. 
 
Papper: Hos skannings-
leverantören. De skannade 
fakturorna lagras i Visma 
Proceedo i elektronisk format. 
 

 
 

Leverantörsfakturor, 
digitala 

Årsvis Proceedo Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Elektroniskt inkomna fakturor till 
Visma Proceedo. 
 
 

 
 

Utbetalningsjournaler 
från Raindance 
 

Årsvis Närarkiv/ 
P:  

Papper/ 
Digitalt* 

Gallras efter 
10 år 
 

 *Papper t.o.m. juli 2015. 
Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
Digitalt: ”P:\DFiles\Arkiv\LR\ 
Utbet_journal”.  
 

2.5.1.5 Hantera eftersystem 
 
Beskrivning 
 
Flera eftersystem hämtar information ur bokföringsdatabaser i verifieringskedjan för att kontrollera eller redovisa i andra former. Gallring och arkivering kan 
ofta ske efter samma principer som gäller för verifieringskedjan.  
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Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 
Registrering 

Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 
Gallras  

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Avstämningslistor Systematisk Se anm. Papper/ 
Digitalt 
 

Gallras efter 
2 år 

 Avstämning av balanskonton och 
reskontror görs av respektive 
balanskontoansvarig. 
 

 
 

Delårsrapporter Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   

 
 

Hundskatteregister  Centralarkiv Papper Bevaras  Hundskatteregister för åren 1924-
1951. 
 

 
 

Revisionsrapporter Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   

 
 

Handlingar rörande 
donationsstiftelser   

Systematisk Närarkiv/ 
G:  

Papper/ 
Digitalt* 
 

Bevaras  *Stiftelsehandlingar finns i 
papper men även inskannade. 
 
Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren samt 
digitalt ”G:\KLK\Begränsad\ 
Stiftelser”. 
 

 
 

Donationsstiftelser, 
verifikationer 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Bokförs i Visma Administration. 
 
Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
 

 
 
 

Donationsstiftelser, 
årsbokslut 

Årsvis Närarkiv Papper Bevaras  Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
 

 
 

Donationsstiftelser, 
årsredovisning 

Årsvis Närarkiv Papper Bevaras  Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
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Skattedeklaration Årsvis Närarkiv* Papper Gallras efter 
10 år 

 Kommunens egna fastigheter och 
löneskatt på pensionskostnader. 
Deklaration görs av handläggare 
på KLK Samhällsbyggnads-
kontor. 
 
*Arkiveras i Samhällsbyggnads-
kontorets närarkiv i Stadshuset. 
 

 
 
 

Momsdeklaration med 
tillhörande underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Ansökan, 
momsersättning med 
tillhörande underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Underlag till 
deklaration, jämkning 
moms 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras 10 år 
efter avslutad 
jämkning 
 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 

Vattenvårdsförbunden, 
verifikationer 
 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Överföring betalning: 
- 1. (Simlistor) 

från Inkasso 
Direkt -> 
Raindance     
     

- 2. Överföring 
betalning från 
(Simlistor), 
Raindance -> 
Inkasso Direkt 
 

Årsvis Närarkiv/ 
Future 

Papper Gallras efter 
2 år 

 1. Fil skapas i Inkasso Direkt för 
de betalningar som även ska 
registreras i Raindance.             
Listan sparas ihop med dagens 
inbetalningar arkiveras i 
Ekonomis närarkiv på KLK. 
                    
2. Fil skapas i Raindance för de 
betalningar som även ska 
registreras i Inkasso Direkt. Filen 
hämtas upp i Inkasso Direkt. 
Listan sparas ihop med dagens 
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- 3. Överföring 
betalning Future 
-> Inkasso 
Direkt 

 

inbetalningar arkiveras i 
Ekonomis närarkiv på KLK. 
 
3. Manuell hantering i Future. 
Listan sparas tillsammans med 
dagens betalningar för Future.  
 

 
 

Internfakturor Årsvis Raindance Digitalt Gallras efter 
2 år 
 

 Internfakturor registreras i 
ekonomisystemet. 
Internredovisning utgör inte 
räkenskapsinformation ut ett 
externredovisningsperspektiv och 
har därmed inte samma krav på 
bevarande som externa 
verifikationer. 
 

2.5.1.6 Hantera stödjande delar utanför verifieringskedjan 
 
Beskrivning 
 
De stödjande delarna består av den dokumentation som skapas utanför verifieringskedjan men som är viktiga för att ekonomiprocesserna ska fungera och för att 
verifieringskedjan ska gå att förstå. 
  
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Attestlistor Systematisk Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  
 

 Enligt attestreglementet och 
tillämpningsanvisningarna som 
finns på Insidan: 
https://insidan.kungsbacka.se/Ko
mmungemensamt/Ekonomi-och-
styrning-ny/Regler-och-
styrdokument/attestreglemente/ 
 

https://insidan.kungsbacka.se/Kommungemensamt/Ekonomi-och-styrning-ny/Regler-och-styrdokument/attestreglemente/
https://insidan.kungsbacka.se/Kommungemensamt/Ekonomi-och-styrning-ny/Regler-och-styrdokument/attestreglemente/
https://insidan.kungsbacka.se/Kommungemensamt/Ekonomi-och-styrning-ny/Regler-och-styrdokument/attestreglemente/
https://insidan.kungsbacka.se/Kommungemensamt/Ekonomi-och-styrning-ny/Regler-och-styrdokument/attestreglemente/
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Pärm med originalattester för 
KLK finns i Ekonomis närarkiv 
på Vägmästaren. 
 

 Dokumentation, 
redovisningssystemet 

Årsvis Närarkiv/ 
G:/ 
Microweb 

Papper/ 
Digitalt 

Gallras efter 
10 år  
 

 Dokumentation av redovisnings-
systemet görs årligen. Beskriver 
bokföringssystemets uppbyggnad 
och organisation. 
 
Gammal dokumentation (från 
2005) finns på papper i KLK 
Ekonomis arkiv på Vägmästaren. 
Från och med 2016, bilaga till 
bokslutsboken. 
”G:\KLK\Ekonomi\1 
Redovisning\Arkiv\Systemdokum
entation”. 
Arkiveras löpande till databasen 
"Övriga arkivet" i Microweb. 
 

 Statistik SCB 
 

Årsvis G: Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Vi lämnar olika sorters statistik 
till SCB: 
Räkenskapssammandraget: Steg 1 
och 2, Kvartalsutfall, Privata 
utförare, Kommunens tillgångar 
och skulder och Offentligt ägda 
företag. 
 
”G:\KLK\Ekonomi\8 
Statistik\SCB”. 
 

 
 

VA-lån Systematisk Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år efter att 

 Endast befintliga, inga nya 
tillkommer pga ändrad hantering 
okt 2014 till avbetalningsplaner. 
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lånet är slut-
betalt 
 

 
Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
 

 
 
 

Lånehandlingar Kronologisk Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Underlag för nya lån arkiveras 
tillsammans med kassa-
verifikationen. Kommunens egna 
lån finns även dokumenterade i 
KI-Finans. 
 
Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
 

 
 

Avvisade leverantörs-
betalningar 
 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
2 år 

 Besked om avvisade 
leverantörsbetalningar kommer 
från Bankgirocentralen. Ansvarig 
handläggare åtgärdar 
utbetalningen i ekonomisystemet. 
 
Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
 

 
 
 

Försäkringshandlingar Årsvis G:  
 

Digitalt Gallras 10 år 
efter avtalets 
slut 

 Försäkringsbreven kommer från 
kommunens försäkrings-
förmedlare på Söderberg & 
Partners. Kommunens 
försäkringssamordnare har 
tillgång till Söderberg & Partners 
dokumentsystem "Optimum" där 
kommunens försäkringsbrev m.m. 
finns tillgängliga. 
 
Försäkringsbrev sparas i filen 
”G:\KLK\Ekonomi\Försäkringar\
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Försäkringsbrev”. Utredning 
pågår med var de ska sparas 
ytterligare. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Inköp 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.5.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Leda Policy för inköp Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 

Original hos Service, kopia hos 
övriga nämnder.  

Riktlinjer för inköp Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Original hos Service, kopia hos 
övriga nämnder. 

Riktlinjer för direktupphandling  Diarium Digitalt  Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Original hos Service, kopia hos 
övriga nämnder. 

Policy för konkurrensprövning Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Original hos Service, kopia hos 
övriga nämnder. 

Tillämpningsanvisningar - policy för 
konkurrensprövning 

Diarium  Digitalt Bevaras  Beslutas av kommunfullmäktige. 

”Vad gäller vid konkurrensprövning” Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Organisera Förnyad konkurrensutsättning – 

Handledning för leverantörer  
Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Inköp 
Processgrupp: Inköp 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.5.1.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Organisera Kungsbacka 

upphandlingsplan 
Diarium  Digitalt  2 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Inköp 
Processgrupp: Inköp 
Process: Hantera upphandling över tröskelvärde 
Processnummer: 2.5.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Förbereda och 
initiera 
upphandlingsärende 

Inköpsgrundande handling t.ex. 
anskaffningsbeslut, 
investeringsbeslut 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras I de fall särskilt beslut från nämnd tas, 
diarieförs detta och expedieras till Service 
Inköp, Upphandling. I andra fall avgör 
volymerna om upphandling ska 
genomföras. 

Annonsera Annons i databas Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Anbudsförfrågan Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Innehåller administrativa föreskrifter. 
Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Infordran/inbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Kravspecifikation Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Avtalsvillkor Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Lista 
upphandlingsdokumentshämtare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Genomföra 
upphandling 
 

Frågor från anbudsgivare och svar, 
under annonseringstiden 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras När frågorna blir av betydelse för 
upphandlingen går det ut ett 
förtydligande, meddelande till alla 
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Genomföra 
upphandling 

anbudsgivare. Administreras i Tendsign, 
överförs till Ciceron avtalsdatabas efter 
avslutat ärende 

Ansökningsinbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Specifikt för urvalsselektiv eller 
förhandlad upphandling. Administreras i 
Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 

Ansökningar om att få inkomma 
med anbud, valda 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Specifikt för urvalsselektiv eller 
förhandlad upphandling. Administreras i 
Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 

Ansökningar om att få inkomma 
med anbud, ej valda/ej korrekt 
inlämnande 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

Specifikt för urvalsselektiv eller 
förhandlad upphandling. Administreras i 
Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 

Meddelande till anbudsgivare Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Specifikt för urvalsselektiv eller 
förhandlad upphandling. Administreras i 
Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 

Rapport över kvalificering av 
anbudsansökningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Specifikt för urvalsselektiv eller 
förhandlad upphandling. Administreras i 
Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 

Anbudspröva och 
utvärdera 
 

Fullmakt Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Anbudssammanställning Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Anbud, antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Inklusive specifikationer, bilagor etc.  
Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 
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Anbudspröva och 
utvärdera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbud, ej antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

Inklusive specifikationer, bilagor etc.  
Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 
  

Öppningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Anbudsöppning, ansökan. Administreras i 
Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 

Korrespondens med anbudsgivare, 
av betydelse 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Korrespondens med anbudsgivare, 
av ringa eller tillfällig betydelse 

Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 

Skatte- och registerkontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

Inbyggd funktionalitet i systemet, en 
aktivitet i att kvalificera leverantören.  

Kreditupplysning, kontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

Inbyggd funktionalitet i systemet, en 
aktivitet i att kvalificera leverantören. 

Referenstagningar och svar Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Protokoll från förhandlingar med 
anbudsgivare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Dokument från intervjuer, prover, 
tester, inspelad presentation 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Lottningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Upphandlingsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 
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Anbudspröva och 
utvärdera 
 

Begäran om förklaring av anbud 
med svar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Exempelvis förklaring vid onormalt lågt 
anbud. Bevaras som en del av 
anbudshandlingar (frågor och svar). 
Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Avbryta upphandling Beslut om att avbryta upphandling Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Besluta och teckna 
avtal 

Tilldelningsbeslut Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Kvitto på utsänt tilldelningsbeslut, 
avbrytandebeslut registreras i 
upphandlingssystemets logg. 
Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Avtal/kontrakt inklusive bilagor Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Exempelvis ramavtal, objektsavtal, 
entreprenadavtal, tjänstekoncessionsavtal 
och avtal för externa utförare. 
Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Resultat- och analysrapport Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Efterannonsera Efterannonsering - annons efter 
avslutad upphandling till EUT/TED 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Följa upp och 
förvalta avtal 

Förändring av avtal Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Inklusive motivering till förändring 
/tjänsteskrivelse. Kan även vara 
tilläggsavtal, prisjustering. Administreras 
i Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 
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Annonsering av förändring av beslut 
enligt 17 kap. 16 § LOU 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Överlåtelse av avtal Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Följa upp och 
förvalta avtal 
 

Korrespondens med leverantör Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras I korrespondens av betydelse ingår 
exempelvis mötesprotokoll, varsling om 
brist, handlingsplaner för avhjälpande av 
fel, reklamation. Administreras i 
Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 

Anmodan om rättelse Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Anmodan kan även innehålla meddelande 
om vite eller annan påföljd. Administreras 
i Tendsign, överförs till Ciceron 
avtalsdatabas efter avslutat ärende 

Vitesfakturaunderlag Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Hävning av avtal/kontrakt 
(hävningsmeddelande) 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 

Överenskommelser om upphörande 
av avtal/förlikningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Bevaras Administreras i Tendsign, överförs till 
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat 
ärende 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Inköp 
Processgrupp: Inköp 
Process: Hantera upphandling under tröskelvärde (direktupphandling) 
Processnummer: 2.5.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Förbereda och initiera 
upphandlingsärende 

Förfrågan/ 
behovsspecifikation 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning För direktupphandlingar med ett värde 
över 100 000 kr: registreras i Ciceron 
avtalsdatabas och bevaras.  
 
För direktupphandlingar med ett värde 
under 100 000 kr: förvaras i 
samarbetsrum och gallras vid avtalets 
utgång. 

Genomföra 
direktupphandling 
 

Offerter, antagna Samarbetsrum Digitalt Gallras vid avtalets 
utgång 

Inklusive bilagor. 
 

Offerter, ej antagna Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

Inklusive bilagor. 
 

Rekvisition Proceedo Digitalt 7 år  
Besluta och teckna 
avtal 

Dokumentation av 
direktupphandlingar 

Avtalsdatabas Digitalt Bevaras Upprättas för att efterleva lagkravet på 
dokumentation för upphandlingar för ett 
värde över 100 000 kr, konkurrensverket 

Avtal Se anmärkning Papper Se anmärkning För direktupphandlingar med ett värde 
över 100 000 kr: registreras i Ciceron 
avtalsdatabas och bevaras.  
 
För direktupphandlingar med ett värde 
under 100 000 kr: förvaras hos 
handläggare och gallras vid avtalets 
utgång. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Inköp 
Processgrupp: Inköp 
Process: Avropa på befintliga avtal 
Processnummer: 2.5.1.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Avropa avtal Beställning  Proceedo Digitalt 7 år För avtal – se process 2.5.1.1 Hantera 

upphandling över tröskelvärde 
Förnyad 
konkurrensutsättning  

Anbud Proceedo Digitalt 7 år  

Dynamiskt inköpssystem Anbud Proceedo Digitalt 7 år  
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2.6 Verksamhetsområde: Informationshantering 

 
2.6.1 Processgrupp: Administrera kommunikationsverksamhet 
 
Beskrivning 
 
Det finns extern och intern kommunikation på Kungsbacka kommun. Den externa riktar sig till invånare, företagare, besökare, samarbetspartners och media. 
Kommunikationsenheten informerar om kommunens service, publicerar nyheter om det som händer i kommunen och bidrar till att invånare samt företagare kan 
utöva sina demokratiska rättigheter. 
 
Den interna kommunikationen sker mellan enskilda medarbetare, medarbetare och chefer, mellan och inom olika enheter förvaltningar samt mellan politiker 
och tjänstepersoner.  
 
2.6.1.1 Hantera policyer och riktlinjer – kommunikationsverksamhet 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Leda – styra –  
organisera  

Policydokument, 
fastställt genom 
politiskt beslut 
 

Diarieförs Diarium 
 

Digitalt 
 
 

Bevaras  T.ex. kommunikationspolicy. 
Publiceras även på webb-
platsen och intranät. 

 
 

– •• – 
 
 

Riktlinjer, övriga Ämnesvis Intranät/ 
G: 

Digitalt Se anm  T.ex. grafiska riktlinjer, 
redaktionella riktlinjer för 
intranät och sociala medier. 
Revideras fortlöpande. 

2.6.2 Processgrupp: Förvalta kommunens webbplats 
 
2.6.2.1 Hantera webbplats 
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Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 
Registrering 

Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 
Gallras  

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Dokumentera 
webbplats 

Webbplats 
 

 Extern server/G: 
 
 

Digitalt Bevaras  Gäller Kungsbacka.se och 
frukostkubben.se. 
Webbplatserna sparas ner 
årligen, kopior bevaras i G:.  
Tidigare versioner av 
innehållet sparas i 
publiceringssystemet. 
 
 
 

2.6.3 Processgrupp: Framställa informationsmaterial 
 
2.6.3.1 Hantera informationsmaterial 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Nå ut internt 
och externt  

Nyheter, kommunens 
intranät och webbplats 
 

 Server Digitalt Se anm.  Nyheter som aviseras och 
läggs upp i kommunens 
intranät eller webbplats.  
 
Gallras manuellt vid behov 
(rutin ska fastställas). 
  

 
– •• – 

 

Pressmeddelanden 
 

Kronologisk Extern server  Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 Pressmeddelanden 
distribueras i regel via 
MyNewsdesk.  

  
– •• – 

 

Informationsmaterial, 
Nyhetsbrev 
 

Kronologisk Extern server  Digitalt Bevaras  Nyhetsbrev distribueras som 
e-post via Apsis. 
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– •• – 

 

Informationsmaterial, 
Annonser 
 

Kronologisk G: Papper/ 
Digitalt 

Gallras vid 
inaktualitet 

 Annonsering i t.ex. Hallands 
Nyheter, Facebook och 
LinkedIn.  
 

 
 
 
 

 
– •• – 

 

Informationsmaterial, 
egenproducerade 
trycksaker 
 

 G: Papper/ 
Digitalt 

Bevaras  Trycksaker med ursprung i 
den egna verksamheten som 
t.ex. informationsblad, 
broschyrer, publikationer.  
Även tredjepartsprodukter 
som Nyinflyttad och 
Framtidsvalet. 
 
Arkivexemplar till 
kommunarkiv vid 
nyproduktion, årsvis.  
 
Digital information gallras 
vid inaktualitet. 
 

Hantera bilder Bildbank  
 

 Extern server Digitalt Se anm.  Bilddatabaser gemensam för 
samtliga förvaltningar. 
Innehåller köpta och 
egenproducerade bilder. 
 
Bilder som speglar 
verksamheten bevaras men 
bilder som rör intern 
information och dylikt kan 
gallras vid inaktualitet.  
 

 
– •• – 

 

Fotosamlingar, icke-
strukturerat bildmaterial 
  

  Digitalt/ 
Papper 

Gallras vid 
inaktualitet 

 Digitala bilder, pappers-
kopior, CD-skivor m.m. som 
rör intern information etc. 
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2.6.4 Processgrupp: Kommunicera via sociala medier 
 
2.6.4.1 Hantera sociala medier 
 
Beskrivning 
 
Sociala medier är en kommunikationskanal som kommunen använder som ett interaktivt verktyg. Sociala medier ger möjlighet att i dialog och samtal öka 
närheten till kommunens målgrupper.   
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Använda sociala 
medier å 
kommunens 
vägnar 

Sociala medier 
 
 

Se anm. Extern webb/ 
Server 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 
 

 T.ex. kommunens inlägg på 
Facebook, Instagram och 
LinkedIn.  
 
All information som hanteras 
på sociala medier av person i 
kommunens namn eller av 
kommunanställd är att 
betrakta som allmän 
handling.  
Dock klassas sådan 
information vanligtvis som 
ringa eller av tillfällig 
karaktär.  
 
I särskilda fall där 
information föranleder 
åtgärder från kommunens 
sida ska den överföras till 
annan databärare och 
diarieföras i vanlig ordning. 
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En särskild rutin är satt för att 
registrera förslag och 
synpunkter som inkommer 
via Instagram (Excel-lista 
med inkomna förslag).  
 

 
  



 

 
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunstyrelsen 24 augusti 2021 § 202, Dnr KS 2020-
00068 

Gäller från: 24 augusti 2021 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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Anmälan av beslut fattade med stöd av 

Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning 
 
 
Delegat:       Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef    
Period:  20210819- 20210916 

 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

3.1.12 Avge yttrande över förslag till 
detaljplan utifrån nämndens 
ansvarsområden 
 
 
 
3.1.13 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
 
3.1.17 Uppdatering av 
dokumenthanteringsplan 
 
 
3.3.1 Chefer direkt underställda 
förvaltningschefen. 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.2 Övriga medarbetare 
Tillsvidareanställning och 
tidsbegränsade anställningar längre 
än 6 månader. 
 
 
3.3.3 Uppsägning av personliga 
skäl. 
 
 
3.3.4 Uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 
 
 
3.3.5 Avsked 
 
 
3.3.6 Avsluta anställning enligt 
särskild överenskommelse. 
 
 
3.3.7 Disciplinpåföljd - skriftlig 
varning. 
 
 
3.3.8 Avstängning 
 
 
3.3.9 Förbud mot bisyssla 

KFT/2021:00153: Detaljplan för 
verksamhetsområde inom Frillesås-Rya 3:77 m. fl, 
granskning 
 
 
 
KFT/2021: 00187: Högtidlighålla kulturarvsdagen 
 
KFT/2021:00172: Installationen ”Requiem” 
 
 
Se dokument Utbetalningar 
 
 
 
KFT/2021:00183: Möjlighet att gallra fysiska 
allmänna handlingar efter inskanning 
 
 
2 st 
 
 
 
 
 
 
3 st 
 
 
 
 
 
1 st 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
 
Inga för perioden 
 
 
Inga för perioden 

Sofia Larsson 
 
 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
Ulrika Granfors 
 
 
Marie Persson 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
Stefan Löfmark 
 
 
 
 
 
Susan Pour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

 

 
 
 
Övriga dokument 

 
 
Utestående fordringar, Kvittning av fakturor 

 
 
Ulrika Granfors 

 
Önskas ytterligare handlingar i ärendena kontakta nämndsekreterare, Erik Norinder 
0300-834883 eller Mevludina Abazovic, 0300-837119 



 
 

Datum 

2021-08-27 
Diarienummer 

KFT 2021-00153 
 

 

 
 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

DELEGERINGSBESLUT 

 

Detaljplan för verksamhetsområde inom Frillesås -Rya 3:77 m.fl i Frillesås, granskning 

Beslut 

Kulturmiljö 

Förvaltningen för Kultur och Fritid får instämma med Länsstyrelsens och Kulturmiljö Hallands svar i 
samrådsskedet att en utredning kring hur de kulturhistoriska värdena och landskapsbilden påverkas, 
bör tas fram. En visualisering kring byggnadshöjder och placering i landskapet kan ge riktlinjer och 
vägledning till hur de stora byggnadsvolymerna kan placeras i förhållande till befintlig bebyggelse och 
landskapets topografi för att i möjligaste mån begränsa de stora negativa effekterna. Även om 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att näringslivets intressen ska prioriteras i området, kan en sådan 
studie ge stöd och underlag till hur olika alternativ av ny bebyggelse kan få en mer gynnsam effekt på 
till exempel siktlinjer, utblickar samt att dämpa den kraftiga konstrast som de stora byggnads-
volymerna får i förhållande till befintlig bebyggelse. 

Trygghet 

Närheten till E6 är en tillgång men kan utifrån ett brottsförebyggande perspektiv också bli 
problematiskt eftersom gärningsperson snabbt kan ta sig till och från platsen. I perioder har 
verksamhetsområden/industriområden i Kungsbacka som ligger nära E6 varit utsatta för olika former 
av brottslighet. Stöld ur eller från lastbil, släp eller liknade kopplat till yrkesmässig trafik har ökat 
markant under 2020. Flest stölder har skett från lastbilar med kapell som är lätta att skära sönder för att 
komma åt gods. Beroende på vilka verksamheter som kommer befinna sig på området är det viktigt att 
ta till riktade brottsförebyggande åtgärder som verksamheter olika tider på dygnet, att området är 
öppet, överblickbart och har god belysning samt att eventuella ställplatser för lastbilar utformas på ett 
tryggt och säkert sätt. 

Upplysning 

Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.11, 2021-04-22, § 19. 
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret önskar synpunkter på detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77, 
m fl i Frillesås. Kungsbacka kommun vill utveckla verksamhetsområden då det finns ett stort behov av 
kontor, lager och produktionsytor. Kommunen ser även en ökad efterfrågan på större lager- och 
logistikfastigheter. Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och 
viss mån störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att kunna inrymma både höglager 
och ytkrävande såväl som mindre verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning för detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3.77 m fl i Frillesås, upprättad 
2020-09-14, reviderad 2021-06-03, reviderad 2021-06-28. 

Plankarta, upprättad 2020-09-14, reviderad 2021-06-02 

Illustrationskarta, 2020-09-14, reviderad 2021-05-14 

Grundkarta norr, 2021-06-30 

Grundkarta söder, 2021-06-30 

Miljökonsekvensbeskrivning, 2020-09-07, reviderad 2021-04-30 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret 

 
Delegat 
 

Sofia Larsson 

Kommunantikvarie 

























Utbetalda bidrag 20210820-20210913

Diarienr. Förening Bidragstyp Utbet.dat Belopp Sign.
13611 Annebergs IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 35 000,00 PH

13623
Bowlingklubben Team 
Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 3 227,00 PH

13632
Bröstcancer 
föreningen Halland

Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-09-02 1 659,00 AA

13634 DHR:s Lokalavdelning
Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-09-02 476 AA

13588 Fjärås Ryttarförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 24 171,00 PH
13573 Frillesås Bandyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 8 638,00 PH
13572 Frillesås FF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 72 835,00 PH

13589
Frillesås 
motionsförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 2 135,00 PH

13602
Frillesås Rid- och 
Körklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-25 41 594,00 PH

13571
Friluftsfrämjandet 
Onsala Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-09-02 4 935,00 AA

13615 Frodekåren Fjärås Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 6 272,00 PH

13612 FUB i Kungsbacka
Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-09-02 2 205,00 AA

13580
Föreningen Skate 
Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 3 801,00 PH

13579 Gräppås Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 11 242,00 PH

13596
Hanhals 
Idrottsförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 124 999,00 PH

13643 Idala 4H Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-09-02 511 AA

13644
IF Friskis & Svettis 
Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-09-02 1 736,00 AA

13584 IF Rigor Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-09-02 35 042,00 AA
13620 IFK Fjärås Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 107 366,00 PH

13616 IFSAP
Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-08-26 231 PH

13581 Kullavik Basket Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 15 365,00 PH
13608 Kullavik IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 110 922,00 PH

13610
Kullavik Seaside 
Skaters Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-25 1 218,00 PH

13582
Kullaviks Kanot o 
Kappseglings Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 7 588,00 PH

13619 Kullaviks Sjöscoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 3 829,00 PH

13575
Kungsbacka 
Basketklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 51 527,00 PH

13600
Kungsbacka 
Bordtennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 15 715,00 PH

13622
Kungsbacka 
Brottarklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 10 703,00 PH

13636
Kungsbacka 
Diabetesföreningen

Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-09-02 126 AA



13618
Kungsbacka Fäktklubb 
1999 Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 8 421,00 PH

13609 Kungsbacka Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-09-02 18 424,00 AA

13626
Kungsbacka Hockey 
Club Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 5 467,00 PH

13627
Kungsbacka 
Modellflygklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 826 PH

13624
Kungsbacka 
Motionsförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 2 807,00 PH

13599 Kungsbacka Ridklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-25 34 048,00 PH

13617
Kungsbacka 
Skateboardklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 1 813,00 PH

13586
Kungsbacka 
Stadsteater ek.för

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2021-08-20 20 000,00 PH

13614
Kungsbacka Taekwon-
Do Klubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 29 862,00 PH

13591
Kungsbacka 
Tennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 67 046,00 PH

13598 Lerkils IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-25 87 178,00 PH

13587
Löftadalens 
Dragkampsklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 3 171,00 PH

13603 Löftadalens IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-25 4 284,00 PH

13621 Neuro Kungsbacka
Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-08-26 595 PH

13630
Norra Hallands 
konstförening

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2021-09-02 10 000,00 AA

13606 OK Löftan Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-25 8 610,00 PH
13592 Onsala Badminton Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 7 455,00 PH

13645
Onsala 
Gymnastikförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-09-02 3 486,00 AA

13629 Onsala Pirates BBK Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 50 960,00 PH

13637
Psoriasisförb lok.avd i 
KBA

Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-09-02 532 AA

13583
Riksförbundet 
HjärtLung Kungsbacka

Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-08-20 15 183,00 PH

13578 Sandö Innebandyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 32 487,00 PH

13577
Segelsällskapet 
Kaparen Arrangemangsbidrag 2021-08-20 15 000,00 PH

13613
Segelsällskapet 
Kaparen Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 5 663,00 PH

13595 Sjögärde Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 3 374,00 PH
13574 Stättareds 4H Klubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-09-02 8 596,00 AA

13638 Stöttorna
Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-09-02 1 764,00 AA

13639
Synskadades förening i 
KBA

Handikappföreningar/ Lokalt 
aktivitetsstöd 2021-09-02 833 AA

13594 Särö IK Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 41 034,00 PH



13590 Tölö IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 112 742,00 PH

13601
Tölö KFUK/KFUM 
Scoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-25 5 208,00 PH

13585 VK Westan Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 11 865,00 PH
13607 Åsa IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-25 139 622,00 PH
13593 Åsa Kroppsfysik Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 1 372,00 PH

13625

Åsa-Fri 
Badmintonfamilj Åsa 
Frillesås Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-26 1 239,00 PH

13597 Ölmanäs Segelsällskap Lokalt aktivitetsstöd 2 2021-08-20 2 674,00 PH
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Kundnamn Tabell ANSV År Månad
Förfallodatu

m Anm Belopp SEK Betalt SEK Återstår SEK

HK Aranäs 3040 2019 09 2019-10-07
Amorteringsplan from 
210531                                                     122 858 82 709 40 149

HK Aranäs 3040 2020 02 2020-03-03
Amorteringsplan from 
210531                                                     78 815 0 78 815

HK Aranäs 3040 2020 03 2020-03-31
Amorteringsplan from 
210531                                                     8 096 0 8 096

HK Aranäs 3040 2020 03 2020-04-30
Amorteringsplan from 
210531                                                     49 322 0 49 322

HK Aranäs 3040 2020 04 2020-05-07
Amorteringsplan from 
210531                                                     96 799 0 96 799

HK Aranäs 3040 2020 12 2021-01-28
Amorteringsplan from 
210531                                                     343 178 25 000 318 178

HK Aranäs 3040 2021 04 2021-05-31
Amorteringsplan from 
210531                                                     195 595 0 195 595

HK Aranäs 3040 2021 05 2021-05-31
Amorteringsplan from 
210531                                                     9 418 0 9 418

HK Aranäs 3040 2021 05 2021-05-31
Amorteringsplan from 
210531                                                     5 264 0 5 264

Summa HK Aranäs 909 345 107 709 801 636
Kulturföreningen Alléteatern 3020 2021 05 2021-06-17 Anstånd tom 220101 54 144 18 048 36 096
Summa Kulturföreningen 
Alléteatern 54 144 18 048 36 096

Kungsbacka Fäktklubb 1999 3047 2019 11 2019-12-04
Försäkringsärende - under 
utredning 39 138 0 39 138

Summa Kungsbacka Fäktklubb 
1999 39 138 0 39 138

Nordhallands Ridklubb 3040 2017 10 2017-11-30
Amorteringsplan from 
210331                                                     307 110 12 500 294 610

Nordhallands Ridklubb 3040 2018 12 2019-01-03
Amorteringsplan from 
210331                                                     368 532 10 000 358 532

Nordhallands Ridklubb 3048 2019 12 2020-01-09
Amorteringsplan from 
210331                                                     161 532 0 161 532

Nordhallands Ridklubb 3048 2020 11 2020-12-30
Amorteringsplan from 
210331                                                     61 420 0 61 420

Summa Nordhallands Ridklubb 898 594 22 500 876 094
1 901 221 148 257 1 752 964

Utestående fordringar KFT per 31 Augusti 2021
Föreningar
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Kvittning av fakturor 
mot bidrag under 2021

Kund
Verdat

um Huvudtext Kronor Kommentar

Nordhallands ridklubb 210329 Kvittning 
skuldränta mot 
extrabidrag

152 000 Nordhallands ridklubb har lagt upp en 
avbetalningsplan. Räntan som uppstod 
fram till och med 210228 har föreningen 
fått ett extra bidrag för.

Totalt: 152 000
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