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1 Året som gått
1.1 Årets resultat
Utfallsrapport skattefinansierad verksamhet, miljoner kronor
Utfall 2019
Intäkter

Utfall 2020

Utfall 2021

61,2

92,2

76

Kostnader

-195,8

-228,3

-270

Netto

-134,6

-136,1

-194

Budget, netto

-135,4

-143,8

-189,3

0,8

7,7

-4,7

Avvikelse

Kommentarer till verksamhet och utfall skattefinansierad verksamhet
Teknik har 2021 fått många positiva kommentarer och omdömen i medborgarenkäten kopplat till bland annat
plantering, parker och skötsel av anläggningar. Pandemin har påverkat resultatet bland annat genom minskat
resande som gett lägre intäkter för parkering men också lägre kostnader för färdtjänst.
Resultatet är ett underskott på knappt 5 miljoner kronor vilket beror på oförutsedda kostnader för rivning av
Borgmästarbron och sanering av marken i dess närhet.
Utfallsrapport Vatten & Avlopp, miljoner kronor
Utfall 2019
Intäkter
Kostnader
Netto
Reglering skuld VAabonnenterna
Resultat

Utfall 2020

Utfall 2021

171,3

183,3

191,3

-157,9

-176,8

-171

13,4

6,5

20,3

-13,4

-6,5

-20,3

0,0

0,0

0,0

Kommentarer till verksamhet och utfall Vatten & Avlopp
Inom Vatten och avloppsverksamheten har flera viktiga utredningar, planer och projekteringar genomförts. Vi
har kommit långt med förberedelserna för ombyggnationen av Hammargårds avloppsreningsverk och
planeringen av utökad dricksvattenproduktion vilka båda är förutsättningar för ett växande Kungsbacka.
Vattenmätarbyten har förenklats för våra invånare genom en digital tjänst för att boka tider. Tyvärr har flera
projekt inte kunnat startas som planerat bland annat beroende på tillståndsprocesser och viss personalbrist.
Årets resultat är ett överskott om 20,2 miljoner kronor, vilket är 15,2 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Skillnaden beror främst på högre intäkter än budgeterat, lägre personalkostnader på grund av vakanser samt
lägre kapitalkostnader för investeringar som inte blivit klara i tid.
Utfallsrapport Avfall & Återvinning, miljoner
Utfall 2019
Intäkter
Kostnader

Utfall 2020

Utfall 2021

86,9

87,0

88,6

-76,0

-86,7

-89,1
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Utfall 2019
Netto
Reglering skuld
abonnenterna
Resultat

Utfall 2020

Utfall 2021

10,9

0,3

-0,5

-10,9

-0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

Kommentarer till verksamhet och utfall Avfall & återvinning
Verksamheten Avfall & Återvinning har startat flera viktiga projekt och utredningar under 2021. Projekteringen
av ny omlastningsplats för avfall på Duvehed har inletts tillsammans med Service. En målbild har tagits fram för
hur vi ska utveckla våra framtida återvinningscentraler i ett växande Kungsbacka.
Resultatet är ett underskott på 0,5 miljoner kronor vilket är 1,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror
på lägre intäkter för slam och högre kostnader för drift av återvinningscentraler än budget.
Utfallsrapport Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor
Utfall 2019
Intäkter
Kostnader
Netto
Reglering fordran
abonnenterna
Resultat

Utfall 2020

Utfall 2021

28,4

34,8

29,8

-26,8

-32,5

-28,8

1,6

2,3

1,0

-1,6

-2,3

-1,0

0,0

0,0

0,0

Kommentarer till verksamhet och utfall Bredband
Kungsbacka bredbandsnät har en fortsatt hög utbyggnadstakt för att uppnå de målsättningar som kommunen har
för att bygga ut fibernät till kommunens invånare, verksamheter och företag.
Verksamheten visar ett positivt resultat på 1 miljon kronor vilket dock är 0,8 miljoner kronor sämre än budget.
Detta beror främst på minskade intäkter då nya avtal inte har tillkommit som planerat, vilket dock vägs upp av
lägre kostnader för inhyrning av förbindelser och lägre personalkostnader.
Investeringar skattefinansierad verksamhet, miljoner kronor
Utfall 2019
Inkomster
Utgifter
Netto

Utfall 2020

Utfall 2021

14,7

4,4

56

-110,7

-146,2

-159,2

-96,0

-141,8

-103,2

Kommentarer till investeringar, skattefinansierad verksamhet
De större investeringar som slutförts under 2021 inom Tekniks skattefinansierade verksamhet är:




Infrastruktur och park vid badhuset, Idrottsparken.
Gång- och cykelväg längs Lerbergsvägen.
Ombyggnation av Kyrkogatan.

De större investeringar som pågått under 2021 och fortsätter under 2022 är:



Rivning och nybyggnation av bro på Borgmästaregatan. Färdigställs 2022.
Byggnation av gator i anslutning till kvarteret Valand.
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Skyddsbarriär längs järnvägen
Gång- och cykelväg Särö södra.

Investeringar Vatten & Avlopp, miljoner kronor
Utfall 2019
Inkomster

Utfall 2020

Utfall 2021

40,0

24,8

70,1

Utgifter

-199,9

-122,1

-150,4

Netto

-159,9

-97,3

-80,3

Kommentarer till investeringar, Vatten & avlopp
De större investeringar som pågått under 2021 inom VA-verksamheten är:




Uppdimensionering av dricksvattenledningar från Fjärås till Hammerö
Åtgärder för att minska tillskottsvatten till våra spillvattenledningar.
Utbyte av filter på reningsverket Hammargård.

Dessutom har flera VA-saneringsområden färdigställts under slutet av 2020 och början av 2021 vilket gör att
intäkter från anslutningar ger ett positivt resultat under 2021.
Investeringar Avfall & Återvinning, miljoner kronor
Utfall 2019
Inkomster

Utfall 2020

Utfall 2021

0

Utgifter

-1,5

-3,0

-1,8

Netto

-1,5

-3,0

-1,8

Kommentarer till investeringar, Avfall
Investeringar inom Avfall & Återvinning har medvetet hållits på en mycket låg nivå då befintliga
återvinningscentraler behöver byggas om och flyttas de kommande åren.
Investeringar Kungsbacka bredbandsnät, miljoner kronor
Utfall 2019
Inkomster

Utfall 2020

Utfall 2021

8,4

10,0

8,0

Utgifter

-47,6

-53,6

-46,0

Netto

-39,2

-43,6

-38,0

Kommentarer till investeringar, Bredband
Två områden har byggts ut under 2021: Gate Klova och Gröna Bur med sammanlagt knappt 500 nya
anslutningar.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse
Viktiga händelser inom verksamheten
Arbetet för att öka vår kapacitet för avloppsrening och vattenproduktion har fortsatt under 2021. Ansökan för ny
vattendom för utsläpp av renat avloppsvatten är inlämnad till Länsstyrelsen och vissa ledningssträckor förstärks
för högre kapacitet. Upphandling av partner för byggnationen av nytt reningsverk har inletts.
Ett annat utvecklingsområde för ett växande Kungsbacka är våra återvinningscentraler som alla tre behöver
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förändras och flyttas under de kommande åren. En målbild har tagits fram för att visa på en lämplig utveckling.
Ledningsnätet i Kungsbacka är relativt bra men det är ändå stora volymer som läcker ut ur våra
dricksvattenledningar och stora mängder annat vatten som tar sig in i våra avloppsledningar. En förnyelseplan
har tagits fram och beslutats av nämnden vilket kommer bidra till en positiv utveckling. Teknik har även infört
en digital tjänst som förenklar för våra invånare att boka tid för vattenmätarbyten.
Utbytet av den trasiga Borgmästarbron har pågått enligt plan vilket innebär att den nya bron kan invigas under
sommaren 2022.
Teknik har fått flera goda omdömen bland annat i den stora medborgarenkäten med höga betyg på bland annat
sophämtning, trygghet, skötsel av idrottsanläggningar, allmänna platser, gator och cykelbanor. Vårt arbete har
även uppmärksammats genom att vi fick Kungsbackas arkitekturpris för den nybyggda Idrottsparken och det så
kallade lätt att sprida-priset för att vi sydde om uttjänta flaggor och tyger till skoskydd på Teknikens hus.
Dessutom utsågs en av våra enhetschefer till Årets utvecklande ledare.
Pandemin har påverkat Teknik som arbetsplats och det har varit svårt att hålla samman och behålla den sociala
delen av arbetet. Många åtgärder har gjorts för att bidra till en positiv arbetsplats till exempel "Vi snackar
Teknik", en livesändning som görs en gång i månaden, digitala fikastunder, utomhusmöten med mera.
Viktiga händelser inom personalområdet
Teknik har under 2021 arbetat med stort engagemang för att nå kommunens och nämndens målsättningar. Ett
stort antal rekryteringar har slutförts och personalstyrkan har fyllts på med kompetens och nya medarbetare. Vi
ser att kapaciteten och professionalismen inom förvaltningen ökar. Pandemin har tvingat fram många nya
arbetssätt vilka bland annat ökat takten på digitalisering och samarbete.
Ledarskap och arbetsmiljön har fortsatt varit ett prioriterat område med fokus på ledarutveckling och
uppföljning av arbetsmiljön.
Projektet med träning som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet hade ett slutdatum den 30 september. I
syfte att bibehålla de positiva effekter som projektet bidragit till vad gäller såväl arbetsglädje som samhörighet
mellan medarbetare, enheter och verksamheter valde förvaltningen att starta upp projektet på nytt i avvaktan på
beslut om kommungemensamma initiativ.
Förvaltningen har under året haft vakanta chefsuppdrag vilket inneburit en utökad belastning på andra chefer
som i delar påverkat organisationens möjlighet att driva utvecklingsarbeten. Som ett led i den
organisationsförändring som genomfördes 2020 har en utvärdering genomförts. En viktig del i förändringen var
att få ett ökat kundfokus och större möjligheter att samarbeta inom förvaltningen och med andra förvaltningar.
För att uppnå detta kommer viss trimning av organisation och befattningar fortsätta under 2022.
Nämndens kommentarer kring Coronapandemin.
Under 2021 möjliggjordes vaccinering mot covid-19 för allmänheten. Teknik bidrog till att göra
Tingbergshallen redo för att agera vaccinationsklinik, både genom deltagandet av roller i stabsarbetet och
genom att tillverka bås som användes vid vaccinationerna.
En kommungemensam organisation och plats för skydds- och sjukvårdsmaterial upprättades i ett tidigt skede av
pandemin på Teknikens hus, men började avvecklas under 2021. Ett beredskapslager med skyddsutrustning för
kommunens verksamheter finns fortfarande kvar.
På förvaltningens arbetsplatser har regler och åtgärder förändrats i takt med kommunens hållning och
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Exempel på åtgärder är digitala möten, glesare mellan stolar i
matsalar och reglering av mattider. Under hösten 2021 avskaffades restriktionerna om distansarbete, och det
blev återigen möjligt att arbeta full tid på sin arbetsplats. Den arbetsgivarpolitiska hållningen från Kungsbacka
kommun var att arbetet skulle utföras från den plats som passade bäst för arbetsuppgifterna. I praktiken innebar
det att medarbetare på Teknik med kontorsuppgifter kunde välja om man önskade arbeta på distans eller ej.
Under slutet av 2021 ökade smittspridningen kraftigt och restriktioner återinfördes. Kommunala verksamheter
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såsom för- och grundskola aviserade i början av 2022 att den stora frånvaron till följd av sjukdom och karantän
skapade svårigheter att kunna fullfölja sitt uppdrag. Teknik ställde då upp med medarbetare som frivilligt avstod
sitt eget uppdrag under en period för att istället hjälpa till i annan verksamhet.
Tekniks verksamheter har under året sett över sina uppdrag i förhållande till gällande restriktioner för att kunna
förhålla sig till dem vid flera tillfällen, senast i januari 2022. På det stora hela har dock Tekniks verksamheter
och grunduppdrag påverkats i begränsad omfattning.
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2021
Förändrade arbetssätt med ett mer flexibelt arbetsliv, möjligheter till distansarbete och en accelererande
digitalisering har kommit som en följd av pandemin. Utvecklingen har inte avstannat i och med lättade
restriktioner under hösten 2021. Den digitala mognaden har accelererat betydligt snabbare än vad någon kunnat
förutse, men det har också lett till att säkerhetsfrågor relaterade till våra digitala verktyg och system blivit allt
mer aktualiserade. För att kunna nyttja möjligheterna inom digitaliseringen behöver kontinuerligt lärande vara
en självklarhet, där systembyten är en del av vardagen, och våra arbetssätt förändras i takt med den tekniska
utvecklingen. Vi tar hela tiden steg mot en mer digitaliserad verksamhet, i allt från att digitalisera
vattenmätarbyten för våra invånare, till att använda data för att analysera och förutspå vad som kan hända i vår
verksamhet och vara proaktiva med åtgärder. Men ju mer digitalt- desto högre hotbild och hårdare
säkerhetskrav.
Under slutet av 2021 har de medarbetare som inte har arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på en viss plats
fortsatt arbeta till viss del på distans och till viss del på arbetsplatsen. Vi börjar se tecken på att medarbetare som
bor långt bort och endast arbetar på distans kan anställas, men än så länge är ingen anställd på premissen att
endast arbeta på distans. Om man jämför det med digitaliseringens möjligheter att ha arbetsplatser i virtual
reality (VR) på samma sätt som viss klassrumsundervisning kan ske i VR idag, kommer sannolikt
kompetensförsörjningsfrågan att hanteras annorlunda i framtiden.
Under 2021 påverkades vi av effekterna av extremväder, såsom kraftiga lokala skyfall. Det fanns beredskap för
att snabbt kunna införa bevattningsförbud under sommaren, men det behövdes aldrig. Fler torra somrar med risk
för bevattningsförbud ökar fokus på hur vi använder vårt vatten. Mer nederbörd sätter å andra sidan ytterligare
press på våra avloppssystem och avloppsreningsprocesser. Under året har därför dagvattenplanering,
skyfallshantering, skyddsbarriärer mot Kungsbackafjorden, vattenanvändning, ansökan om ny vattendom för
Lygnern och diskussioner om möjligheter att använda grönytor samt träd i smarta och snygga lösningar för att
hantera både nederbörd och värmeböljor i den infrastrukturella planeringen, varit på Tekniks agendor.
Värderingar förändras i vårt samhälle. En förflyttning från "överkonsumtion" till "cirkulärt" uppmärksammas
genom att invånare efterfrågar ökade möjligheter till återbruk och återvinning. Däremot har inte
avfallsmängderna minskat på motsvarande sätt. Det kan krävas mycket samarbete mellan offentlig och privat
verksamhet för att möjliggöra och förverkliga välbehövliga och affärsmässiga lösningar inom cirkulär ekonomi.
Kommunen har möjligheter att påverka våra invånares konsumtionsmönster, och avfallstaxan är en möjlighet till
påverkan.
Regeringen har föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för förpackningsavfallet från hushållen och att
producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen. Förändringen föreslås ske etappvis under åren 2024–
2026. Insamlingen av de vanligaste förpackningsslagen ska ske fastighetsnära för att fungera på bästa sätt. Detta
innebär förändringar för den kommunala avfallsverksamheten.
Under 1990-talet lämnade Vägverket (numera Trafikverket) över delar av belysningsanläggningarna vid statlig
väg till kommunerna. Trafikverket behöll ansvaret för vägar där trafikflödet översteg 2 500 fordon/dygn, medan
kommunerna tog ansvar för lågtrafikerade vägar, belysning vid busshållplatser, utfarter och vägkorsningar.
Kommunerna fick själva välja att ta över anläggningen eller om vissa delar av belysningsanläggningen skulle
plockas ned.
Trafikverket har i pilotprojekt upprättat kriterier för att återta kommuners belysning längs med statliga vägar,
såsom såsom huruvida vägen ligger inom tätort, om det finns detaljplan, oskyddade trafikanter i närheten av
vägen, skolor etc, gång- och cykelpassager, pendlingshållplatser, hänsyn till trafikmängder med mera.
Trafikverkets krav på övertagande kräver stora reinvesteringar från kommunerna, eftersom anläggningar som
kan vara aktuella för övertagande ska ha minst 50% livslängd kvar, annars kräver Trafikverket att den
reinvesteras eller renoveras innan övertagande. Trafikverket har meddelat att ett övertagande inom Kungsbacka
kommun kommer att ske först om 10 till 15 år. Nämnden för Teknik gav i slutet av året förvaltningen i uppdrag
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att utreda och kartlägga belysningsbeståndet utefter statliga vägar i Kungsbacka kommun och därefter ta kontakt
med Trafikverket för att förbereda för ett övertagande. Förvaltningen fick också i uppdrag att ta fram underlag
för översiktligt beräknade kostnader till kommande budgetprocess, med detaljerade kostnader kommande år
efterhand som kartläggningen blir klar.
Samhällskontraktet- dvs ömsesidigheten mellan medborgare och stat- har, och håller på att, förändras. Våra
tjänster och leveranser mot medborgarna kan påverka upplevelsen av samhällskontraktet och tilliten i samhället.
Medborgarnas tillit till varandra och deras förtroende för stat och kommun beror dock i sin tur på i vilken mån
som stat och kommun förmår leva upp till sin sida av samhällskontraktet. Konkret innebär det att förmå prestera
den trygghet och den sociala service som ingår i det centrala uppdraget, såsom att fundamental infrastruktur
fungerar eller att det finns förutsättningar för ett livaktigt näringsliv (Tillitsbarometern, 2019). Våra relationer
med invånarna kan stärka medborgarnas samhällskontrakt, och det gör invånarnas upplevelse av våra tjänster
allt viktigare.
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3 Uppföljning mål
3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och
livsstilar.
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Kungsbacka är en kommun många vill flytta till, och alla som flyttar hit förväntar sig att ha tillgång till vatten.
På lång sikt behöver hela kedjan från smart vattenanvändning till redundanta system ses över för att klara
vattenförsörjningen. Flera av de aktiviteter som planerades genomföras under 2021 är inte avslutade, utan
fortsätter under 2022. Det innefattar vattendomsansökan för ett ökat vattenuttag ur Lygnern och arbetet med att
hitta och märka upp konsekvensledningar i kartan. Projektet kring vattenanvändning vid torrt och varmt väder
har startats upp och samlat in flödesdata från projektdeltagarna. Under 2022 kommer datan analyseras för att
hitta trender som kan användas för en kommunikationsstrategi för att minska dricksvattenförbrukningen.
Förvaltningen har också påbörjat smart analys av ledningsnätet. Arbetet är långsiktigt och kommer att få mer
genomslag allteftersom analoga vattenmätare byts ut mot smarta digitala vattenmätare hemma hos kund. Detta,
tillsammans med mätning vid tryckstegringsstationerna, ger underlag för att snabbare kunna lokalisera läckor.
Dock dröjer det innan möjligheterna kan nyttjas fullt ut- de digitala vattenmätarna hos kund byts successivt ut,
och vi kan räkna med att bytena fortsätter under flera år framöver.
Den offentliga miljön är viktig för att Kungsbacka ska har välkomnande och trygga miljöer. 2021 genomfördes
medborgarundersökningen, SCB:s enkätundersökning för att mäta invånares attityder mot offentliga
verksamheter. Undersökningen är omarbetad mot tidigare år, med nya frågeområden och svarsalternativ.
Resultatet från frågan om man känner sig trygg utomhus i området där man bor när det är ljust, respektive mörkt
ute, fick goda resultat. 98% av respondenterna känner sig trygga i dagsljus, och 86% känner sig trygga när det är
mörkt ute. Det ligger väl över medel för Sveriges kommuner. Arbetet med otrygga platser fortsätter. Under 2021
har det varit fokus på att bidra till trygghet i anslutning till skolor, och ett aktivt ställningstagande att skapa en
geografisk spridning i kommunen av trygghetsskapande åtgärder. I gång- och cykeltunnlar i anslutning till
Presseskolan, Toråsskolan, Lindälvsgymnasiet, Hålabäck/Fors och Särö centrum har det uppförts konstverk av
etablerade konstnärer och belysningen har setts över.
Teknik är delaktig i kommunens handlingsplan för suicidprevention och bidrar till området ’Förebygga och
åtgärda suicid i fysisk miljö’. Arbetet med att identifiera platser med risk för suicid och suicidförsök i utemiljö
är påbörjat.
Inom nämndens för Tekniks verksamhetsområden genomförs många projekt som påverkar den offentliga miljön
runt om ett bygge. Entreprenörer upprättar trafikanordningsplaner, som bland annat beskriver hur en
trafikomläggning är tänkt att se ut och vilken typ av utmärkningar och avstängningsmaterial man ämnar
använda. I Tekniks mobility management-plan har vikten av att cyklister och gångtrafikanter ska kunna ta sig
förbi våra byggarbetsplatser på ett säkert sätt uppmärksammats, och även möjligheten att när invanda rutiner
rubbas i och med trafikomläggningar finns också möjligheten att skapa förutsättningar för cykelkommun. Vid
platsbesök följs trafikanordningsplaner upp, för att säkerställa att de efterlevs och därmed skapar en säker fysisk
miljö för förbipasserande. Inte bara miljön runt om bygget ska vara säker, lika viktigt är att den fysiska miljön
på själva byggplatsen är säker. Arbetet görs bland annat genom att följa upp att entreprenören genomför
skyddsronder och rättar till eventuella brister/ anmärkningar. Arbetet har fortlöpt enligt plan och inga eventuella
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brister har lämnats därhän.
Under året har Teknik, tillsammans med Service och Kultur & Fritid arbetat med att skapa Wi-Fi-uppkoppling i
offentliga miljöer som parker, badplatser och rekreationsanläggningar. Tre accesspunkter är nu aktiva vid nya
Idrottsplatsen, som kommer att täcka hela ytan. Nästa accesspunkt monteras vid lekparken vid
Borgmästarebron, när den nya toaletten är på plats. Initiativet är ett led i att arbeta med mötesplatser för
samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten i Kungsbacka.
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

350**

430

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

64

60

59

*

*

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

66

66

65

*

*

*) SCB:s medborgarundersökning får en ny form under 2021 och svaren kommer inte längre följas upp utifrån NKI-modellen och är därmed
inte jämförbara med tidigare år.
**) Preliminära utfall för färdigställda bostäder, definitivt utfall för både påbörjade och färdigställda bostäder presenteras i februari/mars

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Investeringsprojekt utgör en stor del av nämndens arbete med att anlägga och utveckla den infrastruktur som
behövs i kommunen. En ny modell för att planera och genomföra investeringar har tagits fram. Den ger större
möjlighet att styra om investeringsmedel mot projekt som kan genomföras med kortare planeringstid, för att
Kungsbacka ska kunna växa med en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är ett problem att investeringsbudgeten
inte nyttjas fullt ut innevarande år, utan att större ombudgeteringar behövs mellan åren. I flera projekt har
utredningstid, tid för tillstånd och upphandlingstid underskattats. Handläggningstider hos externa parter och
myndigheter har förlängts under pandemin och ett antal större investeringsprojekt har inte genererat ett utfall
enligt plan. I den nya modellen har en rutin skapats kring den övergripande projekthanteringen inom
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förvaltningen, men förändringar tar tid. Även om nya rutiner, lathundar och checklistor är skapade, behöver
dessa implementeras och effekten kommer inte direkt.
Vår nya avfallsplan "Göteborgsregionen minskar avfallet" har beslutats och åtgärder för att uppnå de hårt ställda
målen är initierade. Teknik arbetar både inom sina egna verksamheter och har dialoger med andra förvaltningar
för att vi tillsammans ska utvecklas mot ett mer hållbart samhälle. Åtgärder kan omfatta både kommunens egna
verksamheter, information till våra invånare, utbildning i grundskola och insatser mot nedskräpning. Läs mer
om arbetet med att minska avfallet under nämndmålet "Kretslopp".
Det pågår i verksamheterna ett löpande arbete för att minska klimatpåverkan. Kungsbacka Bredbandsnät har till
exempel under året bytt ut fyra gamla kylaggregat av totalt 40 stycken till nya med köldmedel som ger ett lägre
Global warming potentialvärde.
I hållbarhetsbokslutet (kapitel 9) finns mer att läsa om Tekniks arbete kring en hållbar utveckling och en
hälsosam miljö.
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

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

73

74

45

77

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

68%

95%

100%

99%

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

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%

88%

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%

93%

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%

77%

80%
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Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

88%

81%

84%

92%

90%

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

58%

70%

68%

71%

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

61%

80%

88%

81%

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.)

3.2.1

Kretslopp

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
I Kungsbacka finns goda möjligheter att bidra till en hållbar konsumtion och vi rör oss ständigt uppåt i
avfallstrappan. Det är enkelt att lämna produkter till återbruk och andelen insamlat material till
materialåtervinning ökar. Vi arbetar aktivt för att nå de mål vi satt upp i den regionala avfallsplanen
”Göteborgsregionen minskar avfallet”. Avloppsvattnet renas med god marginal till tillståndsgivna gränsvärden
och växtnäringen återförs på ett hållbart sätt.
Fokusområde
Kungsbackas miljöarbete utgår från de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar på nämndmål
Visionen för Göteborgsregionens gemensamma avfallsplan är ”en region utan avfall”. Arbetet utgår från
avfallstrappan, där målet är att förebygga så mycket av avfallet som möjligt.
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För att förbättra "materialåtervinning" har ett nytt skyltsystem enligt nordisk standard arbetats fram och införs
på återvinningscentralerna under 2022. Nedgrävda avfallsbehållare med möjlighet att sortera matavfall och
brännbart installerades på flera badplatser inför sommaren. Tyvärr har sorteringen av matavfall inte fungerat
som planerat. Inte heller sorteringen i hushållens avfall är felfri, i avfallskärlet för restavfall (den gröna tunnan)
visade plockanalyser att enbart en tredjedel var rätt sorterat, resten var matavfall och förpackningar.
För en större "återanvändning" har bygglovs sökts och beviljats för ett återbrukstält på Barnamossens
återvinningscentral. Planering pågår hur mottagningen ska fungera praktiskt för de som lämnar och hämtar, och
ska ge aktörer som bedriver återbruksverksamhet en mer central plats. En målbild för framtidens ÅVC har tagits
fram som visar på hur vi ska arbeta på lång sikt för att öka kundnöjdhet och ge möjlighet till att klättra uppåt i
trappan.
I det förebyggande arbetet ("minimera" att avfall inte ens uppstår) deltar Kungsbacka i Minimeringsmästarnaen tävling för familjer som vill minska sitt klimatavtryck, och som sprider sitt arbete i sociala medier. Ökad
medvetenhet om goda miljöeffekter av minskade avfallsmängder kan leda till beteendeförändringar och mindre
avfall. Samtidigt visar en kundundersökning genomförd under hösten 2021 att Kungsbackas invånare i låg grad
är villiga att ändra sin livsstil för att minska avfallsmängderna, och effekterna av det förebyggande arbetet är
svåra att mäta och följa upp. På den positiva sidan återfinns ett högt förtroende för att Kungsbacka kommun tar
hand om avfallet på ett ansvarsfullt sätt.
Avloppsvattenreningen är god och klarar tillståndsgivna värden med god marginal. I början av året påverkades
flera reningsverk av det kalla vädret, men avloppsvattenreningen har inte påverkat på årsbasis.
Sandfilterbottnarna har börjat bytas ut mot en effektivare lösning på Hammargårdsverket.
Indikatorer
Hushållsavfall, kg/person

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

458

486

515
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behandling
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Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

42%

38%

36%

Utfall
2021

Målvärde
2021
44%

Andel som tas omhand för återanvändning av
totalt insamlat grovavfall, inkl. sådant som
lämnas till återanvändning i kommunens
system.

27%

Utsläppen från de fyra större reningsverken
ligger med god marginal (10% eller mer)
under tillståndsgivna gränsvärden.

Ja

Ja

Ja

Kadmium i ej kalkat avloppsslam
nedåtgående trend, 3 år

Nej

Nej

Ja

Ja
Ja

Ja

Utfallet för indikatorerna kring avfall och utsläpp från reningsverk finns tillgängligt först i mars.
Nämndens mål om kretslopp har haft en bättre måluppfyllelse vad gäller rening av avloppsvatten och avloppsslam än rörelsen uppåt i
avfallstrappan med mindre avfall som följd. Det är grunden för nämndens bedömning om att målet inte är uppnått, men på rätt väg.

3.2.2

Infrastruktur

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
I Kungsbacka bidrar infrastrukturen till hälsa och bra miljö i både grönområde och vatten. Det är lätt att ta
cykeln och ladda bilen. Utbyggnaden och underhåll av infrastrukturen är effektiv och gynnar den biologiska
mångfalden.
Fokusområde
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar på nämndmål
I arbetet med att gynna den biologiska mångfalden har förvaltningen skapat rutiner och checklistor, vilka
granskats och reviderats med hjälp av referenspersoner från Teknik och Samhällsbyggnadskontoret. En digital
utbildning är under framtagande och beräknas vara klar våren 2022. Många yrken inom Tekniks verksamheter
kan gynna den biologiska mångfalden, och syftet är att höja kunskapsnivån om vad respektive yrkesroll kan
göra, samt hur man på bästa sätt genomför gynnande åtgärder för biologisk mångfald. Ett konkret exempel på
hur rutinen appliceras i praktiken är att ytor som ska hanteras som naturäng lagts in i kartportalen, för att
tillgängliggöra skötselinformation.
Bräddningar av avloppsvatten och rening av dagvattnet påverkar miljön i grönområden och vatten. Den främsta
anledningen till att bräddningar av avloppsvatten behöver göras är tillskottsvatten. Under 2021 har mycket
tillskottsvatten nått Hammargårds reningsverk, vilket medfört att en högre andel vatten har bräddats från verket.
Läs mer under målet om "Energi" för arbetet med att minska tillskottsvattnet.
Arbetet fortskrider med den kommungemensamma dagvattenplanen för Kungsbacka. Behovet av att bygga ut
och underhålla dagvattensystemen är stort, speciellt i ett växande Kungsbacka. Dagvattenplanen beaktar tre
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typer av områden; befintliga områden med utbyggt allmänt dagvattensystem, befintliga områden utan utbyggt
allmänt dagvattensystem och framtida exploateringsområden enligt översiktsplaner. Prioriteringsverktyget som
ska användas i arbetet med åtgärdsplan beräknas vara klar till sommaren 2022. Identifiering och prioritering av
projekt kommer sedan starta löpande.
Å-vatten nyttjas för bevattning, för att minska användning av dricksvatten. Målet är att använda å-vatten till
70% av behovet, och i dagsläget nås 65%. I år har bevattningssprinklar installerats på fotbollsplanen vid
Lindälvsskolan och bygglov är beviljat för pumphus. Till våren trycksätts vattnet och börjar då användas för
bevattning.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Andel bräddat avloppsvatten ska minska

0,2%

1,5%

0,5%

Andel rening av dagvatten från förorenade
ytor efter avrinningsområde (GIS).
Hållbarhetsindex (HBI) gul nivå 20-30%
orenat dagvatten som släpps från förorenade
ytor.
Antal projekt där vi tagit specifik hänsyn till
åtgärder som gynnar den biologiska
mångfalden

Utfall
2021

Målvärde
2021

60%

60%

70%

7

11

Tillskottsvatten kallas det vatten i avloppsnätet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage från
vattenledningar.
Spillvatten är förorenat vatten som kommer från exempelvis diskhoar, toaletter, duschar, biltvättar och olika processer i industrin.
En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som görs när ett ledningsnät eller ett reningsverk blir överbelastat och
vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. Normalt sker bräddning i samband med kraftiga regn.
Ej ifyllda indikatorer finns tillgängliga i mars.
Exempel på insatser i projekt som gynnat den biologiska mångfalden: biodling och biotopvårdande insatser Hallabäcken, planering för
öppna dagvattenlösningar i kommande bostadsområde i Särö, sandytor för solitärbin, faunadepåer, stengärdsgårdar, ängsytor och
artrika planteringar i Fjärås/ Duvehed, ängsytor och artrika planteringar i anslutning till dagvattendamm osv.

3.2.3

Energi

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
I Kungsbacka har vi en hållbar nivå på både utläckande dricksvatten och tillskottsvatten till avloppsreningsverk.
Den hållbara nivån är väl avvägd utifrån perspektiven kund, miljö och ekonomi.
Fokusområde
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet.
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar på nämndmål
Den största energiförbrukningen på Teknik sker vid pumpning av dricksvatten och avloppsvatten, samt vid
produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten.
De viktigaste åtgärderna för att minska elförbrukning för pumpning är att se till att ledningsnätet är tätt så att
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inget pumpas i onödan. Förvaltningen har tagit fram en plan för tillskottsvatten som innebär att tre områden per
år ska utredas och åtgärdas. 500 fastigheter ska kontrolleras årligen för att säkerställa att de är rätt kopplade på
avloppsnätet. Under året har fler än 1400 fastigheter undersökts. Övriga parametrar från planen för
tillskottsvatten är för tidigt att följa upp, det krävs utfall från flera år för att kunna studera trender.
2021 byggdes åtta pumpstationer om, och fem pumpstationer byggdes nya i kommunen. Det är en viktig åtgärd
för att minska energiförbrukningen, eftersom pumpningen är så pass energikrävande. Effektiva pumpstationer
minskar också risken för att avloppsledningsnätet påverkas vid kraftig nederbörd, med överfyllda pumpstationer
och bräddningar som följd.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

kWh per renad m3 avloppsvatten ska minska

1,01

0,87

0,92

Antal fastigheter som kontrollerats att de är
rätt kopplade på avloppsnätet

562

Utfall
2021

Målvärde
2021
Ja

1 478

500

kWh per renad m3 avloppsvatten finns tillgänglig först efter februari.

3.2.4

Cykelkommun

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Att ta sig fram till fots eller med cykel skall vara det naturliga förstahandsvalet av färdmedel för resor inom
kommunens tätorter och till hållplatser för kollektivtrafiken.
För de som vill ta sig mellan kommunens tätorter med cykel ska en attraktiv cykelväg finnas med hög
framkomlighet, säkerhet och komfort.
Fokusområde
Kungsbackas miljöarbete utgår ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen samt
Borgmästaravtalet
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar på nämndmål
För att nå målet pågår ett successivt arbete. Flera beteendepåverkande åtgärder har genomförts utifrån mobility
managementplanen. De når ut till både vuxna och barn samt ger en spridningseffekt.
Till ”Vintercyklist” ansökte 89 personer till 25 platser. Erfarenheter från tidigare år visar på att ungefär hälften
av deltagarna fortsätter att cykla året om. Deltagarna får dubbdäck inklusive däckbyte och åtar sig att cykla
minst tre dagar i veckan till/från arbete/studier samt rapportera om vinterväghållning. Synpunkterna är
värdefulla i drift och planering av cykelvägnätet. Under fem veckor tävlar mellanstadieelever i ”På egna ben”
genom att samla poäng för varje bilresa (med barn+förälder) som ersätts till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. I år deltog knappt 600 elever från 26 klasser. Under europeiska mobilitetsveckan i september
tackades cyklister genom ”Tack för att du cyklar”- markeringar på cykelbanor och sadelskydd med samma
budskap delades ut. Mobilitetsveckan uppmärksammades i sociala medier.
I cykelgarage kan invånare hyra ett låst bås för trygg förvaring av cykeln. Intresset är fortsatt stort för garagen
vid Kungsbacka station med låg omsättning och kö. Vid Hede finns lediga platser. Bygglovet för båsen vid
Kungsbacka station är tidsbegränsat och går ut 2022-12-31.Förstudie pågår för att utveckla tjänsten vid
Kungsbacka station.
Att binda samman cykelvägar där det idag saknas har stor effekt på cykling generellt och är ett ständigt
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pågående arbete. Längs Klockaregatan har en cykelbana anlagts och förbi Hålabäcksskolan har breddning och
separering av gång- och cykelbana genomförts. Hastighetssäkrade passager har anlagts eller förbättrats på
Söderåleden, Bellisgatan, Allmogevägen, Höglandavägen, samt Gårdskullavägen och vid skolan i Kolla
Parkstad. Två cykelöverfarter har byggts längs Kungsgatan som de första i Kungsbacka kommun.
Cykelparkeringar har byggts vid fyra hållplatser för att öka möjligheten för kombinationsresor cykelkollektivtrafik.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

Resor under 5 km som sker till fots eller med
cykel (RVU)

8%

Invånare i Kungsbacka kommun som
använder cykel för sina resor (RVU)

4%

Invånare i Kungsbacka stad som använder
cykel för sina resor (RVU)

8,5%

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers
attityder och beteenden. Syftet med framtagen plan är att lägga grunden för ett tydligare och systematiskt arbetssätt avseende
beteendepåverkande åtgärder i Kungsbacka.
Resvaneundersökningar (RVU) genomförs under 2022, och därav finns inga utfall tillgängliga ännu. Måluppfyllelsen att vi är på rätt
väg, men inte har nått målet, baserar sig på analysen av genomförda aktiviteter under året, och kan både bekräftas eller motsägas av
resultatet av resvaneundersökningen.

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan
mellan näringsliv och utbildning.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Förvaltningen vill utveckla samarbetet mellan kommun och näringsliv genom upphandlingar, och få fler och
bättre anbudslämnare i entreprenaderna. FAR, Framtidens avloppsrening i Kungsbacka, handlas upp som en
samverkansentreprenad i partnering. En stor vikt i utvärderingsmetoden läggs på mjuka parametrar så som
samarbete, hållbarhet och kvalitet. Projekt & Bygg-enheten kommer att följa upp entreprenadens och projektets
genomförande under kommande år för att dra lärdomar för framtida upphandlingsarbete. Arbetet kommer att
kunna appliceras i kommande upphandlingar av samverkansentreprenader, vilket möjliggör en större bredd av
vägval i upphandlingsarbete.
Samverkan med näringslivet och samarbete med Näringslivsenheten resulterade under året i en gemensam
kampanj med parkeringar för "take away". Syftet var att uppmärksamma och underlätta för lokala restauranger
och butiker genom att upplåta parkeringar för upphämtning av mat etc. Förvaltningen deltar även i
platsutvecklingsforum där kommun, fastighetsägare och näringsidkare möts. Genom samverkan över gränserna
åstadkoms ett bättre företagsklimat samtidigt som det ger en bättre stadsutveckling. När företagare upplever
kommunen som en möjliggörare istället för ett hinder påverkar det företagsklimatet. På samma tema är Teknik
en del av det kommungemensamma arbetssättet "Lätt & Rätt", som syftar till att förenkla och förbättra
samarbetet med invånarna och näringslivet. Arbetet med översyn av taxorna inom ramen för "Lätt & Rätt"
fortgår. Än så länge kan vi inte lyfta några effekter kopplat till just Lätt & Rätt, utan arbetet behöver hålla i
under längre tid och bli mer förvaltningsövergripande.
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Indikatorer

Kungsbacka kommun

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

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

3,2

3,4

3,3

3,5

3,6

3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Teknik vill påverka i frågor som rör bland annat miljö, teknik och hållbarhet. I ett förvaltningsöverskridande
arbete har en förstudie kring ett möjligt Hållbarhetscentrum genomförts. I samarbete mellan Teknik, Förskola &
Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad och Bygg & Miljö har en behovsutredning, omvärldsbevakning och
två konceptförslag tagits fram. Hållbarhetscentrum är till en början tänkt att fokusera på ämnena VA, avfall och
hållbarhet men kan också breddas till att även innehålla fler delar av en hållbar stad, naturvetenskap och teknisk
kompetensförsörjning. Ett hållbarhetscentrum kan rikta sig till elever, allmänhet, medarbetare och företag, vilket
kan påverka en större allmänhet i miljö- och hållbarhetsfrågor.
Flera delar av Tekniks verksamhet berör barn och unga på olika sätt, och kan påverka deras vardag.
Nedanstående är axplock av sådant som görs för att implementera barnperspektivet som arbetssätt. Motion är
viktigt för ungdomars mående och för att förenkla tillgången till motion har spontanytor för idrott, till exempel
grönytor för fotboll eller annan aktivitet ställts iordning vid Tingbergsskolan och på Inlag. För att involvera barn
i beslutsfattande fick 250 barn vara med och rösta på tre olika alternativ när lekplatsen vid Gullregnsskolan
byggdes. Förvaltningen arbetar även med utemiljön vid till exempel förskolor som ett sätt att värna
barnkonventionen. Inom förvaltningens driftavdelningar har diverse tekniker, förskolepedagoger och
enhetschefer informerats om hur växlighet kan skapa en grönare utemiljö, vilket går hand i hand med
barnkonventionens mål om att barn har rätt till bästa möjliga hälsa (Barnkonventionen, § 24). När arbete sker i
olika planskeden (såsom med detaljplaner) eller med trygghetsskapande åtgärder ingår barnperspektivet som ett
område att speciellt beakta. På enheten "Planering Trafik & Utemiljö" planeras för en workshop för att tydligare
kunna implementera barnperspektivet både inom och utanför enheten, till exempel genom att det tydligare följer
med in i genomförandeskeden av projekt där enheten är delaktig.
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Indikatorer

Kungsbacka kommun

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

239,2

245

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

3%

2,2%

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

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

13,9

13,8

14

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

73%

78%

82%

2,8%

7,8

7,6

14,2

14

90%

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd
Beslutats av
Kommunfullmäktige
Fokusområden
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det
goda livet.
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med
kommunen.
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Sammanfattning av nämndens arbete med målet
Teknik har arbetat för att invånare och företag ska få ett bra och korrekt bemötande, samt en positiv upplevelse,
i sina kontakter med kommunen. Det ska vara lätt att förstå kommunikationen från kommunen. Vid avslag på en
ansökan om färdtjänst har arbetssättet förändrats till att en muntlig kontakt tas med sökande för möjlighet att
ställa frågor kring avslaget. Även om beslutet inte är i den sökandes favör kan den sökande upplevt processen
som transparent och förståelig, vilket ger en positiv bild av nämndens arbete. Arbetssättet är nu implementerat i
verksamheten och i Trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänsten.
En annan aspekt av kommunikation är invånarnas upplevelse av våra tjänster, där digitaliseringen spelar en stor
roll. Det stora arbetet styrs mot kommunens nya e-tjänsteplattform. Den kommer göra det enklare för invånarna
att själva sköta sina ärenden på tidpunkter när det passar dem, istället för på en bemannad kontorstid och ger
möjlighet för en mer effektiv och ändamålsenlig handläggning. Under året har de e-tjänster som redan finns
flyttats över till den nya plattformen och i samband med det har viss utveckling genomförts. Arbetet med att gå
över till kundstyrda vattenmätarbyten är genomfört och vattenmätarbyten kan efter årsskiftet bokas om genom
en QR-kod där invånaren själv får välja en tid som passar. Där gång- och cykeltrafikanter påverkas av arbeten
som görs av teknik och dess entreprenörer har QR-koder med information och kontaktuppgifter satts upp, så att
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våra invånare enklare kan ta till sig varför arbetet görs och vem som kan kontaktas om så behövs.
Digitaliseringen kan också leda till smartare tjänster och effektivare arbetssätt. I arbetet med att nå målet om en
hållbar nivå på tillskottsvatten har ett digitalt beslutsstödssystem införts under året, som använder AI för att
peka ut de områden som har mest inläckande vatten i våra spillvattenledningar. Smarta vattenmätare installeras
successivt hos kunder, och läckor på servisledningen (ledningen som går från huvudledningen in i huset) kan då
lokaliseras med akustisk analys. Inom avloppsreningen visas varje pumpstations behov av underhåll på en
surfplatta. Med hjälp av informationen har kritikalitetsanalyser gjorts på alla pumpstationer. Det har ett en
prioritering av vilka insatser som ska genomföras vid vilka stationer för att kunna undvika att ett eventuellt
driftavbrott orsakar skada på fastigheter, eller ger utsläpp vid badplatser. Det pågår även arbete med att kunna
skanna schakt med hjälp av 3D-bilder, vilket kan underlätta arbetet för den som planerar grävarbeten. VAverksamheten har provat det i ett pilotprojekt och Kungsbacka Bredbandsnät kommer att tillämpa det för att
kunna dokumentera speciella kopplingar/ brunnar för framtida behov. Systemet bör fortsätta testas och
utvärderas för att kunna avgöra om och hur det bäst används i verksamheten.

Indikatorer
Nöjd-inflytande index för hur
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning,
0-100).
DIMIOS**, digital mognad och
grundläggande digitala förutsättningar. Ny
indikator från och med år 2020

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Målvärde
2021

47

43

41

*

*

-

-

-

-

-

78

78

79

91

***

91

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

76

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

77

91

* SCB:s medborgarundersökning får en ny form under 2021 och svaren kommer inte längre följas upp utifrån NKI-modellen och är därmed
inte jämförbara med tidigare år.
** Ett kvalitativt värde. Det pågår ett nationellt arbete att ta fram ett digitaliseringsindex. Det kommer baseras bland annat p å Dimios. Det är
RISE på uppdrag av Digg och med finansiering från Vinnova som håller i arbetet och Kungsbacka har varit/är med i referensgruppen.
*** Resultatet för 2021 presenteras i april

3.5.1

Arbetsmiljö och ledarskap

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Teknik har en arbetsplatskultur som inkluderar alla, bidrar till glädje, trivsel, utveckling och effektivitet. Vi
erbjuder en trygg och säker arbetsplats med hälsofokus och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet.
Vi leder med tillit.
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Fokusområde
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar på nämndmål
Resultatet för HME-undersökningen visar försämrade resultat för både motivation och ledarskap. Att arbetet,
och ledarskapet, till stor del skett på distans och med restriktioner i samhället kan ha påverkat utfallet, likväl
som den långdragna diskussionen kring förändrat beredskapsavtal.
Förvaltningen har identifierat ledarskap som en viktig faktor för goda resultat och leverans samt
medarbetarengagemang. I samband med den nya organisationen har ledarutvecklingsinsatser genomförts med
ledningsgruppen och ledarforum parallellt. Ett triadsamarbete har initierats bland cheferna, där grupperna
arbetar med olika aktuella frågor varje månad. Ambitionen är att arbetssätt och metoder bidrar till tillit,
delaktighet, trygga chefer och medarbetare.
Möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid har pågått under närmare två år, med förväntad effekt på medarbetares
hälsa och välbefinnande. Sjukfrånvaron har minskat sedan 2019, men det är vanskligt att dra några större
slutsatser kring att detta är kopplat till fysisk aktivitet på arbetstid. Projektet har pågått under pandemin, med sitt
ökade fokus på att inte utsätta sig själv och andra för sjukdomar. Liksom med arbetsplatskulturen är fysisk
aktivitet på arbetstid en beteendeförändring som tar tid att genomföra. Projektet följdes upp genom en enkät till
alla medarbetare i januari 2021. Resultatet visar att medarbetare upplever att projektet bidragit till att de är mer
fysisk aktiva än tidigare och att det bidragit till ökad arbetsglädje. Medarbetarna lyfter även fram att projektet
bidragit till ökad sammanhållning och att Kungsbacka kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Sammantaget är analysen att satsningen på ledarutveckling, triadarbetet och möjligheten till fysisk rörelse på
arbetstid har bidragit till god arbetsmiljö och ledarskap. Aktiviteterna har påverkats av pandemin, och vissa
aktiviteter tar längre tid för att generera effekt.
Inför 2022 läggs stort fokus på arbetet med tillbud och arbetsskador.
Indikatorer

Utfall
2018

Motivation
Ledarskap

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

77,5

79,38

76,8

77,6

81,31

78,6

Målvärde
2021

Sjukfrånvaron ska minska

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Antal anmälda tillbud ska öka

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Antal arbetsskador ska minska

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

3.5.2

Marknadsföra och behålla

Beslutats av
Nämnd
Nämndens formulering
Teknik vill vara en arbetsplats med karriärsteg och kompetensutveckling som får våra anställda att utvecklas
inom organisationen. Vi har gott rykte och goda samarbeten med skolor, universitet, arbetsmarknad och
samarbetspartners.
Fokusområde
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.
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Nämndens bedömning
Vi har inte nått målet men är på rätt väg
Kommentar på nämndmål
PRAO och praktikplatser är ett led i kompetensförsörjningen och kan bidra till intresse för det tekniska
yrkesområdet. Pandemin har påverkat förutsättningarna för att kunna erbjuda PRAO- och praktikplatser i
önskad omfattning. En stadigvarande brist på platser kan påverka det framtida intresset att arbeta inom tekniska
yrken.
Deltagandet i mässor under året har varit begränsat med hänsyn till pandemin. Erfarenheten av att delta digitalt i
Chalmers arbetsmarknadsmässa är att det är svårt att nå ut och komma i kontakt med studenterna. Det är
tveksamt om förvaltningen kommer att delta i fler digitala mässor. Nytt för i år är att examensarbeten finns
utlysta via hemsidan, och utmynnade 2021 i en tillsvidareanställning.
Personalomsättningen visar medarbetares vilja att arbeta kvar inom organisationen. Metoden för att mäta
personalomsättning har förändrats jämfört med föregående år, där vi i år enbart tar hänsyn till externa avgångar.
Det innebär att personalomsättningen inte är jämförbar med föregående års utfall.
Ett led i att behålla medarbetare och kompetens, samt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att
medarbetarna kan utvecklas och göra intern karriär. Arbetet med interna karriärvägar har inte kunnat
genomföras som planerat under året, men kommer att fortgå under 2022.
En annan viktig faktor för att trivas på jobbet är att vår arbetsplatskultur genomsyrar vår vardag.
Arbetsplatskulturen hålls levande genom arbetsplatsträffar, utvecklings- och bedömningssamtal. Hur vi har det
följs upp via dialog och enkäter.
Sammantaget har arbetet för att nå målet påverkats av både pandemin och att de interna karriärvägarna inte
kunnat prioriteras högre under 2021.
Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Personalomsättning

7,8%

7,1%

11,7%

8%
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4 Uppföljning direktiv
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5 Kvalitetsdeklarationer
Område

Status

Beskrivning

Uppnått

Vi lovar att så fort som möjligt
varningsmarkera och åtgärda
beläggningsskador

Delvis
uppnått

Vi lovar att inom ett dygn åtgärda
släckt lampa vid övergångsställe,
busshållplats, gångtunnel eller
trappa

Uppnått

Vi lovar att kalla ut
beredskapsstyrkan senast när
det fallit en decimeter snö. Gator
och vägar skall åtgärdas inom
åtta timmar efter snöfallet. Gångoch cykelvägar samt
busshållplatser åtgärdas inom
sex timmar. Snövallar som är till
hinder lovar vi forsla bort inom
två helgfria vardagar.

Uppnått

Vi lovar att all form av klotter som
uppstår på plats eller egendom
som Teknik ansvarar för saneras
så fort som möjligt, dock senast
inom 48 timmar om
yttertemperatur och väder tillåter.
Vi fotodokumenterar och
polisanmäler allt klotter och all
skadegörelse. Vi samarbetar med
polisen och arbetar för ökad
samverkan inom
klotterbekämpning med övriga
parter.

Delvis
uppnått

Vi lovar att snarast reparera fel
som kan orsaka personskada
efter att felanmälan inkommit på
lekplatser som Teknik ansvarar
för. Vi lovar att besiktiga
lekplatser som Teknik ansvarar
för minst fyra gånger om året.

Uppnått

Vi lovar att ge information om
större vattenläckor på
kommunens hemsida inom tre
timmar.

Planering

Drift

Kommentar
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Då vi idag inte har något
övervakningssystem på när
armaturer/ljuskällor går sönder,
så räknar vi ett dygn från att en
armatur blivit inrapporterad trasig.
Detta är ledord i vår prioritering.
Då vi inte har några
armaturer/ljuskällor på lager så
förlitar vi oss på våra
leverantörer.

En gång om året besiktigas
lekplatser av en oberoende
besiktningsman. Utöver
besiktningen görs kontroller av
lekplatser och åtgärder vidtas vid
behov/ vid felanmälningar.
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Område

Avfall &
Återvinning

Kungsbacka
Bredbandsnät

Färdtjänst &
Tillstånd

Kungsbacka kommun

Status

Beskrivning

Kommentar

Uppnått

Vi lovar att snarast reparera
vattenläckor och se till att det
finns vattentankar eller tappställe
vid det drabbade området inom
fyra timmar

Uppnått

Vi lovar att leverera dricksvatten
som uppfyller Livsmedelsverkets
krav på kvalitet

Uppnått

Vi lovar att allt slam som sprids
på åkermark är godkänt enligt
kraven i REVAQ
Om tömning uteblivit har den inte
alltid hämtats dagen efter. Där
förseningarna är längst verkar
vara i december när det var
problem med både snöoväder
och trasiga sopbilar och svårt för
Ragn-Sells att få ersättningsbilar.
Det förekommer dock under hela
året att det är en diff mellan när
en missad tömning ska göras och
när den faktiskt utfördes.

Delvis
uppnått

Vi lovar att hämta avfallet senast
dagen efter att anmälan kommit
in till entreprenören, vid utebliven
hämtning av hushållsavfall enligt
hämtningsschema

Uppnått

Vi lovar att det ska finnas
personal tillgänglig som kan
informera besökare om sortering

Uppnått

Vi lovar en snabb felavhjälpning
för teleoperatörer och storkunder

Uppnått

Vi lovar att varje enskilt ärende
prövas individuellt utifrån
gällande lagtext samt från
Kungsbacka kommuns riktlinjer.

Uppnått

Vi lovar att kontakt med sökande
ska ske senast 3-4 veckor efter
ansökan inkommit.

Uppnått

Vi lovar att när person ansökt om
färdtjänst genomförs hembesök
vid behov

Hembesök har undvikits av
Coronaskäl, men inte heller
behövts i beslutsfattande syfte

Delvis
uppnått

Vi lovar att alla beslut
kommuniceras muntligt och
skriftligt.

Uppnått från och med tredje
kvartalet, innan dess mestadels
men inte till 100%.

Ej
uppnått

Vi lovar att ansökan med
upphörandedatum för aktuellt
tillstånd skickas till kund som rest
regelbundet under sista året.

Sedan 2020 har rutinerna
förändrats och automatiska
utskick kopplat till utgående
tillstånd har upphört.
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Område

Kungsbacka kommun

Status

Beskrivning

Kommentar

Ej
uppnått

Vi lovar att alla ärenden
angående förnyelse av tillstånd
kommuniceras skriftligt och/eller
muntligt till kund innan tidigare
tillstånd upphör att gälla, förutsatt
att ansökan är komplett med
nödvändiga uppgifter.

Sedan 2020 har rutinerna
förändrats och automatiska
utskick kopplat till utgående
tillstånd har upphört.
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6 Verksamhetsmått
6.1 Analys verksamhetsmått
Nämnden följer nyckeltal i form av resursmått, prestationsmått och effektmått i förhållande till de områden som
nämnden ansvarar för. Nyckeltalen kan beskriva en utveckling, en trend eller signalera förändringar i
samhällsutvecklingen som påverkar nämndens verksamheter. Måtten är utvalda för att spegla viktiga aspekter av
nämndens verksamhetsområden, men är inte heltäckande.
Vägföreningar, som själv ansvarar för drift och underhåll av sina gator, kan söka ett bidrag från kommunen.
Omfattningen på detta bidrag har legat på samma nivå de senaste åren, men både budget och utfall ökade under
2021, och antalet inkomna ansökningar har varit fler 2021 än tidigare år. Det återstår att se om detta är början på
en trend, eller bara utfallet ett enskilt år.
Hand i hand med utvecklingen mot att vara en cykelkommun, och som en konsekvens av ett växande
Kungsbacka, ökar nämndens driftansvar för antal kilometer kommunala gång- och cykelbanor. Dock omfattar
inte nyckeltalet kommunens alla gång- och cykelbanor. Även Trafikverket ansvarar för vissa gång- och
cykelbanor, och de är inte inkluderade här.
Nämnden ansvarar för ca 15 600 belysningspunkter runt om i kommunen. När antalet belysningspunkter ökar
påverkar det behov av underhåll och förvaltning. Trafikverket har påbörjat ett övertagande av kommunala
belysningspunkter längs vissa statliga vägar, vilket kan minska antalet kommunala belysningspunkter- men å
andra sidan öka kostnaden för kommunen eftersom delar av belysningen behöver upprustas innan övertaget.
Nettokostnaden för vägnätet, parkering och parker i kronor/invånare är ökande. Bedömningen är att kostnaden
kommer att fortsätta öka, eftersom reinvesteringar i befintlig infrastruktur kommer att behöva göras i allt större
omfattning.
Antal vattenläckor och nivå på vattenförluster speglar dricksvattennätets status och är kopplade till målet om en
hållbar nivå på vattenförlusterna. Trenden är minskande, både utifrån antal vattenläckor vi behövt laga och hur
mycket vatten som läcker ut från våra vattenledningar. Minskade vattenförluster bidrar också till att behovet av
energi för att pumpa vatten minskar.
Tillskottsvatten bidrar till att mer vatten behöver pumpas och renas. Det är dessutom den främsta orsaken till att
bräddningar behöver göras, därav följs andelen tillskottsvatten till reningsverken över tid. Vi kan påverka och
minska andelen tillskottsvatten genom att förnya avloppsledningsnätet och genom att kontrollera att fastigheter
är rätt kopplade på avloppsnätet, men mängden tillskottsvatten påverkas främst av nederbörd, och den är
betydligt svårare att påverka.
På avfallssidan följs nyckeltalet om andel som väljer "matavfall blir biogas". Nyckeltalet visar på en stadig
ökning och kopplar an till målet om kretslopp och avfallsplanens mål om att minska mängden avfall.
Vi är till för invånarna, och deras upplevelse av våra tjänster följs med stort intresse. SCB har gjort om sin
medborgarundersökning, vilket innebär att frågorna för nöjd medborgarindex har utgått och ersatts av andra
frågor. Kungsbacka visade goda resultat, och speciellt positivt var resultatet för kommunens arbete för att säkra
dricksvattnet och hämtning av hushållsavfall samt skötseln av allmänna platser såsom torg, parker och
lekplatser, medan möjligheten att lämna avfall utan tillgång till bil hade sämre resultat. Som redan nämnts hade
uppgav också respondenterna att de i hög utsträckning kände sig trygga både när det är ljust och mörkt ute.
Under hösten genomfördes en kundenkät på avfallssidan, som bland annat visade en hög generell nöjdhet med
kommunens avfallshantering (ett svar i samma anda som SCB:s medborgarundersökning gav) och en minskande
andel som upplever nedskräpning som ett problem i kommunen. I fritextsvaren fanns kommentarer kring bland
annat bättre möjligheter för återbruk och synpunkter på återvinningscentralernas öppettider och mottagande av
olika fraktioner. 76% ansåg att det är lätt att lämna förpackning och tidningar till återvinning, vilket är en lägre
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andel än 2017 och 2019. Kanske hänger utfallet ihop med önskemål om fastighetsnära insamling av
förpackningar (vilket kan vara möjligt om förslaget från Miljödepartementet beslutat), och med att ÅVS:en i
Särö (återvinningsstation som drivs av FTI, Förpacknings- och tidningsindustrin) försvann under året.

6.2 Resursmått
Namn

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

Antal abonnemang VA

19 932

20 250

20 568

20 916

21 149

Anslutningsavgift VA för villa, Typhus A
(kr)

274 126

278 180

283 748

292 260

298 100

Brukningsavgift VA för villa,Typhus A
(kr/år)

6 163

6 410

6 602

6 800

7 004

Driftbidrag vägföreningar, totalbelopp
(mnkr)

6,7

6,8

6,9

6,9

7,5

1 484

1 781

1 958

1 958

1 958

129

130

132

133

135

1 264

1 285

1 447

1 703

Avfall villa (kr/år)
Gång- och cykelvägar med eget
driftansvar (km)
Nettokostnad väg- och järnvägsnät,
parkering samt parker, kr/inv

Nettokostnad väg- och järnvägsnät, parkering samt parker, kr/inv finns ej tillgängligt till årsredovisningen, publiceras under 2022.

6.3 Prestationsmått
Namn

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

1 248

1 261

732

787

607

Antal handlagda ärenden med avslag
Färdtjänst

7

16

56

25

14

Antal beslut/avslag som överklagas till
förvaltningsrätten Färdtjänst

2

2

4

3

0

Antal handlagda ärenden totalt,
Färdtjänst

1 255

1 277

827

916

947

Antal belysningspunkter i drift

14 600

14 900

14 900

15 100

15 600

Antal vattenläckor per km ledning

0,04

0,03

0,04

0,04

0,03

Tillskottsvatten till Hammargårds
reningsverk

47%

36%

46%

40%

Tillskottsvatten till Kullaviks reningsverk

57%

44%

58%

49,7%

Tillskottsvatten till Lerkils reningsverk

53%

40%

53%

45%

Tillskottsvatten till Ölmanäs reningsverk

47%

39%

49%

44%

Andel som väljer ”Matavfall blir biogas”

82%

82%

83%

85%

Antal handlagda ärenden med bifall
Färdtjänst
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Utfall
2017

Vattenförluster

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
2021

17%

16%

14%

12%

Uppgifter om tillskottsvatten finns tillgängligt i mars.

PTS Bredbandskartläggning
Post- och telestyrelsen sammanställer årligen utbyggnaden av bredband. Uppgifterna för 2021 finns inte
tillgängliga ännu, men utfallet för 2020 visade att 84% av hushållen och 83% av arbetsställena i Kungsbacka har
tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s. Om man tar hänsyn till de som har tillgång till it-infrastruktur/
fiber i absoluta närheten är det 96% av hushållen i kommunen och 94% av arbetsställena hade tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s.
Tillgängligheten till snabbt bredband är högre i tätbebyggda delar av kommunen , men lägre i glesbebyggda
delar av kommunen. Trenden har varit ökande sedan 2010, då 12% av befolkningen (notera förändrad definition
från hushållen) och 8% av arbetsställena hade tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit.

6.4 Effektmått
Namn

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Nöjd medborgarindex för VA (SCB)

89%

86%

85%

84%

Nöjd medborgarindex för renhållning
(SCB)

75%

74%

73%

71%

Kundenkät: Hur enkelt tycker du att det
är att lämna dina förpackningar och
tidningar till återvinning?

78%

Nöjd medborgarindex för gator och
vägar (SCB)

66%

64%

61%

62%

Nöjd medborgarindex för gång- och
cykelvägar (SCB)

64%

62%

60%

61%

79%

Utfall
2021

76%

Nöjd medborgarindex för VA (SCB) har utgått från medborgarundersökningen. I den nya undersökningen anser 91% av kommunen gör
ett bra arbete för att säkerställa tillgången på dricksvatten.
Nöjd medborgarindex för renhållning (SCB) har utgått från medborgarundersökningen. I den nya undersökningen anser 96% att
hämtning av hushållsavfall fungerar väl.
Nöjd medborgarindex för gator och vägar samt gång- och cykelvägar (SCB) har utgått från medborgarundersökningen. I den nya
undersökningen anser 96% av respondenterna att det finns goda möjligheter att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil, och
63% av respondenterna att man på ett enkelt sätt kan göra längre resor från kommunen utan att använda bil. 80% tycker att utbudet av
gång- och cykelvägar är bra.
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7 Personal
7.1 Kompetensförsörjning
7.1.1

Attrahera/rekrytera

Samhällsutvecklingen medför ett stort behov av ingenjörer och tekniker där efterfrågan är större än tillgången.
Vi delar utmaningen om att kompetensförsörja det tekniska yrkesområdet med såväl kommuner, bolag som det
privata näringslivet.
Kungsbacka kommuns vision, mål och fokusområde beskriver att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med
modiga medskapande medarbetare och ledare. För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare behöver vi arbeta
med vårt arbetsgivarvarumärke. Förvaltningen behöver bland annat arbeta med att marknadsföra sig som
arbetsgivare med ambition att väcka intresse för det tekniska yrkesområdet för studenter, redan på
grundskolenivå.
Under året har förvaltningen liksom samhället i stort påverkats kraftigt av pandemin vilket bland annat fick till
följd att PRAO för högstadieelever ställdes in under våren. Under hösten ställdes endast ett fåtal platser till
förfogande för PRAO. Förvaltningen erbjöd dock 23 ferieungdomar arbete under sommaren.
Under året har en Trainee från Göteborgsregionens projekt "Framtidens samhällsbyggare" anställts. Härutöver
erbjuds praktik i form av LIA (Lärande i arbetslivet) kopplat till olika yrkesutbildningar.
Teknik har en ambition att också erbjuda praktikplats eller anställning till personer inom olika former av
arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt bidra till arbetslivserfarenhet och utökad arbetsförmåga.
Förvaltningen syns i sociala medier i samband med rekryteringar. Verksamheten synliggörs också via
Instagram.
Förvaltningen deltog även i år på en digital rekryteringsmässa i Chalmers regi. Det digitala forumet medförde
begränsade kontakter med studenterna. Det är en utmaning att genomföra rekryteringsmässor digitalt. Det ställs
nya krav på kommunikation och information men också en utveckling av plattformen för att det ska bli ett
framgångsrikt koncept.
Under året har en uppdatering gjorts av de kommungemensamma digitala delarna i introduktionen av nya
medarbetare. Under hösten har ett arbete pågått med att utveckla förvaltningsspecifika delar.

7.1.2

Utveckla/behålla

Ledarutveckling inom Teknik påbörjades under 2020 och har fortlöpt under våren med fokus på relationer och
tillit. Dialogen om våra kärnvärden pågår löpande för att uppnå tydlighet och ett gemensamt förhållningssätt.
Kommungemensamt har arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud uppdaterats och delar av
förvaltningens chefer deltog vid något av dessa utbildningstillfällen.
Chefer har under hösten fått en introduktion i "Utvecklande medarbetarskap" som kommer utgöra ett större
arbete på medarbetarnivå under 2022.
Interna karriärvägar: Inom Teknik finns flera olika yrkesområden representerade och möjligheten att prova
annat arbete erbjuds när intresse och tillfälle uppstår. Förvaltningen har arbetat fram en plan för interna
karriärvägar. En översyn av befattningar pågår parallellt, med ambition att tydliggöra möjligheter till intern
karriär.
Medarbetares upplevelse av trivsel och motivation följs upp och diskuteras löpande på arbetsplatsträffar, med en
ambition att synliggöra risk och friskfaktorer samt att skapa förutsättningar för delaktighet i arbetet för en
attraktiv arbetsplats. Som en del i detta arbete har förvaltningens samtliga medarbetare bjudits in till delaktighet
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i arbetet med att formulera verksamhetsmål och pågående arbete med organisationsöversyn.
Förvaltningens hälsoprojekt har förlängts i avvaktan på kommungemensamma initiativ. En uppföljning visar att
projektet bidragit till ökad arbetsglädje, ökad gemenskap och att förvaltningen uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare. Medarbetare som trivs på arbetet är goda ambassadörer för verksamheten och underlättar vår
kompetensförsörjning.
I spåret av pandemin har det varit fokus på att anpassa arbetet och arbetsplatsen utifrån folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Medarbetare med arbetsuppgifter som går att utföra på distans har under större delen av året
uppmanats att arbeta på distans.
Möjligheten till distansarbete har varit uppskattad samtidigt som den gemenskap som fysiska möten bidrar till
saknats. Tillgången till digitala verktyg som till exempel Teams upplevs ha fungerat väl. Förbättringar avseende
teknisk utrustning har skett och sker fortsatt i de aktivitetsbaserade lokalerna.
Resultatet av föregående års medarbetarenkät med utgångspunkt i "hållbart medarbetarengagemang" visade på
relativt goda resultat. Förvaltningen tog fokus på att utveckla arbetet med styrning. Årets undersökning visar ett
något lägre resultat i jämförelse med föregående år. Kommunikation och dialog kring årets resultat sker under
nästa år.

7.1.3

Avsluta

I samband med att medarbetare väljer att avsluta sin tjänst erbjuder chefen ett strukturerat samtal för att ge
medarbetaren möjlighet att reflektera kring sin anställning och dela med sig av sådant som upplevts som positivt
och sådant som kan förbättras. Under samtalet fångas också information om varför den anställde väljer att sluta
och vad som eventuellt gör ett annat arbete mer attraktivt. Resultaten av samtalen utgör en grund för ett löpande
arbete med att utveckla organisationen och skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Härutöver görs också en inventering över arbetsuppgifter som behöver lämnas över till någon annan och en plan
för kompetensöverföring. Målsättningen är att börja kompetensöverföringen innan den anställde avslutar sin
tjänst. Utifrån planerade pensionsavgångar strävar förvaltningen efter att ha en plan för kompetensöverföring
över tid.

7.2 Analys personalmått
Vid en analys av personalmåtten syns inga större skillnader jämfört med föregående år.
Det är främst en ökning av antal anställda, ett högre frisktal och en lägre sjukfrånvaro som utgör skillnaden.
Metoden för att mäta personalomsättning har förändrats jämfört med föregående år och är därav inte helt
jämförbara. Numera tar vi enbart hänsyn till externa avgångar, tidigare ingick även interna förflyttningar.
Förvaltningen har i takt med ett utökat uppdrag och omorganisationer, växt successivt under de senaste åren.
Vad gäller förvaltningens sjukfrånvaro, har den minskat totalt sett. En bidragande faktor är främst en minskning
vad gäller långtidssjukfrånvaron. Vi ser också att antalet sjukfrånvarodagar i snitt har minskat med fyra dagar
jämfört med föregående år.
Förvaltningens friskvårdsprojekt har med ett kort uppehåll under hösten pågått under nästan två år. Ett önskat
resultat av projektet har varit att det skulle bidra till ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro. Beteendeförändringar tar
tid och det är vanskligt att dra förhastade slutsatser om att den minskade sjukfrånvaron är ett resultat av
projektet. Detta i synnerhet under en tid där arbetssituationen påverkats av åtgärder i pandemins spår till
exempel ökat fokus på hygien, avstånd, noggrann uppföljning av sjukfrånvaron. Projektet har dock varit
uppskattat av medarbetare och dess effekter i form av ökad arbetsglädje, ökad gemenskap och att förvaltningen
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är faktorer som främjar ett positivt arbetsklimat och bidrar till ett högre
frisktal och en lägre sjukfrånvaro.
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7.3 Resursmått
Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Andel deltid

2,4%

2,8%

3%

2,1%

Andel heltid

97,6%

97,2%

97%

97,9%

Andel kvinnor som har deltid

5,7%

5,1%

5,7%

3,1%

Andel kvinnor som har heltid

94,3%

94,9%

94,3%

96,9%

Andel män som har deltid

0%

1,5%

1,4%

1,4%

Andel män som har heltid

100%

98,6%

98,6%

98,6%

Anställda andel kvinnor

41,4%

36,4%

37,9%

40,1%

Anställda andel män

58,6%

63,6%

62,1%

59,9%

Anställda genomsnittlig sysselsättningsgrad

99,3%

99,3%

99,1%

99,4%

Anställda totalt

174

220

246

252

Antal medarbetare per chef

11,4

13,7

11,2

11,6

16

18,6

15,9

15,5

Medarbetare 30 - 39 år

22,4%

19,6%

21%

20,2%

Medarbetare 40 - 49 år

26,4%

27,3%

24,7%

27,8%

Medarbetare 50 - 59 år

27%

27,3%

29,2%

27,4%

Medarbetare 60 år och äldre

16,1%

17,3%

17,7%

16,7%

Medarbetare yngre än 30 år

8,05%

8,6%

7,4%

7,9%

47

47

47

47

6

4

6

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Frisknärvaro

49,7%

61,4%

56,1%

60,5%

Frisknärvaro Kvinnor

54,9%

60,7%

60,8%

65,1%

Frisknärvaro Män

46,4%

61,8%

53,1%

57,7%

Korttidssjukfrånvaro

2,7%

2,2%

2,5%

2,4%

Korttidssjukfrånvaro Kvinnor

2,9%

2,2%

2%

1,9%

Korttidssjukfrånvaro Män

2,6%

2,2%

2,8%

2,8%

Långtidssjukfrånvaro

3,2%

3,6%

3,1%

2,5%

Långtidssjukfrånvaro Kvinnor

3,2%

3,9%

3,3%

1,4%

Långtidssjukfrånvaro Män

1,5%

3,4%

3%

3,3%

Namn

Antal medarbetare per enhetschef

Medelålder
Pensionsavgångar

7.4 Effektmått
Namn
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Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Personalomsättning

7,8%

7,1%

11,9%

8%

Sjukfrånvaro Kvinnor

5,5%

6%

5,3%

3,2%

Sjukfrånvaro Män

4,2%

5,7%

5,8%

6%

Sjukfrånvaro Totalt

4,7%

5,8%

5,6%

5%

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller
mer

24,3%

47,8%

43,6%

34,4%

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller
mer Kvinnor

28,6%

46,3%

47,4%

33,9%

Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller
mer Män

20,5%

48,8%

41,6%

34,6%

4%

4,2%

4%

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år

4,3%

4%

2,8%

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre

7,7%

7,3%

7,3%

17,4

18,8

14,9

Namn

Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre

Sjukfrånvarodagar i snitt per anställd

16,7
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8 Ekonomi
8.1 Uppföljning driftbudget
8.1.1

Uppföljning Drift Skattefinanserad verksamhet

Drift belopp tkr
Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Budgetavvik
else 2021

92 213

73 666

76 065

2 399

-228 381

-263 046

-270 169

-7 123

varav personalkostnad

-84 154

-88 900

-81 241

7 659

varav verksamhetskostnad

-72 800

-105 407

-111 256

-5 849

varav kapitalkostnad

-71 427

-68 740

-77 711

-8 971

-136 168

-189 380

-194 104

-4 724

Uppföljningsnivå (belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Summa

Sammanfattning
Budgetavvikelsen för Tekniks skattefinansierade verksamheter under 2021 överskrider budget med 4,7 miljoner.
Underskottet härleds delvis till poster som, av nya redovisningsprinciper, belastar på 2021 års kapitalkostnader
samt att kostnaderna för inköpta tjänster av externa leverantörer har ökat kraftigt under året. Även kostnader för
underhåll har ökat mer än förutsatt.
Avvikelser mot budget ligger även i lägre personalkostnader bland annat på grund av vakanser.
Analys och kommentar
Kommentar till avvikelser mellan åren
Intäkterna minskar med 16 miljoner från 2020 till 2021 med anledning av fortsatt påverkan av Covid-19.
Kostnadsökningen förklaras främst av utökad verksamhet för färdtjänst, där hela kostnaden, och budgeten,
numer ligger hos Teknik.
Kapitalkostnaderna har också ökat jämfört med föregående år.
Personalkostnaderna är något lägre än föregående år.
Kommentar till budgetavvikelse
Intäkter: Covid-19 har fortsätt påverka under året. I vissa delar av verksamheten har intäkterna ökat, främst
beroende på bidrag som inkommit, men vi ser en fortsatt minskad intäkt från parkeringsverksamheten på ca 3
miljoner. Byggledning och projektledning intäkter ligger numer på personalkostnader och genererar där ett
överskott på 1,5 miljoner. Utfall blir dock sammantaget ca 2,3 miljoner kronor högre än budgeterat för året.
Verksamhetskostnader: Färdtjänstverksamheten har med anledning av minskade resor under 2021 ett överskott
på 4 miljoner kronor gentemot budget. Köp av tjänster för skötsel av ytor som Teknik utför åt andra kommunala
förvaltningar överstiger budget med 3 miljoner - behovet av köp av tjänster kopplas även samman med vakanser
inom verksamheten. Kostnader för underhåll inom väg och belysning har ökat mer än förutsatt och utger även
de en del underskottet. Även en högre kostnad på 1,5 miljoner för snöröjning och halkbekämpning under slutet
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av 2021 samt 1,7 miljoner högre än budget för reparationer och underhåll av fordon drar upp kostnaderna.
Sammantaget får den skattefinansierade verksamheten på Teknik ett underskott på sammanlagt 5,8 miljoner
kronor gentemot budget i verksamhetskostnader.
Personalkostnader: Flertalet vakanser som ännu inte blivit tillsatta, eller tillsatts senare än budgeterat, ger ett
överskott. Byggledning och projektledning intäkter för tidredovisning i investeringsprojekt hamnar, i enlighet
med nya redovisningsprinciper för 2021, under personalkostnader vilket genererar överskott på cirka 1,5
miljoner mot budgeterat belopp. En större mängd säsongsanställda under den intensiva skötselperioden ökar
personalkostnaderna något men överskottet landar ändå på 7,7 miljoner kronor mot budget.
Kapitalkostnader: Enligt nya redovisningsprinciper för 2020 hamnar rivningskostnader för bron på
Borgmästargatan (4,5 miljoner kronor) samt saneringskostnader intill bron (2,3 miljoner kronor) som
kapitalkostnader för 2021. Justeringar har även gjorts antal år på avskrivningstider vilket påverkar utfallet.
Kortare avskrivningstider har gett högre kostnader vilket leder till ett större underskott.
Prognossäkerhet 2021
Tabell prognossäkerhet
Nämnd

Prognos delår april

Prognos delår augusti

Bokslut 2021

Skatt

-4400

-4100

-4724

Totalt

-4400

-4100

-4724

Kommentarer till prognossäkerhet
Prognoserna under året stämmer bra mot bokslut. Variationerna beror främst på svårigheten att förutse
pandemin och dess påverkan på verksamheten.

Åtgärder vid budgetunderskott
Det uppkomna underskottet var inte möjligt att förutse och inte heller något som är återkommande. Förändringar
i redovisningsprinciper kan få konsekvenser på driftbudget då rivnings- och saneringskostnader oftast inte är
kända när budget fastställs.

8.1.2

Uppföljning Drift VA

Uppföljning drift VA
Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Bokslut 2021

Avvikelse 2021

183 290

184 338

191 267

6 929

-176 825

-179 338

-171 041

8 297

varav personalkostnad

-47 513

-51 042

-45 840

5 202

varav verksamhetskostnad

-70 442

-67 998

-71 705

-3 707

varav kapitalkostnad

-58 870

-59 541

-53 496

6 045

6 465

5 000

20 226

15 226

-6 465

-5 000

-20 226

0

0

0

Verksamhetens kostnader

Årets resultat
Bokslutsdisposition
Resultat
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Balansräkning
Not

År 2020

År 2021

Tillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

1103,1

1162,4

Maskiner och inventarier

11,6

9,0

Pågående investeringar

-0,5

39

4

1114,2

1210,5

5

32,9

33,3

32,9

33,3

1147,1

1243,8

0

33,7

0

33,7

425

489,5

699,3

674,8

16,3

26,6

32,6

19,2

Summa skulder

1147,1

1243,8

Summa avsättningar
och skulder

1147,1

1243,8

Summa materiella
anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Osäkra fordringar
Summa
omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Avsättningar och
skulder
Avsättningar
Hammargård fond

6

Summa avsättningar
Skulder
Långfristig skuld,
anslutningsavgifter
Långfristig skuld,
kommunen
Kortfristiga skulder

7

Skuld till VAabonnenterna
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Not 1
Verksamhetens intäkter

År 2020

Brukningsavgifter
Brukningsavgifter, interna
Övriga intäkter
Periodiserad inkomst och ränta
Summa verksamhetens intäkter

År 2021
151,3

161

10,3

10,6

0,4

0,5

21,3

19,2

183,3

191,3

Not 4
Materiella anläggningstillgångar

År 2020

År 2021

VA-anläggningar
Ingående bokfört värde

1018,1

1103,1

Nyanskaffning

119,4

96,4

Årets avskrivning

-34,4

-36,6

1103,1

1162,9

14,8

11,6

0

0

Årets avskrivningar

-0,9

-2,6

Utgående bokfört värde

11,6

9,0

Ingående bokfört värde

0

0

Nyanskaffning

0

0

Årets avskrivningar

-0,5

39

Utgående bokfört värde

-0,5

39

1114,2

1210,9

Utgående bokfört värde
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde
Nyanskaffning

Pågående investeringar

Summa materiella
anläggningstillgångar

Not 5
Kortfristiga fordringar

År 2020

Kundfordringar

År 2021
32,9

32,3

Förutbetalda kostnader

0

0

Upplupna intäkter

0

1,0
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Summa kortfristiga fordringar

32,9

33,3

Not 6
Fond för framtida nyinvestering

År 2020

År 2021

Ingående bokfört värde

0

0

Avsättningar under året

0

33,7

Summa investeringsfond

0

33,7

Not 7
Kortfristiga skulder

År 2020

Kortfristig skuld, kommunen

År 2021
0

0

Leverantörsskulder

8,4

20,8

Moms och särskilda punktskatter

6,7

4,9

Upplupna kostnader

1,2

0,9

16,3

26,6

Summa kortfristiga skulder

Sammanfattning
Årets resultat är ett överskott om 20,2 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 5 miljoner
kronor. Årets resultat är därmed 15,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skillnaden beror främst på högre
intäkter än budgeterat, lägre personalkostnader på grund av vakanser samt lägre kapitalkostnader för
investeringar som inte blivit klara i tid. Överskott planeras att fonderas till investeringen "Framtidens
avloppsrening i Kungsbacka".
Analys och kommentar
Kommentar till avvikelser mellan åren
Intäkterna är 8 miljoner kronor högre än föregående år, vilket beror på fler abonnenter och höjda avgifter.
Brukningstaxan höjdes med 3 procent under 2021.
Kostnaderna är totalt sett 5,8 miljoner kronor lägre än föregående år, främst beroende på lägre
personalkostnader på grund av pensionsavgångar och att vakanser inte tillsatts samt lägre kapitalkostnader.
Kapitalkostnaderna för 2021 ligger 6,7 miljoner kronor lägre än 2020, detta beroende på en lägre
upplåningsräntenivå jämfört med tidigare år.
Kommentar till budgetavvikelse helår 2021
Årets resultat är ett överskott på 20,2 miljoner kronor, att jämföra med ett budgeterat resultat på 5 miljoner
kronor. Årets resultat är därmed 15,2 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Intäkterna är 6,9 miljoner kronor högre jämfört med budget, vilket beror på fler abonnenter och höjda avgifter.
Brukningsavgifterna är höjda med 3 procent inför 2021. Kostnaderna är 8,3 miljoner kronor lägre än budget.
Detta beror dels på minskade kapitalkostnader när investeringar försenats, dels på att personalkostnaderna är
lägre än budgeterat på grund av att alla vakanser inte är tillsatta. Verksamhetskostnader är 3,7 miljoner kronor är
högre än budget, till stor del beroende på konsultkostnader 1,5 miljoner över budget, fordonskostnader 1 miljon
över budget och kemikalier 1 miljon över budget samtidigt som även el och licenskostnader också är klart över
budget. Lägre kostnader jämfört med budget är det dock för underhållsarbeten och slam.
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Kommentar och analys inför framtiden
Teknik arbetar för att möta framtida behov på vatten- och avloppsförsörjning. Flera omfattande och kostsamma
projekt som ska bidra till att säkra dricksvattenförsörjningen och avloppsavledningen pågår och planeras.
Utbyggnad till områden som inte har kommunalt VA idag kräver resurser och investeringar. Vi ser också att
underhållet på våra ledningsnät behöver öka för att bibehålla god status. Vi ser också att det tar tid att bygga en
organisation som klarar de ökade investeringarna, men vi är nu på god väg att växla upp.
Tabell prognossäkerhet
Nämnd

Totalt

Prognos delår april

Prognos delår augusti

Bokslut 2021

8099

13700

20224

8099

13700

20224

Kommentarer prognossäkerhet
Intäkterna var i bokslutet 2,3 miljoner högre än i prognos delår augusti, men bara 0,5 mkr högre än prognosen i
delår april. Denna post är svår att bedöma då intäkterna ej är helt linjära under året.
Verksamhetskostnaderna var i bokslutet 2,1 miljoner högre än i prognos delår augusti vilket beror på att
regresskostnader ej inföll under året samtidigt som bland annat elkostnader blev betydligt högre för slutet av året
jämfört med prognos. Dock var bokslutets verksamhetskostnader ändå 2,3 miljoner lägre än prognosen för april
månad. Skillnaden mot början av året beror framför allt på att kostnader för underhållsmaterial är klart lägre än
budget.
Kapitalkostnaderna var i bokslutet 0,9 miljoner lägre än i prognos delår augusti, och 4,1 miljoner kronor lägre
än i prognos april. Detta beror huvudsakligen på uteblivna kostnader för investeringar som inte kommer bli
färdiga i år utan fortsätter kommande år.

8.1.3

Uppföljning Drift Avfall & Återvinning

Uppföljning drift Avfall & återvinning
Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav personalkostnad
varav verksamhetskostnad
varav kapitalkostnad
Årets resultat
Bokslutsdisposition
Resultat

Budget 2021

Bokslut 2021

Avvikelse 2021

86 998

89 583

88 683

-900

-86 684

-88 702

-89 138

-436

-3 371

-4 371

-4 387

-16

-81 535

-81 786

-82 961

-1 175

-1 779

-2 545

-1 790

755

314

881

-455

-1 336

-314

-881

455

0

0

0

-1 336

Sammanfattning
För 2021 uppgick resultatet till -0,5 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner sämre än budget. Detta beror främst
på mindre intäkter än budgeterat från slam. Efter reglering mot fonden så överförs underskottet till det
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ackumulerade resultatet som var 12,4 miljoner kronor efter 2020, vilket innebär ett ackumulerat resultat på 11,9
miljoner kronor efter 2021. Resultatet i årsbokslutet justeras mot fonden "Skuld till renhållningsabonnenterna" i
balansräkningen.

Analys och kommentar
Kommentar till avvikelser mellan åren
Intäkterna är 1,7 miljoner högre än föregående år. Detta beror till största del på fler avfallsabonnenter. Taxenivå
var oförändrad inför 2021. Verksamhetens kostnader är 2,5 miljoner högre än föregående år vilket beror på
ökade kostnader för slam och insamlingsentreprenad.
Kommentar till budgetavvikelse helår 2021
Intäkterna är 0,9 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket beror på lägre intäkter för slamabonnemang.
Kostnaderna är 0,4 miljoner kronor högre än budget vilket beror på högre kostnader än budgeterat för driften av
återvinningscentralerna och en högre kostnad för omhändertagande av slam. Dessutom är kapitalkostnader 0,8
miljoner lägre än budget eftersom en del investeringar är senarelagda.
Kommentar och analys inför framtiden
Då verksamheten till övervägande del är upphandlad och avtal förnyas och förändras över tiden är kostnader
svåra att beräkna på längre sikt, men då kostnaderna ökat ser förvaltningen behov av att intäkterna behöver öka.
Kommande behov av flytt av återvinningscentraler kommer också medföra ökade kostnader. Den nya
omlastningsstationen i Duvehed som planeras klar 2023 möjliggör hantering av mer fraktioner som krävs för att
vi skall kunna klättra i avfallstrappan.
Nedlagda deponier
Barnamossens Deponi har haft kostnader på 0,5 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens fond för
återställning. Vid bokslut så uppgick fonden till 65,1 miljoner kronor.
Svinholmens Deponi har haft kostnader på 1,4 miljoner kronor, som har belastat Barnamossens fond för
återställning. Vid bokslut så uppgick fonden till 100,6 miljoner kronor.
Övriga kommunala deponier har haft kostnader på 1,6 miljoner kronor, som har belastat fonden Övriga
deponier. Vid bokslut så uppgick fonden till 31,3 miljoner kronor.
Täckning av Toms deponi blev klar 2021 med gott resultat.
Prognossäkerhet Avfall & återvinning
Nämnd

Totalt

Prognos delår april

Prognos delår augusti

Bokslut 2021

-300

881

-455

-300

881

-455
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Kommentar prognossäkerhet
Något högre intäkter i prognos delår april jämfört med prognos delår augusti. Denna post är svår att bedöma och
avvikelsen gentemot budget är bara en dryg halv procent och kan snabbt ändras. Vid bokslutet så var intäkterna
tillbaka på samma bedömda nivå som i delår april.
Kapitalkostnaderna har bedömts lägre i delår augusti och bokslutet jämfört med delår april. Detta beror
huvudsakligen på lägre investeringsnivån för befintliga återvinningscentraler hålls nere då beslut ännu ej tagits
om återvinningscentralernas framtida placering, samtidigt som räntorna är lägre än budgeterat.
Övriga verksamhetskostnader blev högre i bokslutet än vad som bedömdes i prognos april och prognos augusti.
Detta beror i hög grad på nyligen ingånget avtal gällande insamlingsentreprenad, vilket visat sig något dyrare än
tidigare bedömningar.

8.1.4

Uppföljning Drift Kungsbacka Bredband

Uppföljning drift Bredband
Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter

Budget 2021

Bokslut 22021

Avvikelse 2021

34 772

33 540

29 824

-3 716

-32 511

-31 725

-28 851

2 874

-3 194

-3 418

-2 912

506

varav verksamhetskostnad

-10 691

-9 759

-7 590

2 169

varav kapitalkostnad

-18 626

-18 417

-18 349

68

2 261

1 815

973

-842

-2 261

-1 815

-973

0

0

0

Verksamhetens kostnader
varav personalkostnad

Årets resultat
Bokslutsdisposition
Resultat

-842

Sammanfattning
Kungsbacka bredbandsnät har en hög utbyggnadstakt för att uppnå de målsättningar som kommunen har för att
bygga ut fibernät till kommunens invånare, verksamheter och företag.
Resultatet på 1,0 miljoner kronor är 0,8 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror på att nya avtal har inte
tillkommit enligt det som var budgeterat.
Verksamhetens kostnader är mindre än budget, som beror till stor del av att kostnaderna för hyrda förbindelser
är 0,8 miljoner kronor lägre, serviceavtal på 1,3 miljoner kronor belastar numera projekten och att
personalkostnaderna är 0,5 miljoner kronor lägre än budget.
Personalkostnaderna är 0,5 miljoner kronor lägre än budget på grund av att det tagit längre tid att återbesätta
tjänster. När det gäller verksamhetskostnaderna så bygger vi bort andra lösningar än egen fiber vilket sänker
kostnaderna genom lägre kostnad för inhyrning.
För 2021 uppgick resultatet till 1,0 miljoner kronor. Resultatet i årsbokslutet justeras mot fond "Kortfristig
fordran bredband" i balansräkningen.
Det positiva resultatet innebär att fonden för Kungsbacka Bredbandsnät nu är 3,7 miljoner.
Analys och kommentar
Jämförelse med samma period föregående år
Avvikelsen mellan åren gällande intäkterna är 4,7 miljoner kronor lägre än föregående år och det beror i
huvudsak att nya avtal har inte tillkommit enligt det som var budgeterat och att det är en förändring av befintliga
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avtal som sägs upp och tecknas nya avtal med nya förutsättningar. Detta kommer att plana ut och en uppgång
kommer att ske när de nya avtal som är beställda blir klara och kan levereras under 2022 och 2023.
Verksamhetskostnaderna är 3,7 miljoner kronor minde än föregående år som beror till stor del av att
kostnaderna för hyrda förbindelser, serviceavtal och att personalkostnaderna är lägre än budget.
Kapitalkostnaderna ligger på samma nivå som föregående år.
Analys och kommentar budgetavvikelse
Resultat blir 0,8 miljoner kronor sämre än budget.
Intäkterna för Kungsbacka Bredbandsnät når inte budget. Det beror på att nya avtal inte har tillkommit enligt det
som var budgeterat och att det är en förändring av befintliga avtal som sägs upp och tecknas nya avtal med nya
förutsättningar som påverkar resultatet kortsiktigt. Detta kommer att plana ut och en uppgång kommer att ske
när de nya avtal som är beställda blir klara och kan levereras under 2022 och 2023.
Verksamhetens kostnader är mindre än budget, som beror till stor del av att kostnaderna för hyrda förbindelser
är 0,8 miljoner lägre, serviceavtal på 1,3 miljoner belastar numera projekten och att personalkostnaderna är 0,5
miljoner lägre än budget.
Personalkostnaderna är 0,5 miljoner kronor lägre än budget på grund av att det tagit längre tid att återbesätta
tjänster. När det gäller verksamhetskostnaderna så bygger vi bort andra lösningar än egen fiber vilket sänker
kostnaderna genom lägre driftkostnader.
Analys och kommentar
Prognossäkerhet Bredband
Nämnd

Totalt

Prognos delår april

Prognos delår augusti

Bokslut 2021

800

1000

973

800

1000

973

Kommentar prognossäkerhet
Prognoser har varit väl överensstämmande med slutligt resultat.

8.2 Uppföljning investeringsbudget
8.2.1

Investeringsbudget Skatt

Uppföljning investeringar tkr
(Belopp i tkr)

Avvikelse
2021

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

-41 913

-29 929

-38 974,7

-9 045,7

525

0

2 703,6

2 703,6

Löpande årliga investeringar
Utgifter
Inkomster
Övriga investeringar
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3 833

0

53 105,2

53 105,2

-98 354

-144 082

-106 607,3

37 474,7

0

26 700

200

-26 500

-5 964

-46 342

-13 643

32 699

-141 873

-193 653

-103 216,2

90 436,8

Exploatering
Inkomster
Utgifter
Netto

Kommentarer
De löpande investeringarna har ökat under 2021 och vi ser att det är ett läge som kommer att hålla i sig i många
år framöver. Orsaken är att Kungsbacka har vuxit och utvecklats stark under de senaste decennierna och de
kommer nu tillbaka som reinvesteringar och ökade kostnader för underhåll.
I budgeten för övriga investeringar ligger 50 miljoner för 2021 samt ombudgeteringar från föregående år på
ca 94 miljoner.
Utfall för investeringar avviker sammantaget mot budget med ett överskott på 90 miljoner varav 53 miljoner kan
härleda till obudgeterade intäkter.

Specifikation projekt
Specifikation projekt > 5 miljoner (belopp i tkr)
Projnr

Text

Utfall totalt

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

5004

Bro Borgmästaregatan

-24059

-17789

-17348,2

-440,8

5005

GC-väg Hanhals KyrkovägTorkeltorp

-351,4

-11649

0

-11649

5010

Skyddsbarriär Aranäs

-15548,4

-17540

-15203,8

-2336,2

5017

GC-väg Östra Särö södra

-2562,6

-16343

-1906

-14437

5022

Bro Varla park

.381,6

-5000

-381,6

-4614,4

5034

GC-väg Vallbyvägen

-6,7

-14000

-6,7

-13993,4

5041

Upplaget depå NY

0

-15317

0

-15317

5516

Upprustning Kungsbackaån

-17723,1

-5116

0

-5116

5571

Badhuset infrastruktur park

-82138,7

-25836

-7974,8

-17861,2

4144

Skår 12:1 expl gata,cirk,park

-2511

-10151

-462,2

-9688,8

4149

Valand utbyggnad gator tek-10151

-4596,9

-8784

-4381,3

-4403,1

-147 525

-47 664,6

-99 856,9

Summa projekt > 5 miljoner kr

-149 497,8

Kommentarer
De projekt som blivit färdigställda under 2021 var:




Badhuset Infrastruktur park (Idrottsparken) med aktivitetsytor och skatedel står klar under året. En liten
del av budget behöver behållas i projektet för delar som ännu inte kan anläggas p.g.a. annan byggnation.
Inlag sporthall infrastruktur. Projektet kommer att gå cirka 1 miljoner kronor över budget varav 160 000
kronor är på grund av yta som har tillkommit.
GC-väg Lerbergsvägen. Utfall 20,7 miljoner kronor.
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Bro Ysby
Ombyggnad Kyrkogatan

Inom vissa projekt har avvikelser skett i tid vilket gör att de pågår eller skjuts på framtiden:









Bro Borgmästaregatan. Arbete påbörjas 2021 och avslutas 2022. Utfall förväntas bli 14 miljoner kronor
högre än budget.
GC-väg Hanhals Kyrkoväg-Torkeltorp. Trolig byggstart 2022. 11,7 miljoner kronor flyttas till nästa år.
Skyddsbarriär Aranäs. Projektet avslutas inte under 2021. 2,3 miljoner kronor flyttas till 2022.
GC-väg östra Särö södra. Har påbörjats under hösten 2021 och ca 2 miljoner av budgeten har använts.
Dryga 14 miljoner flyttas till 2022.
GC-väg Vallbyvägen. Trolig byggstart 2022. 14 miljoner kronor, flyttas fram.
Upprustning Kungsbackaån inväntar beslut om översvämningsskydd. Dryga 5 miljoner kronor flyttas
fram.
Upplag depå. Projektets omfattning är ännu inte helt kartlagt varpå endast en liten del används i år.
Övrigt flyttas till 2022.
Övriga projekt som avviker:
o GC-väg Sandö, Råhagsv-Sandöv. Byggstart skjuts på framtiden.
o Bro Varla Park samt Varla Park. Merparten förväntas ske efter 2021. Totalt 6 miljoner kronor
flyttas framåt.

8.2.2

Investeringsbudget VA

Uppföljning investeringar tkr
(Belopp i tkr)

Avvikelse
2021

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

24 762

49 000

70 092

21 092

-122 057

-296 850

-150 391

146 459

-97 295

-247 850

-80 299

167 551

Avgiftsfinansierad verksamhet
Inkomster
Utgifter
Netto

Kommentarer
Investeringsbudgeten avviker som helhet med 167,5 miljoner kronor. Inkomsterna, som varierar år för år
beroende på när projekt blir inflyttningsklara, är 21 miljoner kronor högre än budget. Utgifterna är 146 miljoner
kronor lägre än budget, vilket till största delen beror på förseningar i projekt, se vidare under 2.2.2.1. Cirka 6
miljoner kronor avser fakturor som inte hann hanteras 2021, och cirka 22 miljoner kronor på köp av bilar och
spolbil som inte kommer genomföras. Därmed ligger den totala förseningen i projekthanteringen på ca 118
miljoner kronor.

Specifikation projekt
Specifikation projekt > 5 miljoner (belopp i tkr)
Projnr

Text

Utfall totalt

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

3515

Reinvestering VA-ledningar

-89 780

-11 345

-13 053

-1 708

3513

Reinvesteringar pumpstationer

-41 871

-6 836

-7 947

-1 111

3528

Nya serviser befintlig anl UT

-91 770

-5 400

-5 632

-232
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3539

Nya serviser befintlig anl IN

343 472

15 000

38 666

23 666

3540

Reinvesteringar reningsverk

-24 547

-14 354

-7 365

6 989

3575

Fordon, maskiner och redsk VA

-14 089

-16 756

-237

16 519

3579

Spolbil

0

-5 500

0

5 500

3599

Budget VA-utbyggnadsområden

-6 281

-12 000

-14

11 986

4598

Fjärås Bräcka ökat uttag

-3 743

-6 617

-828

5 789

5055

Reservvatten Varberg

-30

-20 500

-30

20 470

5060

Voxlöv/Bjökris

-10

-22 500

-10

22 490

5061

Åsa dagvattenledning

-803

-9 698

-500

9 198

5066

Framtidens avloppsreningsverk

-5 082

-25 000

-2 897

22 103

5069

Fjärås Bräcka ny råvattenledning

-387

-8 928

-316

8 612

5073

Fjärås VV - Hammerö uppdimension

-12 697

-20 811

-12 508

8 303

5077

Åtgärder tillskottsvatten

-13 100

-5 500

-9 087

-3 587

5080

Stockalid 1:4 VA utom plan

-25

-7 000

-25

6 975

5081

Fjärås VV ökad reservoarvolym

-23

-9 000

-23

8 977

5507

Åtgärder reservvatten Göteborg

-739

-22 948

-187

22 761

5547

Vikens pumpstation Etapp 2

-17 274

-9 521

-650

8 871

5558

Äskatorp/Hanhals

-41 315

15 417

238

-15 179

5572

Reinvestering vattenproduktion

-8 110

-5 469

-1 767

3 702

4578

Va-sanering Kyrkotorp etapp 4

-23 779

0

-7 550

-7 550

5084

VEXP Må 3:13

-6 686

0

12 134

12 134

5503

Va-sanering Torred et 2 och 3

-22 691

0

11 787

11 787

5585

Skårby tryckstegring ombyggnad

-12 379

0

6 466

6 466

-93 739

-215 266

-1 335

213 931

Summa projekt > 5 miljoner kr

Kommentarer
Flera projekt har fördröjts och försenats. De större projekt som är försenade är reservvatten Varberg respektive
Göteborg, på grund av att utredningarna tagit längre tid än beräknat. Vi har även förseningar i ökat uttag Fjärås
bräcka på grund av omfattande utredningar som behövs för att söka ny vattendom. Projektet Voxlöv/Björkris är
försenat på grund av senarelagda detaljplaner, detaljplaner som behöver vara klara innan VA-projektet kan
genomföras. Åsa dagvatten är försenat på grund av omfattande utredningsarbete där flera omtag gjorts för att
hitta rätt lösning. Utredningar för projektet nytt avloppsreningsverk har inte kostat enligt budget de två första
åren, därav det lägre utfallet. Vikens pumpstation Etapp 2 har också ett mycket lägre utfall, men i detta fall beror
det på att projektkostnaden blev 8 miljoner kr lägre än budgeterat. Ökad reservoarvolym är också försenat.
Fordon, maskiner och redskap VA är mycket lägre än budget då leasing är det alternativ som gäller avseende
fordon med totalvikt mindre än 3,5 ton. Spolbil kommer inte att köpas in.
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Investeringsbudget Avfall & Återvinning

Uppföljning investeringar tkr
(Belopp i tkr)

Avvikelse
2021

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Utgifter

-3 007,2

-6 731

-1 799

4 932

Netto

-3 007,2

-6 731

-1 799

4 932

Avgiftsfinansierad verksamhet
Inkomster

Kommentarer
Budgetavvikelsen är stor för investeringar inom avfall och återvinning; 4,9 miljoner kronor. Avvikelsen är
planerad, eftersom investeringsnivån för befintliga återvinningscentraler hålls nere då beslut ännu ej tagits om
återvinningscentralernas framtida placering.

8.2.4

Investeringsbudget Kungsbacka Bredband

Investeringar (belopp i tkr)
(Belopp i tkr)

Avvikelse
2021

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

10 000

8 000

7 967,5

-32,5

Utgifter

-53 558

-49 558

-45 953,9

3 604,1

Netto

-43 558

-41 558

-37 986,4

3 571,6

Avgiftsfinansierad verksamhet
Inkomster

Kommentarer
Fibernätet har byggts ut för 46 miljoner kronor under 2021 och det är 7,5 miljoner kronor mindre än 2020. Årets
utfall visar en nettoavvikelse mot budget med 3,6 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror på att byggnationen
sker löpande och anslutningarna faktureras efter att anslutningen är klar. Vi har också under året uppdaterat vår
nätutrustning. Anslutningstakten är fortfarande relativt hög vilket medfört att intäkterna uppgått till budgeterat
8,0 miljoner.
En del av avvikelsen på investeringarna beror också på att vissa stora projekt som tex, byggnation av fiber till
områdena Gate Klova, och Gröna Bur har tagit lite längre tid att få alla tillstånd vilket medför att de pågår under
2021/2022.
En ombudgetering kommer att begäras på 3,6 miljoner kronor för att färdigställa och fortsätta de arbeten som
pågår.

Specifikation projekt
Specifikation projekt >5 mkr (belopp i tkr)
Projnr
4520

Text
Kungsbacka Bredbandsnät

Summa projekt > 5 miljoner kr

Utfall totalt

Budget
2021

Bokslut
2021

Avvikelse
2021

-259 049,8

-41 558

-37 986,4

3 571,6

-259 049,8

-41 558

-37 986,4

3 571,6
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Kommentarer
Budgetavvikelsen beror på att byggnationen sker löpande och anslutningarna faktureras efter att anslutningen är
klar. Vi har också under året uppdaterat vår nätutrustning. Anslutningstakten är fortfarande relativt hög vilket
medfört att intäkterna uppgått till budgeterat 8,0 miljoner.
En del av avvikelsen på investeringarna beror också på att viss stora projekt som tex, byggnation av fiber till
Gate Klova, och Gröna Bur områdena har tagit lite längre tid att få alla tillstånd som medför att de pågår under
2021/2022.
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9 Hållbarhetsbokslut
Under 2021 har en förstudie tillsammans med förvaltningen för gymnasie- och arbetsmarknad genomförts.
Förstudien presenterade två olika förslag på hur ett hållbarhetscentrum skulle kunna se ut, och arbetet är
planerat att återupptas efter årsskiftet. Syftet med ett hållbarhetscentrum är att bidra till ökat intresse för och
kunskap om hur medborgare i olika åldrar kan bidra till ett hållbart Kungsbacka. Beroende på utformning kan
hållbarhetscentrum vända sig till elever eller till elever och allmänheten.
Rent vatten och sanitet
Ett av delmålen är att effektivisera vattenanvändningen och säkra vattenförsörjningen. Även om Kungsbacka
inte har någon generell vattenbrist så ska dricksvattnet räcka till en växande befolkning, och även under perioder
med torka. Under året har vi ingått ett avtal med Mölndal och Varberg och Göteborgs kommuner för att kunna
dela ledningar och på så sätt kunna stötta varandra vid sänkt dricksvattenkapacitet, till exempel i händelse av
torka eller vid oförutsedda driftstörningar. För att effektivisera vattenanvändningen och minska trycket på
dricksvattnet har bevattning kunnat ske med hjälp av å-vatten från Kungsbackaån. Målet är att 70% av
bevattningen ska ske på dylikt sätt, och under 2021 låg bevattningsgraden på över 60%.
Kopplat till delmålet om att förbättra vattenkvaliteten och avloppsreningen sker ett löpande arbete med
certifieringssystemet Revaq, vars syfte är att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar
återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit. Teknik renar avloppsvatten från ungefär 70 000
personer. Det slam som återstår efter reningsprocessen och som uppfyller kvalitetskraven som Revaq ställer,
sprids på åkermark där det återför fosfor och därmed bidrar till kretslopp. Under 2021 har kvalitén på alla partier
slam varit godkända. Inom ramen för Revaq:s ledningssystem bedrivs ett aktivt så kallat ”uppströmsarbete” för
att minska mängden farliga ämnen, eller så kallade prioriterade utfasningsämnen, som kommer till
reningsverken. Utfasningsämnen är ämnen med de farligaste egenskaperna, där rekommendationen är att de
ersättas med mindre farliga ämnen eller alternativa tekniska lösningar så långt som möjligt. Miljöingenjörer för
dialog med verksamheter som är påkopplade på kommunens spillvattennät och som släpper ut sitt avlopp till
reningsverken, om vikten av att ha kontroll över innehållet i kemikalier som används. Dessa kan vara skadliga
för näringsämnen och små levande organismer i vattendrag och i havet. Avloppsreningen är inte byggd för att ta
bort farliga ämnen som finns i till exempel kemikalier och målarfärger. Dialogerna är ett sätt att bedriva
förebyggande arbete för att stoppa farliga ämnen redan vid källan, genom utfasning eller reningsteknik.
Arbetet med att fasa ut prioriterade utfasningsämnen i kommunens verksamheter pågår kontinuerligt. I
kommunens verksamheter minskade under 2021 de prioriterade utfasningsämnen från 62 till 17 stycken.
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Under året har åtta pumpstationer byggts om och fem pumpstationer har byggts nya i kommunen. Det minskar
energiförbrukningen och risken för utsläpp av orenat avloppsvatten. Teknik har även som mål att rena
avloppsvattnet från kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 10 % bättre än våra utsläppsvillkor. För 2021
uppfyller vi målet på alla fyra reningsverk. Under hösten har sandfilterbottnarna på Hammargårds reningsverk
börjat bytas ut mot en effektivare lösning. Arbetet kommer att pågå under ett års tid och innebär periodvis att
alla befintliga filter behöver stängas av, vilket potentiellt kan försämra reningen på Hammargårds reningsverk.
Under 2021 har utsläppsvillkoren kunnat hållas även under de perioder då filtren har varit avstängda.
Coronarestriktionerna under 2021 har försvårat studiebesök, men 120 studiebesök har genomförts digitalt
istället för på plats. Information har publicerats på kommunens hemsida om vad som får spolas ner i toaletten,
och en speciell informationsinsats fokuserade på förekomsten av silver i sportkläder. När man tvättar
sportkläder med silver i hamnar det slutligen i kommunens avloppsvattenrening (förutsatt att hushållet är
påkopplat på kommunens spillvattennät).
Ett annat område i syfte att förbättra vattenkvalitén och avloppsreningen är att minska tillskottsvattnet.
Tillskottsvatten är vatten som tränger in i kommunens ledningar från stuprör eller dräneringar på fastigheter som
är fel kopplade, vid stor nederbörd. När mängden vatten i systemet ökar kraftigt kan pumpstationerna inte längre
hantera det, och bräddningar behöver göras. Vid bräddningar släpps orenat avloppsvatten ut, vilket påverkar
belastningen på näringsämnen i vattendrag.
Teknik arbetar efter en plan för tillskottsvatten, i syfte att minska felkopplade fastigheter och därmed
tillskottsvattnet i systemet. Kontinuerliga undersökningar har genomförts, men eftersom åtgärder kopplade till
undersökningar ännu inte är genomförda är effekten under 2021 liten. I Viken har en bräddanläggning anlagts,
som gör en lokal insats i Knapabäcken. Sedan anläggningen togs i bruk har bräddningarna upphört. Utsläpp från
pumpstationer har infiltrerat, och inget orenat avloppsvatten har släppts ut.
Under sommaren genomfördes ett "fimp-projekt" där markeringar vid dagvattenbrunnar med texten ”här börjar
havet” syftade till att få färre fimpar ut i hav och vattendrag. Initiativet, som är en del av en nationell satsning,
fick mycket uppmärksamhet men uppföljningen har inte visat någon större skillnad på mängden fimpar i
dagvattnet. Däremot gav askfatet vid taxifickan vid Kungsbacka station effekt på att minska mängden fimpar i
dagvattnet. Andra faktorer som påverkar vattendragens status är mikroplaster. Granulatfällor har installerats på
konstgräsplaner för att förhindra spridning ut i naturen. Granulatfällorna minskar mikroplasten till åar, diken och
senare i havet.
I Kungsbacka finns gamla nedlagda deponier, där Svinholmen kan vara den mest kända. Från deponierna kan
yt- och regnvatten tränga in i avfallet och bilda lakvatten, vilket i sin tur kan förorena omgivningarna. Under
2021 har Toms deponi blivit kompletteringstäckt, vilket innebär att yt/ regnvattnet förhindrats att tränga in i
avfallet och bilda lakvatten. Under 2020 har vi arbetat vidare med åtgärder för lakvattnet på deponin i Torpa
Dala och sluttäckningsplan och kontrollprogram för Barnamossen. På Svinholmen är vi inne i en kartläggningsoch provtagningsfas.
Förra året reviderades Kungsbackas dagvattenpolicy och detta år har arbetet fortsatt med en
förvaltningsövergripande dagvattenplan. Genom dagvattenplanen kommer vi gemensamt, som ETT
Kungsbacka, kunna arbeta mot att nå god status i våra vattendrag, sjöar och hav.
Hållbar konsumtion och produktion
För att nå ett hållbart samhälle behöver vi ställa om till ett mer cirkulärt samhälle. Kungsbacka antog i slutet av
2020 den regionala avfallsplanen "Göteborgsregionen minskar avfallet". Fokus i avfallsplanen ligger på att
förebygga avfall. Det avfall som ändå uppstår ska sorteras korrekt. Under 2021 har arbetet med avfallsplanen
påbörjats. Teknik har informerat andra förvaltningar om vad planen innebär för kommunens verksamheter, då
kommunen- enligt planen ska minska sitt avfall med 40% per heltidsanställd. Hela arbetet kopplar an till
delmålet om att minska mängden avfall markant.
För att stimulera hållbar konsumtion och väcka intresse för återbruk skall aktörer som bedriver
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återbruksverksamhet få en mer central plats på Barnamossens återvinningscentral. Under året har ett bygglov för
ett återbrukstält godkänts och planering pågår för hur mottagningen ska inredas och fungera praktiskt för de som
lämnar och hämtar.
På Återvinningscentralen i Frillesås startade ett pilotprojekt i november 2021, som syftar till att återvinna
frigolit istället för att bränna den. Under 2021 har korgar satts ut för att separera pantflaskor från restavfall vid
papperskorgar i Kungsbacka stad. Det resulterade i 500 kg mindre restavfall.
Ett samarbete mellan daglig verksamhet och Teknikens hus resulterade i återanvändbara skoskydd av textil.
Under 2021 minskade inköpen av engångsskoskydd av plast från 5 000 till 0. Skoskydden har vidareutvecklats
och uppgraderats med "antiglidfärg" som används under tossan för bättre fäste. Detta har också bärighet på mål
10 om minskad ojämlikhet och att främja social, ekonomisk och politisk inkludering. Skoskydden används dock
bara en på en arbetsplats av alla arbetsplatser i kommunen med behov av att kunna använda skoskydd.
Utmaningen är att kunna sprida arbetssättet till fler lämpliga arbetsplatser i kommunen!
Det är omöjligt att nå målet om att minska mängden avfall markant utan att också arbeta med målet om att öka
allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Avfall & Återvinnings verksamhet tar hand om det avfall som
uppkommit på ett ansvarsfullt sätt, men avfallet som uppstår behöver också minska. Fyra hushåll från
Kungsbacka deltar i Minimeringsmästarna tillsammans med ett 50-tal andra kommuner i Sverige. Deltagarna får
inspirerande föreläsningar och kluriga utmaningar som handlar om hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall,
delande och textil. För att vinna ska man minska sitt avfall, delta i tematräffar, genomföra utmaningar och
inspirera andra, framförallt genom sociala medier. En annan inspirationskälla i det förebyggande arbetet har
varit en deltagare i ett ungdomsprojekt om hållbar konsumtion, som delat tips på kommunens instagramkonto
"Ung i Kungsbacka".
Vi har installerat underjordsbehållare, det vill säga nedgrävda sopkärl vid badstränder. Det ger möjlighet att
källsortera avfall även på stränderna. Alla sopkärlen har möjlighet att sortera restavfall och matavfall. På
enstaka stränder erbjöds även möjligheten att sortera fler typer av avfall. Tyvärr har renhetsgraden, det vill säga
hur väl avfallet är sorterat, i behållaren för matavfall inte acceptabel- varvid matavfall inte kunnat hanteras
vidare i kretsloppet. Arbetet med mer källsortering fortsätter under 2022.
Hållbara städer och samhällen
Teknik fick under 2021 ta del av medel från klimatväxlingspotten, vilket bidrog till att två lådcyklar och fem
elcyklar köptes in för användning i verksamheten. Cyklarna används med dubbla syften- dels för att minska
bilanvändningen, dels för att föregå med gott exempel och på så sätt påverka allmänhetens med medarbetares
uppfattning om att använda cykel som transportmedel.
Arbetet med att göra Kungsbacka till en cykelkommun fortskrider inom ramen för nämndens mål. Läs mer
under kapitel 3.2.4.
God hälsa och välbefinnande
På teknikförvaltningen har ett projekt inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförts. Syftet
med projektet är att erbjuda medarbetare rörelse på arbetstid. En timme i veckan får förläggas till pulshöjande
aktivitet. Utvärderingar har visat att medarbetarna är positiva till projektet och vittnar om att det påverkar deras
upplevda välbefinnande positivt. Dock är det svårt att dra några tydliga slutsatser om hur stor påverkan projektet
haft på medarbetarnas fysiska aktivitet då pandemin påverkat förutsättningarna i projektet och troligtvis haft en
negativ inverkan på medarbetarnas rörelsevanor. Projektet avslutades enligt plan, men återupptogs 1:e december
2021 i avvaktan på en kommungemensam lösning för att kunna erbjuda rörelse på arbetstid.
Ekosystem och biologisk mångfald
Tre dagvattendammar har anlagts i kommunen och tagits över av Teknik för drift och underhåll under året (två
stycken i Fjärås och en i Sandlyckan). Dagvattendammarna fördröjer vattnet vid översvämningar, ger
möjligheter att gynna den biologiska mångfalden och minskar framförallt mängden fosfor från trafik, odlingar,
gräsmattor osv.
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I å-rummet, längs med Kungsbackaån har ett skyltprogram installerats. Skyltarna ger allmänheten information
om dagvatten, biologisk mångfald och mycket mer. Det ökar allmänhetens förståelse för varför det är viktigt att
vi alla gör rätt och bidrar i samhället till att ge ekosystemen plats.
Arbetet med att gynna biologisk mångfald sker framförallt inom ramen för nämndens mål om Infrastruktur. Läs
gärna mer under kapitel 3.2.2
Mindre ojämlikhet
I Teknikens hus finns flera samarbeten mellan daglig verksamhet och verksamheten i Teknikens hus. Utöver
skoskydden gör och säljer även daglig verksamhet frukost för medarbetare på Teknikens hus.
Det finns också ett samarbete med K2C (Kungsbacka cykel och skrädderi). K2C har anställt människor som står
långt ifrån arbetsmarknaden, och i avtalet ingår att rusta upp cyklar från återvinningscentralerna för att sedan
kunna sälja dem vidare. K2C stöttar även Minimeringsmästarna.
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10 Viten och rättstvister
Tvisten avser

Rättsläge

Ersättningar för självrisker samt
regresskrav efter vattenskador
som följd av skyfall

Domstolsförhandlingar

Tvistigt belopp
(tkr)

Hanterat i
bokslut?

6000

Nej
6000

Prognos på utfall är svåra att beräkna vilket innebär att ingen specifik avsättning kan utföras.
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11 Verksamhet som utförs av externa aktörer
Andel av
verksamhetsvolym

Verksamhet

Bokslut
2020
Teknik Skatt

Bokslut
2021

Kostnad för
verksamhet
Bokslut
2020

Bokslut
2021

7,7 %

15,6 %

17 739

42 257

84,4 %

83,1 %

70 817

74 088

Kungsbacka Bredbandsnät

0,6 %

0,8 %

211

226

Vatten och Avlopp

3,5 %

5,2 %

9 872

8 912

Avfall och Återvinning

Teknik Skatt
Teknik skatt har bland annat snöröjning och viss annan av sin verksamhet ute hos externa utförare som
gräsklippning, busk-och träklippning och parkarbeten. Volymen har ökat i och med den omfördelning av
skötselytor som gjordes mellan Teknik och Service under 2020. Dessutom sker huvuddelen av projektering och
entreprenadarbeten (investeringsprojekt) med stöd av konsulter och externa utförare men detta redovisas ej i
dessa kostnader då det belastar investeringsobjekt och inte driftbudget. Samt att från o med 2021 tog Teknik
över hela färdtjänsten som utförs av extern aktör.
Avfall och Återvinning
När det gäller Avfall och Återvinning så sköts hela insamlingsverksamheten på entreprenad. Kostnader i övrigt
avser anställd personal för att administrera kunder och styra verksamhet samt kapitalkostnader för de
investeringar som behövs.
Kungsbacka Bredbandsnät
Den stora delen av Kungsbacka Bredbandsnät är investeringar för utbyggnad av nätet som helt utförs av externa
entreprenörer. Den del av driftkostnaden som läggs på externa entreprenörer avser viss driftövervakning och
konsulttjänster.
Vatten och Avlopp
När det gäller Vatten och Avlopp kan man dela in driften i tre delar Vattenproduktion, Avloppsrening och
Ledningsnät. Det är i första hand inom ledningsnät som externa utförare är aktuella och då i form av
entreprenadmaskiner som utför planerade arbeten och kallas in vid akuta behov som läckor.
Vattenproduktionen är ett kommunalt monopol och verksamheten är också säkerhetsklassad vilket gör det svårt
att lägga ut på externa utförare.
Avloppsreningen sker i egen regi. Extern drift skulle eventuellt vara möjlig men är ovanlig inom VAverksamheter i Sverige.

54

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-01
Diarienummer

TE 2022-00071

Ombudgetering och resultatfonder 2021

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner begäran om ombudgetering och resultatfond och överlämnar till
kommunfullmäktige.
Nämnden för Teknik godkänner att Vatten och Avlopps överskott läggs på investeringsfonden för
Hammargårds utbyggnad.
Sammanfattning av ärendet
De skattefinansierade delarna av Teknik visar ett ekonomiskt resultat som är sämre än budget, ett
underskott på 4,7 miljoner kronor. Investeringar har inte varit möjliga att utföra i den omfattning som
är planerad och önskvärd och ombudgetering sker med 87,4 miljoner kronor till 2022 samt till 2023
med 10,3 miljoner kronor.
VA-verksamhetens resultat är ett överskott på 20,2 miljoner kronor och detta överskott för 2021
kommer att läggas på investeringsfonden för Hammargårdsverkets utbyggnad. Flera stora
investeringar har fördröjts och ombudgetering till 2022 kommer ske med 2,8 miljoner kronor samt till
2023 med 125,8 miljoner kronor.
Avfallsverksamheten ger ett är minus resultat med 0,5 miljoner kronor vilket minskar den skuld som
finns till renhållningsabonnenterna. Investeringarna är lägre än förväntat då flera stora investeringar
senarelagts så ombudgetering med 1,5 miljoner kommer ske till 2022.
Kungsbacka bredbandsnät ger ett överskott på drygt 1 miljoner kronor vilket ökar den skuld till
abonnentkollektivet. Utbyggnadstakten är fortfarande hög och investeringar har genomförts men en
ombudget kommer att ske med 3,6 miljoner kronor till 2022.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-01
Teknik Stöd & Styrning
Johanna Gertsson
Controller Förvaltning
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Besöksadress
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www.kungsbacka.se
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Nämnd Teknik Ombudget drift o resultatfond 2021
Nämnd Teknik investeringar 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Karl Lundgren

Johanna Gertsson

Förvaltningschef

Controller
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-02-07

§ 13
Dnr 2022-00071
Ombudgetering och resultatfonder 2021
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner begäran om ombudgetering och resultatfond och
överlämnar till kommunfullmäktige.
Nämnden för Teknik godkänner att Vatten och Avlopps överskott läggs på
investeringsfonden för Hammargårds utbyggnad.
Sammanfattning av ärendet
De skattefinansierade delarna av Teknik visar ett ekonomiskt resultat som är sämre
än budget, ett underskott på 4,7 miljoner kronor. Investeringar har inte varit möjliga
att utföra i den omfattning som är planerad och önskvärd och ombudgetering sker
med ca 97,7 miljoner kronor.
VA-verksamhetens resultat är ett överskott på 20,2 miljoner kronor och detta
överskott för 2021 kommer att läggas på investeringsfonden för
Hammargårdsverkets utbyggnad. Flera stora investeringar har fördröjts och
ombudgetering till 2022 kommer ske med 2,8 miljoner kronor samt till 2023 med
125,8 miljoner kronor.
Avfallsverksamheten ger ett är minus resultat med 0,5 miljoner kronor vilket minskar
den skuld som finns till renhållningsabonnenterna. Investeringarna är lägre än
förväntat då flera stora investeringar senarelagts så ombudgetering med 1,5 miljoner
kommer ske till 2022.
Kungsbacka bredbandsnät ger ett överskott på drygt 1 miljoner kronor vilket ökar
den skuld till abonnentkollektivet. Utbyggnadstakten är fortfarande hög och
investeringar har genomförts men en ombudget kommer att ske med 3,6 miljoner
kronor till 2022.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-01
Nämnd Teknik Ombudget drift o resultatfond 2021
Nämnd Teknik investeringar 2021

Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-24
Diarienummer

TE 2022-00011

Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar uppföljningsrapport intern kontroll 2021
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna identifierar och analyserar årligen risker i den egna verksamheten och upprättar utifrån det
en intern kontrollplan. Uppföljningsrapporten visar vilka granskningar som gjorts och resultatet av
desamma. På de områden där brister konstaterats har åtgärder genomförts, och dessa områden kommer
att granskas även under nästkommande år för att säkerställa att åtgärderna gett ett tillfredställande
resultat.
För granskningsåret 2021 har kommungemensamma och verksamhetsspecifika risker granskats.
Bedömningen är att det som kan påverka nämnden för Teknik mest av de utförda granskningarna är
risken att VA-föreningar växer utan att nämnden är medveten om det, då det kan leda till brister i
strukturen för att säkerställa ett hållbart VA-ledningsnät. Verksamheten blir allt mer beroende av
fungerande digitala verktyg och system. Risken att förvaltningen av digitala verktygen och system
brister granskades även föregående år. Årets granskningar visar förbättringar i strukturen för
systemförvaltningen, men också att det återstår mer att göra.
Årets granskningar visar också att flera områden, såsom efterlevnad till semesterlagen eller
utbetalningar av vägbidrag, visar ett fullt godkänt resultat vid granskning.
Det är på intet sätt så att nämndens verksamhetsområden är utan brister, men då brister uppvisas finns
fungerande arbetssätt för att hantera desamma. Då brister upptäcks i samband med att kontrollmoment
genomförs vidtas åtgärder. Åtgärderna följs upp för att säkerställa att de gett effekt. Utifrån detta anser
nämnden att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet
uppnår






efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Teknik Stöd & Styrning
Susanne Edgren
0300-834527
Utvecklingsledare
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§ 14
Dnr 2022-00011
Uppföljningsrapport Intern kontroll 2021
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar uppföljningsrapport intern kontroll 2021
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna identifierar och analyserar årligen risker i den egna verksamheten och
upprättar utifrån det en intern kontrollplan. Uppföljningsrapporten visar vilka
granskningar som gjorts och resultatet av desamma. På de områden där brister
konstaterats har åtgärder genomförts, och dessa områden kommer att granskas även
under nästkommande år för att säkerställa att åtgärderna gett ett tillfredställande
resultat.
För granskningsåret 2021 har kommungemensamma och verksamhetsspecifika risker
granskats. Bedömningen är att det som kan påverka nämnden för Teknik mest av de
utförda granskningarna är risken att VA-föreningar växer utan att nämnden är
medveten om det, då det kan leda till brister i strukturen för att säkerställa ett hållbart
VA-ledningsnät. Verksamheten blir allt mer beroende av fungerande digitala verktyg
och system. Risken att förvaltningen av digitala verktygen och system brister
granskades även föregående år. Årets granskningar visar förbättringar i strukturen för
systemförvaltningen, men också att det återstår mer att göra.
Årets granskningar visar också att flera områden, såsom efterlevnad till
semesterlagen eller utbetalningar av vägbidrag, visar ett fullt godkänt resultat vid
granskning.
Det är på intet sätt så att nämndens verksamhetsområden är utan brister, men då
brister uppvisas finns fungerande arbetssätt för att hantera desamma. Då brister
upptäcks i samband med att kontrollmoment genomförs vidtas åtgärder. Åtgärderna
följs upp för att säkerställa att de gett effekt. Utifrån detta anser nämnden att den
interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet
uppnår


efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer



ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar



eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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2022-02-07

Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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1 Inledning
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår :






efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och
utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. Nämnderna ska rapportera resultatet av
genomförda internkontroller. Nämndernas rapportering används som underlag för rapportering till
kommunstyrelsen.
Nämndens arbete med intern kontroll
Arbetet med intern kontroll ger möjlighet att systematiskt granska och förbättra verksamheten,
genom att ställa sig frågan var det finns risk att något kan gå fel och därefter granska om nuvarande
arbetssätt ger tillräckligt säkert utfall i förhållande till risken. Mycket handlar om att skapa ordning
och reda. Ibland kan vi konstatera att det vi gör är tillräckligt, men ibland behöver vi förändra
arbetssätt eller ta fram rutiner för att säkra kvalitén i verksamheten. Grunden för arbetet är en riskoch väsentlighetsanalys, och nämndens internkontrollplan revideras årligen beroende på vad som
framkommer i den.
Resultatet av internkontrollerna redovisas i sin helhet via denna uppföljningsrapport, och löpande
under året kan resultat redovisas till olika instanser såsom verksamhetschef, förvaltningschef och
nämnd, beroende på område och väsentlighetsgrad.
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2 Sammanfattning
Under året har granskningar genomförts dels utifrån kommunövergripande risker, och dels utifrån
risker som är specifika för Tekniks verksamheter. Av de utförda granskningarna är bedömningen att
det som kan påverka nämnden för Teknik mest är risken för att VA-föreningar växer utan att vi blir
medvetna om det och risker kopplade till digitaliseringsområdet. Om VA-föreningar växer utom vår
kontroll kan det leda till brister i strukturen för att säkerställa ett hållbart VA-ledningsnät. Under
2021 påvisar granskningarna även ekonomiska förluster för kommunen, då fel årstaxa har använts.
Förvaltningen blir allt mer beroende av fungerande digitala verktyg och system, vilket gör att brister
kopplade till förvaltning av verksamhetssystem och digitala verktyg bedöms som allvarliga. Under
2021 vidtogs åtgärder, och årets granskningar visar att åtgärderna haft gott resultat, men att risken
för en osäker drift av verksamhetssystem och digitala verktyg kvarstår. Flera åtgärder kopplade till
digitalisering, liksom granskningar av områdena, fortsätter under 2022.
Ett paradoxt resultat visade sig när det gällde kontroller vid avslut av anställningar och
behörigheter. Även om behörighetsrutiner och periodisk granskning av behörigheter saknades för de
undersökta systemen så fungerar avslut av behörigheter i samband med att anställning
avslutas/förändras väl. Chefer uppgav att de känner till tillvägagångssättet i samband med
avslutad/förändrad anställning och en uppföljning av en lista med personer som avslutat sina
anställningar visade att dessa ej återfanns i något relevant system. Åtgärder till 2022 är att
säkerställa fungerande behörighetsrutiner och granskningar av desamma så att felaktigheter kan
undvikas- men slutsatsen av granskningen är att arbetssätten fungerar bättre i praktiken än i teorin.
Områden som visar på behov av åtgärder är representationskostnader, manuella betalningar och
debiteringsrutiner. För dessa områden krävs information löpande, eftersom nya medarbetare
tillkommer som behöver utbildning. Stickprovskontroller görs också löpande för att kunna åtgärda
eventuella felaktigheter i ett tidigt skede. Alla granskningar påvisar inte brister,
granskningsområden som avslutats utan behov av ytterligare åtgärder omfattar efterlevnaden av
semesterlagen och hantering och utbetalning av vägbidrag. Här har granskningarna visat på
fungerande arbetssätt och utfall.
På Teknik har vi några enheter som regelbundet blir granskade av en tredje part. Det gäller framför
allt våra driftverksamheter som i sina villkor för verksamheten ska ha ett egenkontrollprogram och
årligen rapportera till och granskas av olika tillsynsmyndigheter. Vi har också en frivillig
certifiering (slam/Revaq) och en ackreditering (laboratoriet). Resultatet av årets granskningar visar
att Teknik i många fall ger ett gott intryck av verksamheten, men att det också finns saker att
utveckla och förbättra.
Det är på intet sätt så att nämndens verksamhetsområden är utan brister, men då brister uppvisas
finns fungerande arbetssätt för att hantera desamma. Då brister upptäcks i samband med att
kontrollmoment genomförs vidtas åtgärder. Åtgärderna följs upp för att säkerställa att de gett effekt.
Utifrån detta anser nämnden att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en
rimlig grad av säkerhet uppnår






efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
eliminering eller upptäckande av allvarliga fel.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021

4

Nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun

3 Årets arbete med intern kontroll 2021
Arbetet med intern kontroll har genomförts av processteamet för intern kontroll, vilket består av
olika verksamhetsrepresentanter. Processteamet ansvarar för att granska och sammanställa resultatet
samt redovisa resultat för ansvarig chef/funktion tillsammans med de åtgärder som processteamet
ser bör genomföras. Utöver processteamet har granskningar även genomförts av HR-specialist och
ekonomer. Tillsammans med processteamet arbetar processledare för intern kontroll
(utvecklingsledare) och metodhandledare (ekonom).






Utifrån intern kontrollplan 2021 gjordes en tidplan för arbetet med intern kontroll
Mallar och i den mån det behövdes, metoder, för granskning skapades.
Kontroller enligt framtagna metoder genomfördes.
Resultatet av granskningen redovisades och diskuterats med berörda verksamheter, samt
vilka åtgärder som bör vidtas
Arbetet med åtgärderna är ett löpande arbete. Om åtgärderna får avsett resultat visar
uppföljande granskning av granskningsmomenten året efter att risken har minskat.
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4 Årets riskanalys
4.1 Risker - Till plan
4

8

12

16

9

12

6

8

3

4

3

4

3

6
1

2

4

6

5

7

8

9

3

2

4
10

2

Sannolikhet

1

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

5

Kritisk
Hög
Medel
Låg

4
3
2
1

Kategorier

Hög

5

Medel Totalt: 10

Sannolikhet

Konsekvens

Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per
vecka
Vanligt - exempelvis 1 gång per månad

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den
inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som besvärande för
berörda intressenter och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten av berörda
intressenter och kommunen)
Försumbar (obetydlig för berörda
intressenter och kommunen)

Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per
år
Osannolik (risken är praktiskt taget
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10
år

Risknumm
er

Risker
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Kategorier

Risknumm
er

Personal

Ekonomi

Informationssäkerh
et och
administration

Verksamhet

Risker

Till plan

1

Kommunövergripande risk: Bristande efterlevnad av
semesterlagen

Ja

2

Kommunövergripande risk: Processen för avslut av
anställning säkerställer inte att alla behörigheter till
system, lokaler och andra tillgångar avslutas.

Ja

3

Manuella betalningar

Ja

4

Kommunövergripande risk: Redovisning av
representation

Ja

5

Kommunövergripande risk: Debiteringsrutiner

Ja

6

Kommunövergripande risk: Styrning och förvaltning
av verksamhetssystem och digitala verktyg följer inte
systemförvaltarmodellen.

Ja

7

Kommunövergripande risk: Inköp (granskning
begränsas till belopp över 100.000:-)

Ja

8

Risk för att bidrag betalas ut till ej berättigade

Ja

9

Risk för bristfällig dokumentation i samband med
besiktning av nyanslutningar till vatten och avlopp

Ja

10

Risk för att VA-föreningar växer utan att vi blir
medvetna om det

Ja

4.2 Risker - Ej till plan
Kategorier

Risker

Ekonomi

Kontanthantering

Informationss
äkerhet och
administratio
n

Kommunövergripa
nde risk: Bristande
styrning av
förändring av
verksamhetsproces
ser och system

Anledning till att risk ej tas till plan
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5 Resultat av genomförd granskning
5.1 Resultat av granskning i den egna verksamheten
Granskningar har genomförts inom områdena personal, ekonomi, informationssäkerhet och
administration samt verksamhet.
För området personal har efterlevnaden av semesterlagen, behörighetsrutiner och att behörigheter
avslutas i samband med förändrad anställning granskats. Resultatet visar att efterlevnaden av
semesterlagen är tillfredställande, endast cirka 2% av förvaltningens anställda har inte tagit ut
korrekt antal semesterdagar under 2021. Cheferna i förvaltningen tillfrågades om huruvida de har
kännedom om praktiska rutiner vid avslutad anställning samt e-tjänsten "hantera behörigheter".
Enkäten gick till 20 chefer med en svarsfrekvens på 75%. Utifrån svaren anger 73% av de svarande
att de har kännedom om praktiska rutiner vid avslutad anställning och 80% har kännedom om etjänsten "hantera behörigheter". Av de som känner till e-tjänsten har samtliga använt den när de
senast påbörjade/ avslutade eller förändrade en anställning. De som inte känner till rutinerna eller etjänsten har fått information om hur de ska gå tillväga.
Av de sex system som undersöktes vad gällde behörighetsrutiner saknade flertalet
behörighetsrutiner samt dokumentation att dessa efterlevs. Stickprov från rapporten med avslutade
anställningar under året (sex personer vars anställning avslutats under året undersöktes med
behörigheter i åtta system) visade dock att behörigheter hade avslutats korrekt.
Detta innebär att trots avsaknad av rutiner och kontroller för behörighetshanteringen i systemen
använder chefer korrekta tillvägagångssätt och behörigheten för medarbetare som slutar i
kommunen avslutas på ett korrekt sätt. Åtgärd till nästa år blir att även säkerställa att det finns
behörighetsrutiner och att periodisk granskning av behörigheter genomförs, för att fånga upp
eventuella felaktigheter.
Inom ekonomi visar granskningarna mindre brister i uppföljningen av manuella betalningar och
representationskostnader.
Förvaltningen redovisar årligen kostnader för intern och extern representation, och har följt upp
utifrån ett stickprovsurval att korrekt momsavdrag har gjorts, att syftet och deltagarförteckningen
finns tillgänglig, att attesteringen sker i enlighet med Tekniks attestreglemente och att konteringen
gjorts i enlighet med kommunens kodplan. Dessutom kontrolleras att kommunens policy för
alkohol vid representation eller avtackning följts samt att personen som attesterat inte själv deltagit
vid evenemanget. Under 2021 har representationen på förvaltningen minskat då arbetet till stor del
skett på distans under delar av året. Granskningen visar att reglerna kring intern och extern
representation i huvudsak efterlevs, det största problemet är att vissa redovisningar saknar uppgifter
om syfte, deltagare, program eller deltagarförteckning (motsvarande 15% av 33 granskade
fakturor). Fyra fakturor (12%) saknar eskalering till högre chef då attestant själv deltagit i lunch.
Vid närmare granskning syns dock att fakturorna går igenom automatiskt eftersom de är kopplade
till en beställning, när granskare godkänt fakturan går den vidare utan att eskaleras till en högre
chef. Vissa felkonteringar har skett för förvaltningens fruktkorgar. I granskningen visas inga
felhanteringar vad gäller mervärdeskatt eller alkohol.
Manuella betalningar sker i huvudsak enligt regelverket. Samtliga utförda kontrollmoment
dokumenteras, och signeras. Dock saknas underlag till vissa betalningar, vilket är en konstaterad
brist.
Debiteringsrutinerna har undersökts under 2021. Inom förvaltningen debiterar/fakturerar nämnden
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för Teknik intäkter för vatten och avlopp, avfall, parkeringsavgifter och torg samt övriga intäkter
(verkstad, tvätt av fordon). Processkartläggningar och dokumentation pågår. Det saknades
debiteringsrutiner för vissa processer och för existerande processer finns behov av att uppdatera
innehållet.
Ekonomerna fortsätter sina löpande åtgärder kring information och utbildning gällande konteringar,
kvartalsvisa stickprovskontroller för att upptäcka eventuella felaktigheter och löpande
kommunikation med attestanter.
För området informationssäkerhet och administration har granskningarna dels visat på en positiv
utveckling i jämförelse med 2020, dels på behov av ytterligare åtgärder gällande dokumentation och
följsamhet till gällande riktlinjer.
Digitaliseringen beskrivs ofta som en megatrend, som påverkar verksamheter, människor och hela
samhällen. I Kungsbacka arbetar vi utifrån en systemförvaltarmodell för att säkerställa att vi har
kontroll över avtal, system, tjänster, leveranser och utveckling. Granskningen under 2021 jämfört
med 2020 visar på en positiv utveckling, förvaltningsplaner är numera upprättade och godkända av
budgetansvariga samt innehåller de roller som efterfrågas i modellen. Däremot kvarstår problem
med att vissa av de obligatoriska dokumenten inte dokumenterats/ saknas i granskningen (avtal
saknas för tre av de sex undersökta system och PUB-avtal saknas i ett fall). SLA (service level
agreement- ett dokument som tydliggör vilken service Digitalt center ska tillgodose om till exempel
systemet ligger nere) återfinns hos alla system, men på grundnivå och det saknas dokumentation om
systemansvariga har tagit ställning till om det är rätt nivå på SLA i förhållande till verksamhetens
behov av systemets funktionalitet. Det saknas dokumentation kring avtalsuppföljning för samtliga
system. Det ligger ett stort ansvar på budgetansvariga och systemförvaltare att säkerställa
fungerande processer för digitala system och verktyg. Under 2022 kommer åtgärder att genomföras
för att öka kunskapsnivåerna kring systemförvaltarmodellen och säkerställa att strukturen är
tillfredställande för att kunna ha kontroller över avtal, system, tjänster, leveranser och utveckling.
Utifrån resultatet av granskningen under 2021 har ytterligare kontroller gällande
digitaliseringsområdet lagts in för 2022.
Direktupphandlingar över 100 000 kronor omfattas av krav på dokumentation, och detta har
granskats i förvaltningen. Ett stickprov om tio inköp över 100 000 kronor visar att inköpen utförts
på berättigade grunder, utifrån akuta behov och utan att behovet är återkommande. Men däremot
finns brister i dokumentationen kopplat till inköpen för sex upphandlingar av de tio. Åtgärd till
2022 blir att initiera ett samarbete med e-handeln för att uppmärksamma personer med möjlighet att
genomföra inköp kring regelverket för direktupphandlingar.
Verksamhetsriskerna har omfattat risk för utbetalning till ej berättigade personer av vägbidrag och
lekplatsbidrag. Granskningen av vägbidraget har varit godkänt med en fungerande process. I ett fall
av särskilt vägbidrag var momsen felaktigt uträknad. För lekplatsbidragen har två av de fem
granskade ansökningarna fått uppskov, vilket inte är i linje med riktlinjen. Om redovisning av
faktiska kostnader och foto på lekplatsen efter upprustning, inte har inkommit före den 1 november
samma år mister ansökaren möjligheten att få bidrag. Åtgärder till nästkommande år är att avgöra
huruvida uppskov ska kunna ges, och i så fall uppdatera riktlinjen för lekplatsbidrag med den
möjligheten, samt att tydliggöra att kostnaderna för redskap är bidragsgrundande (uthyrning av
maskiner) så att alla sökande har fått likadan och korrekt information om behovet av vad som ingår
i bidraget.
Granskningen av dokumentationen i samband med besiktning av nyanslutningar till vatten och
avlopp visade att dokumentation av besiktningen saknas i alla ärenden. Åtgärder kvarstår till 2022.
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Risken att VA-föreningar växer utan att vi är medvetna om det har granskats. Fem föreningar har
ingått i granskningen. Granskningen visar att ansökan saknas för tre av fem föreningar och avtal
saknas med en av föreningarna. En förening saknar organisationsnummer, vilket kan påverka deras
möjligheter att säkerställa att föreningens ledningsnät är i ett tillfredställande skick. Det saknas
medlemsförteckning för en förening av fem. För denna förening finns fastigheterna namngivna i
avtalet, men det saknas en separat upprättad förteckning. Ingen av föreningarna har uppgett
förändringar i sina medlemsförteckningar under året, men eftersom fler anslutna fastigheter
påverkar ledningsnätets kapacitet är det av vikt att det finns en fungerande process för uppdatering
av ev förändringar i medlemsförteckningen. Det finns förbindelsepunktskarta för två föreningar,
men saknas för en förening. De två underföreningarna använder samma förbindelsepunkt och
behöver därför ingen separat förbindelsepunktskarta.
Två föreningar har inte fakturerats med rätt årstaxa och tre föreningar har inte fakturerats mot
föreningen, utan mot varje fastighetsägare. Dels ska kommunen fakturera avtalsparten "föreningen"
istället för fastighetsägarna, dels skiljer sig taxan beroende på om det är en förening eller en
fastighetsägare som ansluter sig. I avtalet anges en preliminär kostnad i det års taxa då avtalet
tecknades, men också information om att om ”avgifterna enligt §5 i VA-taxan ändrats vid
tidpunkten då betalningsskyldighet föreligger skall ovan angivna avgift regleras på motsvarande
sätt”. Att rätt årstaxa inte använts utgör en ekonomisk förlust för kommunen. För de granskade
föreningarna är förlusten mindre, men i ett större perspektiv riskerar förlusten att utgöra en större
del om fel årstaxa används systematiskt.
Vad händer när åtgärd krävs?
När risker granskats och bedömts kräva åtgärder omsätts dessa till arbetssätt, rutiner och riktlinjer.
Exempel på detta är digitaliseringsområdet, där ett samlingsärende har upprättades i Ciceron under
2020 för att samla förvaltningsplaner och att de godkänns av budgetansvariga. Under 2021 visar
granskningen att detta varit ett fungerande arbetssätt. Arbetet med VA-föreningarna har under 2021
processkartlagts för att kunna tydliggöra en gemensam process och kunna koppla på checklistor och
kontrollpunkter så att processen ska bli korrekt. Processen bedöms färdigställas i början av 2022,
och därefter kommer granskningarna att visa hur väl det förändrade arbetssättet fungerar i
praktiken.
Sammanfattningsvis återfinns de största bristerna i att processen för att ansluta VA-föreningar
utanför verksamhetsområde har påvisat brister i strukturen för att säkerställa ett hållbart VAledningsnät, samt utgjort en ekonomisk förlust för kommunen. Även att avtal, rutiner och
dokumentation saknas för vissa av förvaltningens digitala verktyg och system utgör en allvarligare
brist, då förvaltningen blir allt mer beroende av fungerande digitala verktyg och system.

5.2 Åtgärder
Risker

Granskningsaktivite
ter

Åtgärder

Status

Manuella betalningar

Uppföljning
manuella betalningar
- Granskas vid
förvaltningar där
föregående års
granskning visast
större brister. Om

Utöka information
kring manuella
utbetalningar

Pågående
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Slutdatum
202211-30
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Risker

Granskningsaktivite
ter
granskning INTE
behövs dokumentera grund
för det, t ex hänvisa
till föregående års
granskning.

Kungsbacka kommun

Status

Åtgärder

Granskning av
representationskostna
der mm

Slutdatum

mail avgående den nya
rutiner för övriga
manuella utbetalningar.
Löpande
stickprovskontroller
av övriga manuella
utbetalningar.

Information om att
underlag behövs vid
varje utbetalning och
då inte bara en
uträkning utan ett
underlag som också
beskriver det som
betalts ut.

Kommunövergripand
e risk: Redovisning
av representation

Kommentar

Informera i interna
utbildningar/möten
angående kontering
av
representationskostna
der. Tydlighet när det
gäller kontering på
konto 7464 ”Måltid
interna kurser, konf
APT”.

Pågående

202210-31

Pågående

202210-31

Pågående

202212-31

Pågående

202212-31

Pågående

202212-31

Avslutad

202109-30

Utöka information i
den interna
utbildningar/mötena
avgående kontering av
representationskostnad
er.
Kvartalsvis
stickprovskontroller
av alla
representationskonto
n

Löpande
kommunikation med
attestanter angående
statusen på deras
representationer

Kommunövergripand
e risk: Processen för

Granskning av avslut
av behörigheter vid
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Risker
avslut av anställning
säkerställer inte att
alla behörigheter till
system, lokaler och
andra tillgångar
avslutas.

Granskningsaktivite
ter
avslut av anställning
(eller byte av tjänst)

Kungsbacka kommun

Status

Åtgärder

Rutingenomgång med
samtliga chefer för
nyanställning,
förändrad anställning
samt avslut
Förändrad rutin med
information till
systemförvaltare eller
motsvarande

Granskning av att de
system och verktyg
som förvaltningen
ansvarar för har
behörighetsrutiner
och att dessa
efterföljs (t ex
periodisk granskning
av behörigheter). Se
även granskning av
efterlevnad av
systemförvaltarmodel
len.

Förändrad rutin med
information till
systemrepresentanter

Kommentar

Slutdatum

enligt
plan

Avslutad
enligt
plan

Avslutad
enligt
plan

Vi har hittat en
möjlighet att få en
notis till registraturet
när någon börjar,
slutar eller får
förändring i sin
anställning/behörighe
ter.

202111-25

202109-30

Rutiner för
behörighetshantering
behöver skapas och
dokumenteras

Ej
påbörjad

202212-31

Dokumentation av
loggningar/
behörighetshantering
enligt rutin behöver
tillskapas

Ej
påbörjad

202212-31

Säkerställ att avtal
sparas i Ciceron

Ej
påbörjad

202212-31

Ej
påbörjad

202207-31

Genomföra
utbildningsåtgärder
under året i
systemförvaltarmodelle
n. Säkerställ att
systemförvaltarna och
budgetansvariga har
kunskap och förståelse
för att avtal sparas
(enligt framtida rutiner
i ev avtalsdatabas) och
att ansvariga tar
ställning till vilken
SLA som systemen
behöver.
Kommunövergripand
e risk:

Uppföljning av
debiteringsprocessen
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Risker

Granskningsaktivite
ter

Debiteringsrutiner

Risk för att bidrag
betalas ut till ej
berättigade

Kungsbacka kommun

Status

Åtgärder

Kommentar

Slutdatum

Processkartläggning
och dokumentation
pågår. Saknades
debiteringsrutiner för
vissa processer. För de
existerande behöver
instruktioner/rutiner för
hur debiteringen skall
gå till uppdateras.
Kontrollera
arbetsgången från
ansökan till
utbetalning

Underlag för
utbetalning
Behövs informeras om
att underlag behövs vid
varje utbetalning och
då inte bara en
uträkning utan ett
underlag som också
beskriver det som
betalts ut.

Pågående
med
avvikelse

202110-31

Tydliggöra i riktlinje
för lekplatsbidrag att
kostnader för redskap
är bidragsgrundande
(uthyrning av
maskiner).

Ej
påbörjad

202211-30

Ska uppskov kunna
ges?

Ej
påbörjad

202211-30

Om uppskov ska kunna
ges behöver riktlinjen
skrivas om och ett
skriftligt beslut
komplettera begäran
om uppskov.

Kommunövergripand
e risk: Styrning och
förvaltning av
verksamhetssystem
och digitala verktyg
följer inte

Kontrollera
arbetsgången från
ansökan till
utbetalning.

Effektiva kontroller

Avsnittet roller i
förvaltningsplanen

Uppföljning av planer
2019 i ärende under
2020

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021

Effektiva kontroller
inom processen för
vägbidrag samt
lekplatsbidrag bör
försätta med tydlighet
på vem som ska göra
kontrollen, hur ofta och
i vilken omfattning

Budgetansvarig
granskar respektive
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Avslutad
enligt
plan

Avslutad
med
avvikelse

202110-31

202004-30

Nämnden för Teknik

Risker

Granskningsaktivite
ter

systemförvaltarmodel
len.

Kungsbacka kommun

Status

Åtgärder

Kommentar

Slutdatum

plan och godkänner.
Brister finns i 2019 års
arbete varför
påminnelse och
uppföljning krävs
Förvaltningsplaner är
upprättade och
godkända av
budgetansvariga

202102-28

Avslutad
enligt
plan

Planerna är samlade i
ärende i ciceron och
samlingsdokument är
signerat av respektive
funktion för
synligheten
Granska
avtalsuppföljning

Granska avtal i
samlingsärende i
ciceron

202211-30

Pågående

Ansvariga är
meddelade och
uppföljning görs av
undertecknad
samordnare
Skapa rutin för
uppföljning av avtal
Efter möte med
förvaltarna konstateras
att rutin för
avtalsuppföljning
krävs. Likaså krävs
förtydligande av rutin
för följsamhet till
systemförvaltarmodelle
n
Säkerställa kunskap
och kompetens hos
systemförvaltarna och
budgetansvariga
kring vikten av
systemförvaltarmodel
len
Genomföra
utbildningsåtgärder
under året i
systemförvaltarmodelle
n. Säkerställ att
systemförvaltarna har
kunskap och förståelse
för varför
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Pågående
med
avvikelse

Ej
påbörjad

Lennart tar frågan till
systemförvaltarforum
kring rutin för
uppföljning av avtal
och
systemförvaltarmodel
len. Sker sannolikt
hösten 2021. Lennart
tar kontakt med
Barbro för
information om vad
som gjorts.

202110-31

202211-30

Nämnden för Teknik

Risker

Granskningsaktivite
ter

Kungsbacka kommun

Status

Åtgärder

Kommentar

Slutdatum

avtalsuppföljning ska
ske och att denna
genomförs.
Stickprov av
obligatoriska
dokument enligt
systemförvaltarmodel
len

Förvaltningsplaner tillse att alla
dokument finns
registrerade för 2020

Lägg in alla planer i
samlingsärende i
ciceron

Avslutad
enligt
plan

Avslutad
enligt
plan

Ansvariga har en
uppgift i ärendet att
godkänna

Säkerställ att avtal
sparas i Ciceron

Granskningen under
2021 visar att alla
system har
förvaltningsplaner
som är godkända av
budgetansvarig.

201905-31

Granskningen under
2021 visar att alla
system har
förvaltningsplaner
som är godkända av
budgetansvarig och
återfinns i
samlingsärende i
Ciceron.

202012-31

Ej
påbörjad

202212-31

Ej
påbörjad

202212-31

Genomföra
utbildningsåtgärder
under året i
systemförvaltarmodelle
n. Säkerställ att
systemförvaltarna och
budgetansvariga har
kunskap och förståelse
för att avtal sparas
(enligt framtida rutiner
i ev avtalsdatabas) och
att ansvariga tar
ställning till vilken
SLA som systemen
behöver.
Kommunövergripand
e risk: Inköp
(granskning
begränsas till belopp
över 100.000:-)

Granskning av att
genomförda inköp
följer
inköpsprocessen och
gällande
styrdokument

Utbildning/
information för chefer
i praktisk hantering
av riktlinjen för
direktupphandling
Teknik kontaktar
enheterna för e-handel
och upphandling för att
undersöka möjligheten
att få till en utbildning
för våra chefer hur de
ska hantera riktlinjen
för direktupphandling.

Risk för bristfällig
dokumentation i
samband med

Granskning av
dokumentation vid

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021

Gå igenom befintliga
rutiner för
dokumentation.
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Avslutad
enligt

202102-28

Nämnden för Teknik

Risker
besiktning av
nyanslutningar till
vatten och avlopp

Granskningsaktivite
ter
anslutning till VA

Kungsbacka kommun

Status

Åtgärder

Slutdatum

plan
Det behövs en
genomgång av
rutinerna för hur
besiktningar ska
dokumenteras
Utvärdera nuvarande
arbetssätt och
eventuellt förändra
besiktningsruiner.

Pågående
med
avvikelse

Även rutinerna för
besiktning kommer att
granskas och eventuellt
ändras. TIll exempel
inte titta endast på
anslutningspunkt utan
även på ledningarna
runt huset.
Risk för att VAföreningar växer utan
att vi blir medvetna
om det

Kommentar

Ta fram rutin för
uppdatering av
medlemsförteckninga
r

Utveckling av
rutinbeskrivningen
för speciella
händelser.

En dokumenterad
rutin/kartläggning av
processen för VA
anslutningar för
föreningar

Säkerställ en
fungerande process
för förändringar i
medlemsförteckninge
n.
Granska avtal mot
den faktiska
faktureringen

En dokumenterad
rutin/kartläggning av
processen för VA
anslutningar för
föreningar

Införa kontroller
inom processen för
VA-anslutningar för
föreningar
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Pågående

Pågående

Information till
fastighetsägare
förändrad, från att
tidigare stått ”vi
anslutning, kontakta
kommunen” står det
att ”när
vattenmätaren
installerats görs en
besiktning att rören är
rätt kopplade".

202102-28

Rutinbeskrivning är
framtagen. Kommer
att ingå i ny VAprocess.

202204-01

Arbete pågår.
Processkartläggning
är utförd och nu
pågår arbete med att
ta fram förslag på
reviderade processer.
Beräknat klart kv1kv2 2022.

202211-30

202211-30

Ej
påbörjad

Arbete pågår.
Processkartläggning
är utförd och nu
pågår arbete med att
ta fram förslag på
reviderade processer.
Beräknat klart kv1kv2 2022.

202211-30

Överförs till att ingå i
Avslutad processkartläggningen
med
och förslagen på
avvikelse reviderade processer.

202211-30

Pågående

Nämnden för Teknik

Risker

Granskningsaktivite
ter

Kungsbacka kommun

Åtgärder

Status

En blankett för
förändringar” eller en
annan metod för att
Teknik ska få rätt
information innan
fakturering.

Överförs till att ingå i
Avslutad processkartläggningen
med
och förslagen på
avvikelse reviderade processer.

202110-31

Detta ingår i alla nya
avtal.

202210-31

Vi har idag både
kontroller och
checklistor före
fakturering. Vi tar ut
en negativ lista
(kredit) och en
positiv lista (höga
fakturor) som
manuellt granskas
inför varje
fakturering.

202110-31

En
medlemsförteckning
samt en
förbindelsepunktskart
a bör ingå i varje
avtal.
Införa
kontroller/checklistor
före fakturering

Avslutad
enligt
plan

Avslutad
med
avvikelse

Kommentar

Slutdatum

Åtgärder som berör löpande processer, såsom inom ekonomiområdet fortsätter under 2022.
Representationskostnader är ett sådant område där information behövs löpande, eftersom nya
medarbetare som behöver utbildning tillkommer successivt. Stickprovskontroller görs också
löpande för att kunna åtgärda eventuella felaktigheter i ett tidigt skede.
Processen för VA-anslutning utanför verksamhetsområde inklusive fakturering håller på att
processkartläggas i syfte att förbättra rutinbeskrivningen. I samband med det arbetet har flertalet
åtgärder avslutats med avvikelse, för att istället hanteras inom ramen för processkartläggningen.
Inom digitaliseringsområdet fortsätter åtgärder under 2022. Glädjande är att de åtgärder som
genomfördes under 2021 har fått effekt vad gäller strukturerad dokumentation av
förvaltningsplaner, avtal osv. Däremot har granskningarna uppmärksammat en bristande följsamhet
till systemförvaltarmodellen, och därmed har nya åtgärder kopplats till systemförvaltarforumet på
förvaltningen. Sannolikt kommer åtgärder kopplade till digitalisering att kvarstå under flera år
framöver. Det är ett område som ständigt kommer att riskbedömas och genomlysas i förebyggande
syfte.

5.3 Resultat av annan granskning
Revisionen
Under 2021 genomfördes en förstudie av arbetet med Agenda 2030 avseende samhällsplanering,
riktad till nämnderna för Teknik, Service, Byggnads, Miljö & Hälsoskydd och Kommunstyrelsen.
Förstudiens slutsatser var att även om Kungsbacka presterar väl i jämförelse med andra kommuner,
riskerar kommunen att inte klara av den omställningstakt som behövs och det finns behov av
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
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förflyttningar inom områden som beskrivs som tyngre och mer resurskrävande, ex transport,
konsumtion och biologisk mångfald.
Kommunrevisionen hade en dialog med presidiet utifrån den grundläggande granskningen.
Resultatet är ännu inte presenterat för nämnd och förvaltning.
Vattenproduktion
Oktober 2021- tillsyn miljöskydd vattenverket i Öjersbo och tillsyn miljöskydd av Lygnern- Fjärås
Bräcka vattentäkt
Tillsynerna görs av Miljö- och hälsoskydd i syfte att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser
följs. Miljö- och hälsoskydd anger i sin rapport att de fick ett gott intryck av verksamheten.
Vid vattenverket i Öjersbo konstaterades att väldigt få kemikalier används och att det finns
säkerhetsdatablad för de kemikalier som används med ett undantag. Som åtgärdspunkt lämnas att
kontrollera märkning för den kemikalie som idag saknade märkning.
Vid Fjärås Bräckas vattentäkt konstaterades god kontroll och förvaring av kemikalier. Vid
inspektionen diskuterades behov av att analysera vatten för de bekämpningsmedel som
verksamheter inom vattenskyddsområdet fått tillstånd att hantera. Detta ska ses över och
återrapporteras till Miljö- och hälsoskydd.
Avloppsrening
Maj 2021- tillsyn av bräddningar och risk för bräddningar från de fyra avloppsreningsverken
Hammargård, Kullavik, Ölmanäs och Lerkil.
Tillsynen görs av Miljö- & Hälsoskydd, för att diskutera de olika villkoren som gäller för
ledningsnäten, besiktningar av ledningsnäten, bräddpunkter och recipienter.
Avfall & återvinning
Mars 2021- tillsyn Svinholmen deponi
Miljö & Hälsoskydd besökte Svinholmen för att undersöka ett inkommet klagomål om
kemikaliedumpning samt se resultatet av pågående röjning. Teknik har svarat på Miljö &
Hälsoskydds synpunkter vid tillsynsbesöket.
Utförd under december 2020, men inspektionsrapport inkommen under 2021- tillsyn miljöskydd
Barnamossens återvinningscentral.
September 2021- tillsyn miljöskydd Frillesås återvinningscentral och tillsyn miljöskydd Klovstens
återvinningscentral.
Oktober 2021- tillsyn miljöskydd Barnamossens återvinningscentral.
November 2021- tillsyn miljöskydd omlastningsstationen Klovsten
Tillsynerna görs av Miljö- och hälsoskydd i syfte att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser
följs. Miljö- och hälsoskydd anger i sina rapporter att de får ett gott intryck av verksamheten, som
visar goda kunskaper om de risker för miljön och människors hälsa som verksamheten medför, samt
att egenkontrollen innehåller utförliga rutiner för att kontrollera verksamheten.
Åtgärdspunkter från granskningarna omfattar att uppdatera egenkontrollprogrammet och att
installera barkfilter på "sista" dagvattenbrunnen samt upprätta en rutin för hur filtret ska skötas om,
samt uppdatera kemikalieförteckning. Åtgärderna omhändertas i verksamheterna och återkopplas
till Miljö- och hälsoskydd.
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
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Upplaget
September 2021- tillsyn miljöskydd Upplaget, Kungsbacka 6:27
Tillsynen görs av Miljö- och hälsoskydd i syfte att kontrollera att miljöbalkens bestämmelser följs.
Denna gång handlade tillsynen framförallt om egenkontroll. Åtgärdspunkterna är återrapporterade
till Miljö & Hälsoskydd och verksamheten avvaktar Miljö & Hälsoskydds slutrapport.
Dataskyddsgranskning
Dataskyddsombud Karin Malmsten har gjort en granskning kring dataskyddsarbetet. Granskningen
visar att nämnden för Teknik i allt väsentligt möter de övergripande kraven inom flera av de
granskade områden, genom att verksamheten har tillgång till kompetens och resurser inom både
lednings- och stödorganisationen och att dessa samverkar inom och utanför nämndens
ansvarsområde, med en god insikt om verksamhetens risker och utvecklingsbehov.

5.4 Resultat av granskning av externa utförare
I de delar av verksamheten där det finns verksamhet upphandlad enligt LoU genomförs regelbundna
möten och uppföljningar, till exempel inom Avfall & Återvinning, samt för byggentreprenader.
Under 2021 tog nämnden för Teknik över ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från
Kommunstyrelsens förvaltning. Sedan 2011 finns ett samarbetsavtal med Region Halland, men
Kungsbacka har till skillnad från övriga Hallandskommuner valt att inte överlåta
huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till region Halland utan att istället behålla
myndighetsutövningen i egen regi. Trafikering (inklusive upphandling) sker genom
Hallandstrafiken och genom Riksfärdtjänst i Sverige AB. Kungsbacka upphandlar själv
beställningscentral för färdtjänst och riksfärdtjänst, vilket gjordes senast i januari 2021.
Uppföljning till nämnden för Teknik sker kvartalsvis genom kvalitetsrapporten för färdtjänsten. I
kvalitetsrapporten visas efterlevandegrad av avtalsparametrar, till exempel svarstid,
klagomålshantering med mera Med något enskilt undantag har kvalitetsnivån varit genomgående
hög och väl inom avtalsnivå.
I december 2021 antog nämnden Trafikförsörjningsprogrammet för särskilda persontransporter
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
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6 Synpunktshantering och förbättringsarbete
Synpunktshantering är ett verktyg i vårt systematiska förbättringsarbete. Avvikelsehantering och
förbättringsarbete ser olika ut i olika verksamheter beroende bland annat på krav i
speciallagstiftning.

6.1 Kommentaren
Fördelning av inkomna synpunkter 2021-01-01 -- 2021-12-31
Klagomål

188

Beröm

17

Förslag till förbättring

260

Totalt antal inkomna synpunkter

465

Varav anonyma

89

Varav politiska
Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande

Inkommit via kungsbacka.se

Statistik kan ej ges

2018

2019

Ställ en fråga
Felanmälningar

2020

2021

21 683

20 464

1 094

229

Analys
Förutom den direkta kontakt som förvaltningen har med invånare i andra ärenden via ex. mail, brev,
telefon och sociala medier finns två system som registrerar ärenden för lämnad uppgift från
frågeställaren. Beroende på frågans art och kontaktväg hamnar frågan antingen i diariets
synpunktshantering KOMmentaren eller i systemet Artvise.
Under året har kommunen totalt mottagit 20 693 ärenden inom Tekniks verksamhetsområden varav
de allra flesta inkommit via telefon. Av dessa har Kungsbacka Direkt, som är kommunens första
linje och support hanterat 17 756 ärenden och sänt vidare 2 937 ärenden till förvaltningen Teknik.
Det inkom färre ärenden via Artvise under 2021 jämfört med under 2020. Det är möjligt att
minskningen är relaterad till förändrade vanor under pandemin, men det behöver inte vara så.
Felanmälningarna är väsentligt färre än 2020, sannolikt har felanmälningar registrerats under andra
koder, såsom klagomål eller ställ en fråga.
Under året har 465 klagomål, beröm och förslag på förbättringar registrerats i KOMmentaren. Det
är ungefär lika många som föregående år, vilket innebär att det inte syns motsvarande minskning av
den totala volymen som för felanmälningar/ frågor via Artvise. Systemets statistikfunktion visar
dessvärre inte besvarandedatum utan endast avslutandedatum, vilket gör att det är svårt att ge en
korrekt bild av antal som ej blivit besvarade inom tio dagar. Dock är det stora flertalet ej avslutade
inom tio dagar. Under året har en riktlinje införts för kommunikation med invånare för att öka
antalet besvarade synpunkter inom en kortare tid, men än saknas möjligheten att följa upp annat än
avslutandedatum, vilket försvårar möjligheterna att följa upp effekterna av riktlinjen, alternativt om
andra åtgärder behöver vidtas.
Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
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De flesta ärenden som inkommer via Artvise rör återvinningsfrågor, kommunalt vatten och avlopp,
ägarbyten och abonnemangsfrågor för renhållningen. Dessa frågor hanteras av Kungsbacka direkt. I
övrigt inkommer synpunkter på skötsel av allmänna platser, parkeringsfrågor, vattenläckor,
anmälningar av ej fungerande belysning osv.
Synpunkterna är till god hjälp för oss att upptäcka och åtgärda fel och få tips på förbättringar. Vi får
en del frågor som inte är inom Tekniks ansvarsområde, men kan då hänvisa vidare till exempelvis
Trafikverket eller vägföreningar.

6.2 Övrig synpunktshantering
Analys
Förvaltningen för Teknik har ingen annan synpunktshantering utöver den som sker via
KOMmentaren, Artvise eller via direkt kontakt med anställda inom förvaltningen.
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7 Självskattning
Självskattning är en fristående del i uppföljningen av intern kontrollarbetet. Ett antal frågor har valts
ut för året och ställs till samtliga nämnder som besvarar utifrån erfarenhet och mognadsgrad.
Nämndernas svar är underlag till kommunens rapport.
Resultat av självskattning
Inom de flesta områden uppfyller Teknik kraven. De områden som är självskattade till att endast
delvis uppfylla kraven är uppmärksammade. Flera utvecklingsområden bedöms beröra
tillgänglighet till information, vilket lyfts som ett granskningsområde inför nästa års interna
kontrollplan. Andra områden arbetas med kontinuerligt.
Det finns också exempel på att riskområden från tidigare granskningar har arbetats bort, genom att
riskmoment som till exempel kontanthantering har avvecklats.
Nämndens självskattning
Område

Frågor

Svar, Antal 2021

Uppdrag och mål

Är mål, styrdokument, rutiner etc. kända i
organisationen
Vi har system/rutiner för att bevaka att
verksamheterna drivs enligt relevanta lagar,
förordningar och föreskrifter
Vi har system/rutiner för hur vi följer upp mål
och styrdokument som beskrivs i nämndens
uppdrag, och i förekommande fall
förfrågningsunderlag/avtal
Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur,
av vem och när de olika kraven ska följas upp.

Kontrollmiljö

Ansvar och befogenheter är tydliggjorda
Det finns en kännedom i organisationen om
vad intern kontroll innebär
Det finns en tydlig struktur och
ansvarsfördelning för arbetet med intern
kontroll på förvaltningen
Ledningsgruppen tar ansvar för fungerande
kontrollmiljö
Ledningen informeras om fel och brister i
organisationen
Vi har analyserat var risker för ekonomiska
oegentligheter ligger i ersättningssystem och
betalningsrutiner
Vi har system/rutiner för att motverka
oegentligheter (bl a mutor och jäv)

Riskanalys

Riskanalysen kommuniceras med nämnden
Riskanalysen är underlag för åtgärder och
granskningar
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Område

Frågor

Svar, Antal 2021

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter i verksamhetens processer
är dokumenterade (ingår i rutiner) och kända
Vi har system/rutiner för att förslag,
synpunkter och klagomål sammanställs och
leder till förbättringar

Uppföljning

Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser
Återkoppling sker till förvaltningsledningen
Vi återkopplar resultat av uppföljning till
politiskt ansvariga

Information/kommunikati
on

Introduktion av nya chefer sker enligt
programmet "Kungsbackaledaren bas"
Vi har en fungerande introduktion av nya
medarbetare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-24
Diarienummer

TE 2022-00007

Underlag till kommunbudget 2023

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar underlag till kommunbudget 2023.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna lämnar varje år underlag till arbetet med att ta fram nästkommande års kommunbudget.
De förändringar i omvärlden som påverkar nämnden för Tekniks verksamhetsområden är framförallt
kopplade till hållbarhet, det växande Kungsbacka, digitalisering och säkerhet samt belysning.
På motsvarande sätt är de största utmaningarna inom Tekniks verksamheter att kunna tillgodose ett
ökande behov av både avloppsrening och dricksvatten, tillsammans med renoverings- och
uppgraderingsbehov av ledningsnätet när Kungsbackas befolkning växer. En växande stad innebär
också fler skötselområden inom gatu- och parkverksamheten. Kungsbacka har vuxit under lång tid
vilket innebär att kostnaderna för reinvesteringar i t.ex. belysning och utemiljöer ökar allt mer.
Hållbarhetskrav och klimatförändringar påverkar Tekniks verksamhetsområden, och denna utveckling
kommer att fortsätta påverka Teknik framöver.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
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1 Möjligheter, utmaningar och förändringar inför 2023,
Plan 2024-2027
Nämndens möjligheter, utmaningar och förändringar 2023, Plan 2024-2027
Tekniks verksamheter har goda möjligheter att med nuvarande ambition utföra sitt uppdrag med tilldelade
resurser. Medborgarundersökningen visar att invånarna i Kungsbacka är nöjda med leveranserna av Tekniks
grunduppdrag, såsom drift av gator och vägar, parker, lekplatser och andra allmänna platser, avfall och
återvinning, dricksvattenproduktion och hantering av avloppsvatten. De lagkrav som är styrande är på en
grundläggande nivå och de ekonomiska behoven för verksamheten bygger därför till stor del på ambition och
förväntan. Utmaningen för Teknik är att bibehålla nuvarande skötselnivå och utbyggnadstakt trots att resurser
inte ökar i samma omfattning som uppdraget och med en brist på arbetskraft inom den tekniska sektorn.
VA-verksamhetens utbyggnad, förnyelse och behov av utökad avloppsreningskapacitet kommer att kräva
en gradvis taxehöjning de kommande åren.
Kungsbacka växer vilket gör att vi behöver ökad kapacitet för både avlopp och dricksvatten. Vi behöver också
öka hållbarheten i dagvattenhanteringen, där vi har stora utmaningar och måste samordna oss i kommunen.
Samtidigt står Kungsbacka inför behov av att renovera och uppgradera de ledningsnät för dricksvatten och
avlopp som har byggts ut under lång tid. Det handlar om omfattande investeringar, och vi har goda möjligheter
att få till bra lösningar. Det finns också utmaningar i att få tag i den kompetens som krävs för att planera och
bygga denna typ av anläggningar, samt i alla de tillstånd som behövs innan arbetet kan inledas.
En växande stad med fler skötselområden inom gata- och parkverksamheten kommer innebära behov av
utökad ram alternativt ambitionssänkning.
I Kungsbacka stad är vi vana vid en relativt välhållen och vacker utemiljö. Resurser och engagemang har
möjliggjort planteringar, fjärilshotell, blomsterarrangemang och välklippta gräsmattor. I ett växande
Kungsbacka kommer vi troligen inte ha möjlighet att utöka resurserna i samma takt som våra områden blir
större. I och med en växande befolkning i centralorten blir behovet av kommunikationer större. Cyklandet har
inte riktigt tagit fart som vi hoppats och bilåkningen är fortfarande mer omfattande för kommunens invånare än i
andra liknande kommuner. Mer behöver göras för att minska bilberoendet och därigenom minska behov på
utbyggnadstakten av vår bilinfrastruktur. Den största delen av Sveriges vägnät utgörs av enskilda vägar.
Vägföreningar kan söka statsbidrag för att underhålla och hålla vägen öppen för allmän trafik, men Trafikverket
planerar att dra ner statsbidragen successivt. Detta kan komma att påverka de kommunala vägbidragen.
Mer digitalisering och ökade resurser för säkerhetsfrågor
Digitalisering är en förutsättning för att kunna möta framtidens behov och utmaningar, och arbetet tar successivt
verksamheterna framåt. En utvärdering av styrningen av det kommunövergripande digitaliseringsarbetet visade
att fokus än mer behöver skifta från att digitalisera analoga processer till att innovera digitala lösningar. I
digitaliseringsarbetet finns mycket mer kvar att hämta.
IT-system generellt är utsatta för hot och attacken mot Kalix kommun i december 2021 har synliggjort vikten av
offentlig sektors säkerhetsarbete. Under 2022 anställs en säkerhetssamordnare med fokus på säkerhetsskydd och
informationssäkerhet på förvaltningen för Teknik. Digitaliseringen går hand i hand med säkerhetsskyddet, likväl
som vi skyddar våra materiella tillgångar skyddar vi även de digitala tillgångarna. Detta är ett område där vi
sannolikt kommer att se större utgifter.
Trygghet- med koppling till belysning
SCB:s medborgarundersökning från 2021 visade att kommuninvånare upplever sig trygga i området där de bor
både när det är mörkt och ljust ute. För att bibehålla den upplevelsen antar vi ett trygghets- och säkerhetsfokus i
vårt arbete. En stor del av trygghetsarbetet fokuseras kring att säkerställa god belysning i våra offentliga miljöer
och längs gång-, cykel- och gatunätet. Kungsbackas expansion de senaste decennierna gör att kostnaderna för
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reinvesteringar nu stiger markant. Det handlar om förnyelse och underhåll av belysningen längs våra
kommunala anläggningar samt enskilda vägar, där kommunen underhåller belysningen.
Insamling av förpackningar
Nya regler för insamling av förpackningar kan innebära att våra invånare kommer få hämtning av fler
avfallsfraktioner vid fastigheten. Samtidigt kan det innebära fler aktörer, fler sopkärl och fler transporter. Vi tror
att den ökade sorteringen av vårt avfall kommer att uppväga de negativa konsekvenserna men det kommer bli en
period med osäkerheter och frågor från våra invånare kring avfallshantering som idag är utanför kommunens
ansvar.
Återvinningscentraler
För att klara nuvarande och kommande krav på sortering och återvinning av avfall kommer förändringar att
behövas på våra återvinningscentraler. Kungsbacka kommun har idag tre återvinningscentraler: Klovstens
återvinningscentral, Frillesås återvinningscentral samt Barnamossens återvinningscentral. De tre anläggningarna
har idag 150 000 besök per år, en möjlighet att möta våra kunder i Kungsbacka. Klovstensområdet ska göras om
vilket innebär att Klovstens återvinningscentral måste flytta från sin nuvarande lokalisering. Frillesås
återvinningscentral har ett temporärt bygglov på fem år på Frillesås-Rya 3:77 (fram till hösten 2024).
Barnamossens återvinningscentral kommer stegvis att avvecklas i samband med att den gamla deponin
sluttäcks. Processen kommer att medföra ökade kostnader, men också en högre kundnytta.
Hur mycket kommer klimatförändringarna att kosta?
Hållbarhet och klimatförändringar kommer att påverka kommunens verksamheter framöver och oavsett om det
handlar om temperaturhöjningar, större regnmängder eller ett mer instabilt klimat behövs redan idag åtgärder för
att kunna möta förändringarna. Ekosystemtjänster hjälper oss att hantera kommande förändringar. Fler gröna
miljöer och färre hårdgjorda ytor ger oss möjlighet att reglera temperaturförändringar, hantera större mängder
dagvatten och skyfall, bidrar till förbättrad hälsa och ger oss en större biologisk mångfald. Det kommer
sannolikt åtgärder i framtiden som är mycket kostsamma- samtidigt som hållbara insatser idag kan dämpa
behovet av kostsamma insatser i framtiden.
Uppdrag eller kostnader som tillkommit och belastar Tekniks skattefinansierade budget:


Deponier: Provtagning, inspektion och kontroller omfattar ungefär 300 timmar per år. Dessutom
tillkommer kostnader för tillsyn, analyser samt transport av slam. Den årliga kostnaden blir ungefär
400 000 kronor vilket bör belasta skattefinansierad verksamhet. Teknik har tidigare erhållit resurser i
form av avsättningar för deponier men dessa får endast användas till fysiska åtgärder.
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1.1 Omvärlden - Kungsbacka i världen
Nämndens omvärldsanalys
Säkerhetsfrågor kommer att påverka i allt högre utsträckning
Förändrade arbetssätt med ett mer flexibelt arbetsliv, möjligheter till distansarbete och en accelererande
digitalisering har kommit som en följd av pandemin. Utvecklingen har inte avstannat i och med lättade
restriktioner under hösten 2021. Den digitala mognaden har accelererat betydligt snabbare än vad någon kunnat
förutse, men det har också lett till att säkerhetsfrågor relaterade till våra digitala verktyg och system blivit allt
mer aktualiserade. För att kunna nyttja möjligheterna inom digitaliseringen behöver kontinuerligt lärande vara
en självklarhet, där systembyten är en del av vardagen, och våra arbetssätt förändras i takt med den tekniska
utvecklingen. Vi tar hela tiden steg mot en mer digitaliserad verksamhet, i allt från att digitalisera
vattenmätarbyten för våra invånare, till att använda data för att analysera och förutspå vad som kan hända i vår
verksamhet och vara proaktiva med åtgärder. Men ju mer digitalt- desto högre hotbild och hårdare
säkerhetskrav.
Ett växande Kungsbacka med klimatförändringar som påverkar oss
I Kungsbackas översiktsplan likväl som i Göteborgsregionens befolkningsprognoser, planeras för ett kraftigt
ökande invånarantal, vilket kommer att öka behovet av bostäder- med tillhörande vatten och avlopp,
avfallshantering, vägar, kollektivtrafik och allmän service. Just nu pågår projektet "Framtidens avloppsrening"för att kunna rena avloppsvattnet bättre, och för fler Kungsbackabor.
Samtidigt som den fysiska infrastrukturen byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i
samhällsplaneringen, i form av bostadsnära grönytor, bevarande och främjande av ekosystemtjänster med hjälp
av dagvattenplanering och den biologiska mångfalden. I SCB:s medborgarundersökning svarade 98% av
respondenterna att närhet till naturen, inklusive parker var mycket eller ganska viktigt för ens boendemiljö.
Strukturen för framkomligheten i samhället utmanas- det behöver vara lätt att transportera sig, samtidigt som
resandevanorna behöver skifta mot mer kollektivt och cykelbaserat resande. Framtiden innehåller ett fortsatt
ökande behov av cykelbanor som knyter ihop kommunens olika delar. Kungsbacka har vuxit under lång tid, och
reinvesteringar behövs för att bibehålla en tilltalande utemiljö. Även bredbandet står inför reinvesteringar, och
har kommit till den punkten där de börjar vrida verksamheten mer mot drift och underhåll än mot expansion.
Under 2021 påverkades vi av effekterna av extremväder, såsom kraftiga lokala skyfall. Det fanns beredskap för
att snabbt kunna införa bevattningsförbud under sommaren, men det behövdes aldrig. Vattenanvändningen och
tillgången är ett nationellt problem, under sommaren genomfördes en kommunikationskampanj om värdet av att
vara varsam med vattnet gemensamt i Halland och samordnades med nationella kommunikationsinsatsen. Det
kan ha bidragit till att förbudet inte behövdes denna sommaren, men fokus på hur vi använder vårt vatten ökar
med fler torra somrar och risk för bevattningsförbud. Mer nederbörd sätter ytterligare press på våra
avloppssystem, avloppsreningsprocesser och dagvattenhantering. Under året har det gjort att
dagvattenplanering, skyfallshantering, skyddsbarriärer mot Kungsbackafjorden, vattenanvändning, ansökan om
ny vattendom för Lygnern och diskussioner om möjligheter att använda grönytor, träd i smarta och snygga
lösningar för att hantera både nederbörd och värmeböljor i den infrastrukturella planeringen varit på Tekniks
agendor.
World economic forum (WEF) konstaterar i sin årliga "Global risks report" att klimatkrisen fortsätter vara den
allvarligaste långsiktiga risken i världen. Sammanfattningsvis behöver vi minska vår klimatpåverkan, samtidigt
som vi blir fler i Kungsbacka. Vi behöver öka omställningstakten.
Mot en cirkulär ekonomi med mindre avfall
Värderingar förändras i vårt samhälle, såsom en förflyttning från "överkonsumtion" till "cirkulärt". Invånare
efterfrågar ökade möjligheter till återbruk och återvinning, vilket bland annat framkommer av genomförda
enkätundersökningar. I Sverige finns många exempel på olika typer av kretsloppsparker eller återbrukscentraler,
och Kungsbacka tar första steget med återbrukscentralen på Barnamossens återvinningscentral. Däremot har inte

5

Nämnden för Teknik
Underlag till Kommunbudget 2023

Kungsbacka kommun

avfallsmängderna minskat i samma takt. Det kan krävas mycket samarbete mellan offentlig och privat
verksamhet för att möjliggöra och förverkliga välbehövliga och affärsmässiga lösningar inom cirkulär ekonomi.
Kommunen har möjligheter att påverka våra invånares konsumtionsmönster, och avfallstaxan är en möjlighet till
påverkan.
Regeringen har föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för förpackningsavfallet från hushållen och att
producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen. Insamlingen av de vanligaste förpackningsslagen ska
enligt förslaget ske fastighetsnära, och förändringen föreslås vara införd senast 2026. Beslut kring om förslaget
blir verklighet väntas ske under 2022.
Att lysa upp Kungsbacka
Kungsbackas expansion de senaste decennierna gör att kostnaderna för reinvesteringar nu stiger markant. Det
handlar om förnyelse och underhåll av belysningen längs våra kommunala anläggningar samt enskilda vägar,
där kommunen underhåller belysningen.
Trafikverket har aviserat att man kan ta över kommuners belysning utefter vissa statliga vägar. Anläggningar
som kan vara aktuella för övertagande ska ha minst 50% livslängd kvar, annars kräver Trafikverket att den
reinvesteras eller renoveras innan övertagande. Trafikverket har meddelat att ett övertagande inom Kungsbacka
kommun kommer att ske först om 10 till 15 år. Nämnden för Teknik gav i slutet av året förvaltningen i uppdrag
att utreda och kartlägga belysningsbeståndet utefter statliga vägar i Kungsbacka kommun och därefter ta kontakt
med Trafikverket för att förbereda för ett övertagande. Förvaltningen fick också i uppdrag att ta fram underlag
för översiktligt beräknade kostnader till kommande budgetprocess, med detaljerade kostnader kommande år
efterhand som kartläggningen blir klar.
Samhällskontrakt och tillit
Samhällskontraktet- dvs ömsesidigheten mellan medborgare och stat- har, och håller på att, förändras. Våra
tjänster och leveranser mot medborgarna kan påverka upplevelsen av samhällskontraktet och tilliten i samhället.
Medborgarnas tillit till varandra och deras förtroende för stat och kommun beror dock i sin tur på i vilken mån
som stat och kommun förmår leva upp till sin sida av samhällskontraktet. Konkret innebär det att förmå prestera
den trygghet och den sociala service som ingår i det centrala uppdraget, såsom att fundamental infrastruktur
fungerar eller att det finns förutsättningar för ett livaktigt näringsliv (Tillitsbarometern, 2019). Våra relationer
med invånarna kan stärka medborgarnas samhällskontrakt, och det gör invånarnas upplevelse av våra tjänster
allt viktigare. SCB:s medborgarundersökning 2021 visade att en lägre andel respondenter kände att de hade
möjlighet att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen, påverka de kommunala verksamheterna eller
innehållet i politiska beslut. För att känna en tillit till offentlig sektor och vara nöjd med våra leveranser även i
framtiden, behöver medskapandet med aktörer utanför kommunens gränser öka- speciellt när vi utvecklar våra
tjänster som påverkar människors vardag.

6

Nämnden för Teknik
Underlag till Kommunbudget 2023

Kungsbacka kommun

2 Fokusområden och Indikatorer, förslag på nya eller
förändrade
EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I - FOKUSOMRÅDEN
Förslag till nya fokusområden

Förslag till förändrade fokusområden

EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO, VERKA OCH VISTAS I - INDIKATORER
Förslag Indikator

2019

2020

2021

Målsättning
2023

Trend

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ - FOKUSOMRÅDEN
Förslag till nya fokusområden

Förslag till förändrade fokusområden

EN HÅLLBAR UTVECKLING OCH EN HÄLSOSAM MILJÖ - INDIKATORER
Förslag Indikator

2019

2020

2021

Målsättning
2023

BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET- FOKUSOMRÅDEN
Förslag till nya fokusområden

Förslag till förändrade fokusområden
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BÄSTA FÖRETAGSKLIMATET - INDIKATORER
Förslag Indikator

2019

2020

2021

Målsättning
2023

Trend

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET- FOKUSOMRÅDEN
Förslag till nya fokusområden

Förslag till förändrade fokusområden

I KUNGSBACKA UTVECKLAS VI HELA LIVET - INDIKATORER
Förslag Indikator

2019

2020

2021

Målsättning
2023

Trend

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD- FOKUSOMRÅDEN
Förslag till nya fokusområden

Förslag till förändrade fokusområden

ETT MEDSKAPANDE SAMHÄLLE OCH EN ÖPPEN ATTITYD - INDIKATORER
Förslag Indikator

2019

2020
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Målsättning
2023

Trend
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-02-07

§ 11
Dnr 2022-00007
Underlag till kommunbudget 2023
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar underlag till kommunbudget 2023.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna lämnar varje år underlag till arbetet med att ta fram nästkommande års
kommunbudget.
De förändringar i omvärlden som påverkar nämnden för Tekniks
verksamhetsområden är framförallt kopplade till hållbarhet, det växande
Kungsbacka, digitalisering och säkerhet samt belysning.
På motsvarande sätt är de största utmaningarna inom Tekniks verksamheter att kunna
tillgodose ett ökande behov av både avloppsrening och dricksvatten, tillsammans
med renoverings- och uppgraderingsbehov av ledningsnätet när Kungsbackas
befolkning växer. En växande stad innebär också fler skötselområden inom gatu- och
parkverksamheten. Kungsbacka har vuxit under lång tid vilket innebär att
kostnaderna för reinvesteringar i t.ex. belysning och utemiljöer ökar allt mer.
Hållbarhetskrav och klimatförändringar påverkar Tekniks verksamhetsområden, och
denna utveckling kommer att fortsätta påverka Teknik framöver.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
Underlag till kommunbudget 2023
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-18
Diarienummer

TE 2021-00772

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, antagen
av Kommunstyrelsen 14 december 2021 § 318, KS 2020-00068, version 1.3.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma dokumenthanteringsplanerna
för ledningsprocesser och stödprocesser. Stödprocesserna omfattar verksamhetsområdena:
informationsförvaltning, systemförvaltning & arkitektur, HR/Personal, ekonomi, inköp, kris &
säkerhet samt information och marknadsföring.
Arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen har delats in i två etapper vilka har beslutats av
Kommunstyrelsen 24 augusti samt 14 december 2021.
Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna handlingar med stöd
av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta information.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-18
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser KS 2021-12-14
Beslut-202000068-KS-§ 318 Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
stödprocesser
Beslut-202000068-KS-§ 202
Beslutet skickas till
Kommunarkivet
Förvaltningsledningen Teknik

Förvaltningen för Teknik
Emma Grundström
0300834179
Arkivarie

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
I Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning framgår att varje
myndighet ska ha en dokumenthanteringsplan, klassificeringsstruktur och arkivbeskrivning. Dessa
utgör tillsammans vad som brukar kallas arkivredovisning.
Kommunstyrelsen har, så som arkivmyndighet, ett ansvar för att besluta om dokumenthanteringsplan
för kommungemensamma lednings- och stödprocesser i Kungsbacka kommun. Det är viktigt att
kommunens samtliga dokumenthanteringsplaner är uppdaterade, så att det finns laglig grund för hur
allmänna handlingar hanteras. Kungsbacka kommun använder sig av KLASSA-modellen från SKR för
att skapa sin arkivredovisning.
Under 2021 har dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser uppdaterats. I
arbetet att ta fram denna dokumenthanteringsplan har arkivredogörare på samtliga förvaltningar haft
möjlighet att inkomma med synpunkter.
Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för stödprocesserna omfattar
verksamhetsområdena:


informationsförvaltning



systemförvaltning och arkitektur



HR/personal



ekonomi



inköp



kris och säkerhet



information och marknadsföring

Emma Grundström

Karl Lundgren

Arkivarie Teknik

Förvaltningschef Teknik

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (1)

2022-02-07

§9
Dnr 2021-00772
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
stödprocesser, antagen av kommunstyrelsen 14 december 2021 § 318, KS 202000068, version 1.3.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma
dokumenthanteringsplanerna för ledningsprocesser och stödprocesser.
Stödprocesserna omfattar verksamhetsområdena: informationsförvaltning,
systemförvaltning & arkitektur, HR/Personal, ekonomi, inköp, kris & säkerhet samt
information och marknadsföring.
Arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen har delats in i två etapper vilka
har beslutats av kommunstyrelsen 24 augusti samt 14 december 2021.
Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna
handlingar med stöd av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta
information.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-18
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser KS 2021-12-14
Beslut 2021-12-14 KS § 318 Antagande av dokumenthanteringsplan för
kommungemensamma stödprocesser
Beslut 2021-08-24 KS § 202

Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2021-08-24

§ 202
Dnr 2020-00068
Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
stödprocesser
Beslut
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
stödprocesser, daterad 2021-06-21.
Dokumenthanteringsplan för stödprocesser i Kungsbacka kommun, antagen av
kommunstyrelsen 2018-01-23, § 13, upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma
dokumenthanteringsplanerna för ledningsprocesser och stödprocesser. Utöver detta
har kommunstyrelsen också en kärnverksamhet som även den behöver en
dokumenthanteringsplan. Stödprocesserna omfattar verksamhetsområdena:
samordnat verksamhetsstöd, informationsförvaltning, systemförvaltning &
arkitektur, HR/Personal, ekonomi, inköp, lokalförsörjning & fastighetsförvaltning,
inventariehantering, kris & säkerhet, information och marknadsföring samt
förvaltningsstöd.
Arbetet med att uppdatera denna dokumenthanteringsplan är mycket omfattande och
har därför delats in i två etapper. Detta är etapp 1 och omfattar systemförvaltning &
arkitektur, HR/Personal samt inköp. Etapp två innefattar resterande
verksamhetsområden. Målet är att uppdatera etapp 2 före årets slut. För att lätt visa
vika delar som är nya respektive gamla har de äldre delarna även fått en blå färg.
Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna
handlingar med stöd av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta
information.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17, § 262
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-09
Kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser, 2021-06-21
Kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser, antagen av
kommunstyrelsen 2018-01-23, § 13
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, kommunarkivet, verksamhetschefer på kommunstyrelsens
förvaltning
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

1 (1)

2021-12-14

§ 318
Dnr 2020-00068
Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
stödprocesser
Beslut
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma
stödprocesser, daterad 2021-11-03.
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, antagen av
kommunstyrelsen 2021-08-24, § 202, upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma
dokumenthanteringsplanerna för ledningsprocesser och stödprocesser. Utöver detta
har kommunstyrelsen också en kärnverksamhet som även den behöver en
dokumenthanteringsplan. Stödprocesserna omfattar verksamhetsområdena:
samordnat verksamhetsstöd, informationsförvaltning, systemförvaltning &
arkitektur, HR/Personal, ekonomi, inköp, lokalförsörjning & fastighetsförvaltning,
inventariehantering, kris & säkerhet, information och marknadsföring samt
förvaltningsstöd.
Arbetet med att uppdatera dokumenthanteringsplanen har delats in i två etapper.
Detta är etapp 2 och således den sista etappen. Etappen omfattar samordnat
verksamhetsstöd, informationsförvaltning, ekonomi, kris och säkerhet och
information och marknadsföring. Även vissa mindre förändringar har gjorts inom
verksamhetsområdena i etapp 1.
Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna
handlingar med stöd av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta
information.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30, § 411
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-22
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-11-03
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, antagen av
kommunstyrelsen 2021-08-24, § 202
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, kommunarkivet, verksamhetscheferna på kommunstyrelsens
förvaltning
Justerare

Expedierat/bestyrkt

Dokumenthanteringsplan
Kommungemensamma stödprocesser
Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet
upprätta en dokumenthanteringsplan som antas av myndigheten. Ändringar ska samrådas med
arkivmyndigheten.

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

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Ledning
Leda - Styra - Organisera
2.1.0.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Leda
informationsförvaltning

Reglemente för
arkivmyndigheten
Riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning
Riktlinjer för
informationssäkerhet
Policy för hantering av
personuppgifter
Riktlinjer för hantering av
personuppgifter
Regler för
informationssäkerhet
Regler för hantering av
information i Kungsbacka
kommuns digitala
samarbetsplattform och
Microsoft 365
Arkivmyndighetens
tillsynsplan
Rutin för samråd av
dokumenthanteringsplan
Anteckningar från
arkivmyndighetens
veckomöten

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Antas av
kommunfullmäktige.
Antas av kommunstyrelsen.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Antas av kommunstyrelsen.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Antas av
kommunfullmäktige.
Antas av kommunstyrelsen.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Onenote

Digitalt

2 år

Styra
informationsförvaltning

Organisera
informationsförvaltning

Dokumenthanteringsplan

Beslutas av
kommundirektör.
Beslutas av biträdande
kommundirektör.
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Mall

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Instruktion

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan

Exempelvis mallar för
dokumenthanteringsplan,
klassificeringsstruktur och
arkivbeskrivning.
Exempelvis instruktion för
upprättande och underhåll
av dokumenthanteringsplan.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Informationssäkerhet
Hantera informationssäkerhet
2.1.1.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Informationsklassa

Rutin för
informationsklassificering
Mall

Hantera incidenter enligt
NIS-direktivet

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Samarbetsrum Digitalt

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt.

Samarbetsrum Digitalt

Vid inaktualitet

Protokoll för klassificering av
informationstillgångar
Incidentrapporteringsformulär
(skede 1, 2 och 3)

Diarium

Digitalt

Bevaras

Avser exempelvis mall för
informationsklassning. Uppdateras
kontinuerligt.
Diarieförs hos respektive förvaltning.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Komplettering till
incidentrapporteringsformulär
Bekräftelse från MSB om att
ärende har mottagits
Bekräftelse från IVO om att
rapporten har mottagits
Planering

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Dokumenthanteringsplan

Incidentrapporteringsformuläret finns på
myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps hemsida.

Exempel på planering: Akut planering och
långsiktig planering.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Registratur
Hantera och registrera inkommande handlingar
2.1.2.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera och
registrera inkomna
handlingar

Handlingar av ringa
och tillfällig
betydelse
Korrespondens av
betydelse

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Diarium

Digitalt

Bevaras

Postlista

Diarium

Digital

Vid inaktualitet

Fullmakt för
postöppning

Pärm

Papper

Se anm.

Inkommer oftast till Outlook men kan inkomma
analogt och kan förvaras på andra platser än
outlook.
Analoga handlingar skannas in till diariet och kan
därefter gallras om handlingarna i elektroniskt
format kan uppvisas utan märkbar
informationsförlust.
Sammanställning över handlingar i diariet. Kan
plockas ut vid behov via funktion i diariet.
Avser äldre fullmakter för postöppning i
pappersformat. Medgivande ingår från och med
2018 i det digitala anställningsavtalet. Äldre
medgivanden i pappersformat kan gallras vid
anställningens upphörande.

Hantera postöppning

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Registratur
Hantera och registrera ärenden
2.1.2.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera ärenden

Diariekort

Närarkiv

Analog

Bevaras

Syftar på ärendelista som sammanställer
handlingarna i ett ärende. Placeras i akten.

Ärendekort
Handlingskort

Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Se anm.

Dokumenthanteringsplan

Gallring av handlingskortet styrs utifrån
handlingens gallringsfrist.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Dokumentation & dokumenthantering
Utreda och besluta om bevarande och gallring
2.1.3.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Samråda förvaltningarnas
dokumenthanteringsplan

Korrespondens
Förslag till
dokumenthanteringsplan
Samrådsyttrande från
arkivmyndigheten
Korrespondens
Beslut om antagande av
dokumenthanteringsplan

Outlook
Samarbetsrum

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
10 år

Diarium

Digitalt

Bevaras

Outlook
Se anm.

Digitalt
Se anm.

Vid inaktualitet
Se anm.

Dokumenthanteringsplan
Gallringsutredning

Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Gallringsframställan
Gallringsbeslut

Diarium
Se anm.

Digitalt
Se anm.

Bevaras
Se anm.

Kvitto på genomförd
gallring

Samarbetsrum

Digitalt

Se anm.

Besluta om
dokumenthanteringsplan

Genomföra gallring

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
Hanteras av arkivmyndigheten.
Inkommer från förvaltningarna.
Inkommer från arkivmyndigheten.
Bevaras i förvaltningens diarium.
Bevaras som en del av protokollet.
Se process 1.1.2.1 Hantera
nämndsprocess.

Bevaras som en del av protokollet.
Se process 1.1.2.1 Hantera
nämndsprocess.
Om gallring utförs i system där en
kvittens på utförd gallring
upprättas. Kvitto på genomförd
gallring ska gallras när gallring har
genomförts och kvalitetsgranskats.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Dokumentation & dokumenthantering
Planera och hantera dokumentation
2.1.3.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera
klassificeringsstruktu
r
Hantera
arkivbeskrivning

Klassificeringsstruktur

Diarium

Digitalt

Bevaras

Antas av respektive nämnd.

Arkivbeskrivning

Diarium

Digitalt

Bevaras

Antas av respektive nämnd.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Dokumentation & dokumenthantering
Hantera strategi för bevarande av e-handlingar
2.1.3.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Handleda inom earkivering

Handledning –
leverera till e-arkiv
Mall

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt.

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Exempelvis aktivitetslista, behovsbeskrivning,
leveransspecifikation.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Arkivering
Analog arkivering
2.1.4.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Överlämna arkiv

Korrespondens

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Kvitto på levererade
handlingar

Diarium

Digitalt

Bevaras

Korrespondens mellan förvaltning och
kommunarkivet inför leverans.
Kvitto på att handlingar har levererats till
kommunarkivet. Skannas in till diariet av
respektive förvaltning. Kallas även
leverensreversal.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Arkivering
Överföra e-handlingar till mellanarkiv
2.1.4.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Initiera leverans

Behovsbeskrivning
Underlag för utredning
Aktivitetslista
Korrespondens

Diarium
Samarbetsrum
Samarbetsrum
Se anmärkning

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Se anmärkning

Mötesanteckning

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Mappning
Objektkonfiguration
Metadatafil

Samarbetsrum
Samarbetsrum
Samarbetsrum

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Script
Visningsmall
Valideringskvitto
Konverteringskvitto

Samarbetsrum
Samarbetsrum
Outlook
Outlook

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Konverteringsrapport

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Arkiveringsrapport

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Leveransspecifikation

Diarium

Digitalt

Bevaras

Leveransgodkännande

Diarium

Digitalt

Bevaras

Dokumentera
leverans

Godkänna leverans

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
Inkommer från förvaltningarna i fasen utreda.
Korrespondens av betydelse diarieförs.
Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse
gallras vid inaktualitet.

Används vid metadatafil i filformatet XML.
Strukturen bevaras i samarbetsrummet, men
informationen gallras vid projektavslut.
Benämns även Preingest.

Validerar metadatafilen.
Visar antal godkända och ej godkända
arkivobjekt.
Visar antal lyckade, ej genomförda och
misslyckade konverteringar.
Visar antal godkända och ej godkända
arkivobjekt.
Handläggs i samarbetsrum. Vid projektavslut
diarieförs handlingen tillsammans med ärendet.
Leveransgodkännande genomförs av
förvaltningen.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Arkivering
Överföra e-handlingar till system för bevarande (Slutarkiv)
2.1.4.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Initiera leverans

Behovsbeskrivning
Underlag för utredning
Aktivitetslista
Korrespondens

Diarium
Samarbetsrum
Samarbetsrum
Se anmärkning

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Se anmärkning

Mötesanteckning

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Mappning
Objektkonfiguration
Metadatafil

Samarbetsrum
Samarbetsrum
Samarbetsrum

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Script
Visningsmall

Samarbetsrum
Samarbetsrum

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Valideringskvitto
Konverteringskvitto

Outlook
Outlook

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Konverteringsrapport

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Arkiveringsrapport

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Leveransspecifikation

Diarium

Digitalt

Bevaras

Dokumentera
leverans

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
Inkommer från förvaltningarna i fasen utreda.
Korrespondens av betydelse diarieförs.
Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse
gallras vid inaktualitet.

Används vid metadatafil i filformatet XML.
Strukturen bevaras i samarbetsrummet, men
informationen gallras vid projektavslut.
Benämns även Preingest.

Validerar metadatafilen.
Visar antal godkända och ej godkända
arkivobjekt.
Visar antal lyckade, ej genomförda och
misslyckade konverteringar.
Visar antal godkända och ej godkända
arkivobjekt.
Handläggs i samarbetsrum. Vid projektavslut
diarieförs handlingen tillsammans med ärendet.
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Godkänna leverans

Leveransgodkännande

Diarium

Digital

Bevaras

Dokumenthanteringsplan

Leveransgodkännande genomförs av
kommunarkivet.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Arkivförvaltning (Kommunarkiv)
Beskriva och redovisa arkiv
2.1.5.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera
arkivförteckning

Arkivförteckning

Visual Arkiv

Digitalt

Bevaras

Hantera register

Register över specifika
handlingstyper

Samarbetsrum

Digitalt

Se anm.

Avser kommunarkivets arkivförteckning. Äldre
arkivbildare har arkivförteckningar på papper i
pärmar i kommunarkivarkivet som ska läggas in i
Visual Arkiv.
Uppdateras kontinuerligt. Register över
handlingstyper som efterfrågas ofta, för att
underlätta framtagande av handlingar vid
utlämnande. Rör sig exempelvis om bygglov.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Informationsförvaltning
Arkivförvaltning (Kommunarkiv)
Hantera arkiv
2.1.5.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Ta emot arkiv

Mall
Kvitto på
levererade
handlingar till
kommunarkiv
Kvitto på
överlämnade
handlingar från
kommunarkiv
Statistik över
arkivförfrågningar
Rutinbeskrivning

Samarbetsrum
Pärm i
kommunarkivet

Digitalt
Papper

Vid inaktualitet
Bevaras

Pärm i
kommunarkivet

Papper

Bevaras

Mall över leveranskvitto. Uppdateras vid behov.
Kopia på Ifyllt kvitto bevaras hos kommunarkivet.
Originalet bevaras hos respektive förvaltning. Se
process: 2.1.4.1 Överlämna arkiv. Handlingstyp
även kallad leveranskvitto och leveransreversal.
Bevis på att leverans från kommunarkivet har skett.

Samarbetsrum

Digitalt

Bevaras

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Tillsynsrapport

Diarium

Digitalt

Bevaras

Lämna över arkiv

Sammanställa
statistik
Sammanställa
arkivrutiner
Utöva tillsyn

Dokumenthanteringsplan

Sammanställning över antal förfrågningar och typ
av handling till kommunarkivet.
Exempelvis rutin för att hitta bygglovshandlingar
vid begäran av utlämnande. Uppdateras vid behov.
Tillsyn av förvaltningarnas arkiv, utförd av
kommunarkivet.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Hantera systemförvaltning
Administrera systemförvaltning
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
VPN-konton
(inloggning utifrån)
Loggar över
lösenordsbyte i
AD-katalogen

Active Directory
Active Directory

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Active Directory

Digitalt

Se anm.

Loggar över inoch utloggning i
AD
Profilinformation,
Remote Desktop

Active Directory

Digitalt

Volymstyrd
gallring

I aktuell server

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan

Lösenordsbytet är tvingat och sker var 180:e dag.
Loggning av senaste lösenordsbytet sparas.
Automatisk gallring 3 månader efter avslutad
anställning.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Systemförvaltning
Leda - Styra - Organisera
2.2.2.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Styra

Modell för digitala
tjänster och system
Systemöversikt

Diarium

Digitalt

Bevaras

Samarbetsrum

Digitalt

Bevaras

Organisera

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Systemförvaltning
Äga system
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

Dokumenthanteringsplan

Ofta kallad SLA.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Systemförvaltning
Utveckla system
2.2.2.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Dokumentera
processer
Stödja förvaltning
Dokumentera
ändringar

Processbeskrivning

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Beskrivning av processer som stöds av
verksamhetssystemet.

Mall
Ändringslogg

Insidan
Insidan

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
10 år

Dokumenthanteringsplan

Dokumentation av ändringar som genomförs i
verksamhetssystemet.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Systemförvaltning
Förvalta system
2.2.2.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Ingå avtal

Offert

Diarium

Digitalt

Se anmärkning

Planera

Förvaltningsplan

Diarium

Digital

10 år

Antagna offerter bevaras, övriga gallras
vid inaktualitet. Avser offerter som
inkommer efter systeminförandet,
exempelvis utveckling av ny funktion.
Upprättas årligen.

Dokumentera

Teknisk dokumentation

Diarium

Digitalt

Bevaras

Systemdokumentation

Insidan

Digitalt

Se anmärkning

Beslut

Diarium

Digitalt

Bevaras

Mötesanteckning

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Korrespondens
Uppföljningsrapport

Outlook
Diarium

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
10 år

Dokumenthanteringsplan

Beskrivning av komponenter i
verksamhetssystem, exempelvis
gränssnitt, databas, programvara och
övriga kringsystem.
Dokumentation vänder sig framförallt
till teknisk systemförvaltare.
Gallras efter att verksamhetssystemet
avvecklats.
Beskriver processer, gränssnitt och
funktioner vid förvaltning av system.
Dokumentationen vänder sig framförallt
till systemförvaltare och användare.
Beslut av betydelse. Exempelvis beslut
gällande utveckling och inköp av ny
funktionalitet.
Exempelvis vid utvecklingsråd,
användarforum och leverantörsmöten.
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Dokumentera

Dokumentera
händelser

Dokumentera
händelser

Presentation

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Kommunikationsplan

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Handlingsplan

Diarium

Digital

Bevaras

Händelselogg

Respektive
Digitalt
verksamhetssystem

Vid inaktualitet

Integritetslogg

Respektive
Digitalt
verksamhetssystem

10 år

Systemlogg

Respektive
Digitalt
verksamhetssystem

Vid inaktualitet

Rapport om loggranskning

Samarbetsrum

10 år

Digitalt

Dokumenthanteringsplan

Exempelvis presentationer vid
användarträffar, ledningsgruppsmöten
och leverantörsmöten.
Exempelvis vid incident eller införande
av ny funktion.
Kan även benämnas åtgärdslista eller
kontinuitetsplan. Exempelvis åtgärder
som ska följas upp efter en
informationsklassning av systemet.
Information som användare har åtkomst
till och som visar händelser som
användare genomfört.
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.
Används främst för felsökning och för
att få en teknisk överblick av
verksamhetssystemets processer och
operationer.
Med tillhörande underlag.
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Systematisera rutiner

Manual
Utbildningsfilmer

Insidan
KLOK

Digitalt
Digitalt

Dokumenthanteringsplan

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Om loggen vid kontroll leder till åtgärd
ska den diarieföras och bevaras.
Kan även benämnas lathund.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
IT-plattform och drift
Leda - Styra - Organisera
2.2.3.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Organisera

Rutiner för e-post,
konto- och
logghantering
Krav på
nätverksanslutning
Krav på redundans
i IT-system

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
IT-plattform och drift
Hantera fel
2.2.3.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Ta emot ärende

Ärende rörande
frågor, felanmälan
eller förändring
Korrespondens

Artvise

Digitalt

14 månader

Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

Åtgärda ärende

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

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
IT-plattform och drift
Hantera Serverdrift och backup
2.2.3.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Hantera drift av ITinfrastruktur

Logg kopplade till
den gemensamma
infrastrukturen
Temporary Internet
Files
Cookies/Formulärdata
/Lösenord

Digitalt Centers
egna system och
servrar
C:

Digitalt

Volymstyrd
gallring

Digitalt

C:

Digitalt

Volymstyrd
gallring
Se anm.

Kopior av webbsidor som lagras i syfte att
åstadkomma snabbare åtkomst.
Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn för att
spara personliga inställningar. Volymstyrd gallring,
eller manuellt av användaren.

Session Cookie

C:

Digitalt

Se anm.

Windowslogg

C:

Digitalt

Nätverksinfo - logg,
personuppgifter

Digitalt Centers
egna system och
servrar
Microsoft 365

Digitalt

Volymstyrd
gallring
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.
Operativsystemets händelseloggar som sparas
lokalt på datorn.
Gallras efter högst 60 dagar.

Digitalt

Se anm.

Microsoft 365
Microsoft 365

Digitalt
Digitalt

90 dagar
14 dagar

Hantera elektroniska
spår lokalt på dator

Hantera elektroniska
spår centralt på
server
Hantera
meddelandehanterin
g och kommunikation
centralt på server

E-post, som lagts i
Outlooks papperskorg
E-postlogg
Virus- och
spammeddelande i epost

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Gallras efter 104 dagar. Forcerad manuell gallring
kan genomföras när som helst av användaren.
Även chatt.
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Hantera telefoni och
röstmeddelande
centralt på server

Förteckning över
inkomna/utgående
samtal
Förteckning över
telefonanknytningar

Telenor

Digitalt

Vid inaktualitet

Telenor

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan

Även röstmeddelanden.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
IT-plattform och drift
Hantera licenser
2.2.3.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Hantera avtal
Hantera licens

Licensavtal
Licens för
programvaror
Leveransavtal

Pärm
I respektive system

Papper
Digitalt

Pärm

Papper

Bevaras
Uppdateras
löpande
Bevaras

Hantera leverans

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Sida 26 av 115

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Ledning
Leda - Styra - Organisera
2.3.0.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Leda

Arbetsgivarpolicy
Arbetsmiljömål
Riktlinjer för ett
långt och gott
arbetsliv
Riktlinjer för ansvar
och
uppgiftsfördelning
av
arbetsmiljöuppgifter
Policy för
internationellt
arbete
Internationell
strategi
Kommundirektörens
instruktion
Policy för kvalitet
Regler för
minnesgåva till
medarbetare och
förtroendevald
Rekryteringsordning
Ledarskapskriterier
Regler för
tjänsteresor

Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Styra

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Organisera

Riktlinjer för
uppföljningssamtal
Arbetsplatskultur
Beslut om
ställföreträdande
chef

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Samverkan och förhandling
Leda - Styra - Organisera
2.3.1.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Leda

Samverkansavtal

Papper

Bevaras

Förhandlingschefen ansvarar. Diarieförs, kopia i
diarium.

Organisera

Broschyr/handbok
om Kungsbacka
kommuns
samverkansavtal

Vägmästaren,
närarkiv 2507
Insidan

Digitalt

Revideras vid
behov

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Samverkan och förhandling
Hantera samverkan enligt avtal
2.3.1.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Kalla till samverkan

Kallelse

Digitalt

2 år

Genomföra samverkan

Protokoll från
samverkansgrupp

Publiceras på Insidan under
“Samverkan”
Respektive förvaltnings
närarkiv

Papper

Bevaras

Genomföra samverkan

MBL-protokoll för
icke-individärenden
MBL-protokoll för
individärenden
Förhandlingsprotokoll
för lokala kollektivavtal

Respektive förvaltnings
närarkiv
Personakt

Papper

Bevaras

Papper

Bevaras

Kommunledningskontorets
närarkiv

Bevaras

Anmärkning

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

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”

Förbundsvisa
förhandlingar/
överläggningar
Anmäla fackliga
företrädare

Handlingsplan för
lönekartläggning
Lokala kollektivavtal

Hos förhandlingschef

Digitalt

Bevaras

Vägmästaren, närarkiv 2507

Papper

Bevaras

Diarieförs. Publiceras på Insidan.

Kollektivavtal kopplat
till HÖK
Facklig tid, rapporter
och sammanställningar
Anmälan om facklig
företrädare

Vägmästaren, närarkiv 2507

Papper

Bevaras

Diarieförs. Publiceras på Insidan.

HR-portalen

Digitalt

2 år

Bokförs på aktivitet 925.

Samarbetsrum ”Facklig
företrädare anmälan”

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan
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Underlag anmälan
facklig förtroendevald

Samarbetsrum ”Facklig
företrädare anmälan”

Digitalt

Dokumenthanteringsplan

Vid inaktualitet

Skickas av fack till funktionsbrevlåda
fackligtfortroendevald@kungsbacka.se
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Samverkan och förhandling
Hantera LAS
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.

Kopia på varsel om
avsked

Se anmärkning

Papper

Se anmärkning

Varsel som inte resulterar i avslut e-postas till
personalarkiv och gallras efter 2 år.
personalarkivet@kungsbacka.se
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

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Samverkan och förhandling
Hantera lönerevision
2.3.1.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Samverka

Listor över årlig
lönerevision
Överläggningsprotokoll
Förhandlingsprotokoll
Resultatlista över nya
löner
Samlat löneförslag
Avstämningsprotokoll
med respektive
fackförbund
Lönestatistik
Yrkanden från fackliga
organisationer

Samarbetsrum för
HR-KLK
Närarkiv
Närarkiv
Personec

Digitalt

Bevaras

Kopia i samarbetsrum ”PS-förhandling”.

Papper
Papper
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Kopia i diarium och samarbetsrum.
Kopia i diarium och samarbetsrum.

Outlook
Närarkiv

Digitalt
Papper

Bevaras
Bevaras

Personec
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Dokumenthanteringsplan

Kopia i diarium och samarbetsrum.

Inklusive utfall av analys av löneöversyn
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Samverkan och förhandling
Hantera personalsamtal
2.3.1.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera
medarbetarsamtal

Överenskommelse
Anteckningar

Winlas
Winlas

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Gallras efter att
anställningen har
upphört.

Inklusive individuell plan/handlingsplan.
Mellan chef och medarbetare. Kan vara från
medarbetarsamtal, utvecklingssamtal,
avstämningssamtal och bedömningssamtal.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Kompetensförsörjning
Rekrytera
2.3.2.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Analysera behov och ta
fram kravprofil

Kravprofil

Varbi

Digitalt

2 år

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).
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
Personligt brev

Outlook
Se anmärkning

Digitalt
Se anmärkning

Vid inaktualitet
Se anmärkning

CV

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning

Examensbevis

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning

Betyg

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning

Lärarlegitimation

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning

Förskollärarlegitimation

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning

Arbetsgivarintyg

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning

Dokumenthanteringsplan

Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Curriculum vitae.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Även kallat tjänstgöringsintyg.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
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Göra urval

Hantera utdrag

Intyg på
behörighetsgivande
utbildning

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning

Sökandeförteckning
Referenstagning
Intervjuanteckningar
Testresultat
Utdrag ur
belastningsregistret

Varbi
Varbi
Varbi
Cubriks
Personakt

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Papper

2 år
2 år
2 år
2 år
Vid inaktualitet

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

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 inte tas. (SFS
2010:800).

Erbjudande om tjänst

Utdrag ur
misstankeregistret

Personakt

Papper

Vid inaktualitet

Säkerhetsprövning

Säkerhetsskåp hos
säkerhetsskyddschef

Papper

Se anmärkning

Dokumenthanteringsplan

För anställda inom övrigt arbete med barn:
Notering om att registerutdraget visats upp.
Kopia på registerutdrag får inte tas. (SFS
2013:852).
Vi behöver kunna visa att och när vi sett
utdrag och godkänt det. Utdrag återlämnas
eller gallras.
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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Göra urval

Anställa

MBL-protokoll

Papper

Bevaras

Tillsättningsbeslut

Respektive
förvaltnings
närarkiv
Varbi

Digitalt

Bevaras

Anställningsavtal

Se anmärkning

Se anmärkning

Bevaras

Ansvarsförbindelse
Sekretessförbindelse

Personakt
Personakt

Papper
Se anmärkning

Bevaras
Bevaras

Anmälningsplikt enligt
Lex Sarah och Lex
Maria

Personakt

Se anmärkning

Bevaras

LAS-företräde,
tidsbegränsad
anställning
Erbjudande om
anställning,
företrädesrätt

Winlas

Digitalt

Vid inaktualitet

Personakt

Papper

Se anmärkning

Dokumenthanteringsplan

Vid ej erhållen tjänst gallras den omgående
efter besked om att tjänst ej erhållits.
Vid chefstillsättning.
Kopia publiceras på Insidan under
”Samverkan”.
Meddelas på FSG, CSG, LSG i de flesta fall
för chefer.
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.
För journalföring.
En stor del av de anställda skriver under
detta som en bilaga till det digitala
anställningsavtalet. En fristående
pappershandling används av bland annat
vikariecenter.
En stor del av de anställda skriver under
detta som en bilaga till det digitala
anställningsavtalet. En fristående
pappershandling används av bland annat
vikariecenter.

Bevaras endast om medarbetaren tackar nej.
I övriga fall gallras handlingen och

Sida 37 av 115

anställningen dokumenteras i
anställningsavtal.
Uppgifter om anhöriga

HR-portalen

Digitalt

Dokumenthanteringsplan

Vid inaktualitet
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Kompetensförsörjning
Kompetensutveckla
2.3.2.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Utbilda internt

Guide
Korrespondens

KLOK
Se anmärkning

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Kan även kallas kurs eller utbildning.
Outlook och Teams. Exempelvis
kursinbjudningar.

Film
Ansökan om
fritidsstudiebidrag

Stream
Personakt

Digitalt
Se anm.

Vid inaktualitet
Bevaras

Överenskommelse om
studier
Kopia på intyg om
genomgången
utbildning

Personakt

Papper

Bevaras

Se anmärkning

Se
anmärkning

Bevaras

Gå utbildning

Dokumenthanteringsplan

Skannas och e-postas till personalarkivet
personalarkivet@kungsbacka.se där den förvaras
digitalt.

Kan även kallas utbildningsbevis och
kompetensbevis.
Papper förvaras i personakt.
Digitalt bevaras i Winlas eller KLOK.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Kompetensförsörjning
Utbilda i ledarskap
2.3.2.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Utvecklande
Ledarskap (UL)
Förnyad ULL

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

Kungsbacka Ledaren
BAS
Leda utan att vara
chef
Jag vill bli chef

Informationsmaterial

KLOK

Digitalt

Bevaras

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

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

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Kompetensförsörjning
Hantera omställning
2.3.2.5

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Genomförd
omplaceringsutredning
Beslut om omplacering
Anmälan om företräde
till återanställning
Överenskommelse om
tillfällig anställning
Överenskommelse om
tidsbegränsat chefskap

Personakt

Digitalt

Bevaras

Personakt
Personakt

Papper
Papper

Bevaras
Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Vid exempelvis utlån mellan förvaltningar och
utbyte med universitet.
Kan även kallas förordnande.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Bemanning
Leda - Styra - Organisera
2.3.3.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Organisera
bemanning

Protokoll från
avstämningsmöten
på vikariecenter
Statistik

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Bemanning
Hantera jourtjänstgöring
2.3.3.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Handlingar rörande
Medvind
bemanningsplanering

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Digitalt

2 år

Till exempel: rörande behov, beställning,
timvikarier.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Bemanning
Hantera schemaläggning
2.3.3.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Tidrapportering
Personec/Medvind
Frånvarorapportering Personec/Medvind
Bemanningsschema
Personec/Medvind

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Olika system beroende på förvaltning.
Olika system beroende på förvaltning.
Olika system beroende på förvaltning.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Bemanning
Semesterplanera
2.3.3.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Semesterschema

Sharepoint
samarbetsrum

Digitalt

2 år

Kan även kallas semesterlista.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Arbetsmiljö allmänt
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete
2.3.4.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Bedöma risker

Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Riskbedömning

Diarium

Digitalt

Bevaras

Ledningssystem
för SAM

Digitalt

Bevaras

Handlingsplan för
arbetsmiljö
Årlig uppföljning av
systematiskt
arbetsmiljöarbete
Handlingsplan för
systematiskt
arbetsmiljöarbete
Anteckningar från
APT
Anteckningar från
arbetsmöte

Ledningssystem
för SAM
Ledningssystem
för SAM

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Enligt AFS 2001:1.

Ledningssystem
för SAM

Digitalt

Bevaras

Innefattar arbetsmiljörapport.

Sharepoint
samarbetsrum
Sharepoint
samarbetsrum

Digitalt

2 år

Digitalt

Vid inaktualitet

Uppföljning av
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Hantera
medarbetardialog

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

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

Sida 46 av 115

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Arbetsmiljö allmänt
Göra arbetsmiljöutredningar
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.

Utreda

Inspektera

Utredningsrapport
kränkande särbehandling
Begäran om åtgärd
enligt 6 kap. 6a §
arbetsmiljölagen
Arbetsgivarens svar
Föranmälan av
inspektion
Inspektionsmeddelande
Svar på
inspektionsmeddelande
Avslutsbrev

För mer information se dokumentet Hantering
och utredning av kränkande särbehandling.
Inklusive rekommenderade åtgärder.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Från arbetsmiljöverket.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Från arbetsmiljöverket.

Dokumenthanteringsplan

Från arbetsmiljöverket.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Arbetsmiljö allmänt
Hantera krisstöd
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.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Bedriva friskvård
2.3.5.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Betala ut
friskvårdsersättning

Kvitto
friskvårdsersättning
månadsanställda

Respektive chef

Papper

7 år

Kvitto och blankett
friskvårdsersättning
timanställda

Lönecenter

Papper

7 år

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Utföra medicinska kontroller
2.3.5.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera medicinska
kontroller

Korrespondens med
företagshälsovård och
medarbetare
Tjänstbarhetsintyg

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Uppgifter av ringa karaktär.

Personakt

Papper

Bevaras

Intyg som krävs för vissa riskfyllda arbeten enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska
kontroller.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Hantera tillbud
2.3.5.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Utredning

Rutin för
rapportering av
tillbud och
olycksfall
Anmälan om
tillbud

Insidan

Digitalt

Uppdateras
löpande

Informationssystem
om arbetsmiljö
(KIA)
Informationssystem
om arbetsmiljö
(KIA)
Informationssystem
om arbetsmiljö
(KIA)
Informationssystem
om arbetsmiljö
(KIA)
Diarium

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

10 år

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Se anmärkning

Utredning

Handlingsplan

Anmäla allvarligt
tillbud till
arbetsmiljöverket

Anmälan/utredning

Dokumentation av
allvarligt tillbud
Tillsynsmeddelande Diarium
från
Arbetsmiljöverket
Korrespondens
Diarium

Dokumenthanteringsplan

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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Sammanställa tillbud

Avslutsbrev från
Arbetsmiljöverket
Sammanställning
av olycksfall,
ohälsa och tillbud

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Dokumenthanteringsplan

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:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Hantera olycksfall
2.3.5.5

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Utredning

Rutin för
rapportering av
tillbud och
olycksfall
Anmälan av
olycksfall

Insidan

Digitalt

Uppdateras
löpande

Informationssystem
om arbetsmiljö
(KIA)
Informationssystem
om arbetsmiljö
(KIA)
Informationssystem
om arbetsmiljö
(KIA)
Informationssystem
om arbetsmiljö
(KIA)
Diarium

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

10 år

Utredning

Handlingsplan

Anmäla allvarlig
arbetsolycka till
arbetsmiljöverket

Anmälan/utredning

Dokumentation av
allvarlig
arbetsplatsolycka

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Till Försäkringskassan och AFA.
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Anmäla
färdolycksfall

Sammanställa
olycksfall

Anmälan om
färdolycksfall

Informationssystem Digitalt
om arbetsmiljö
(KIA)

Bevaras

Dokumentation av
färdolycksfall

Informationssystem Digitalt
om arbetsmiljö
(KIA)

Bevaras

Sammanställning
av olycksfall,
ohälsa och tillbud

Diarium

Bevaras

Digitalt

Dokumenthanteringsplan

Till Försäkringskassan och AFA.

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:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Rehabilitera
2.3.5.6

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Genomföra
rehabiliteringsutredning

Arbetsförmågebedömning
Rehabiliteringskartläggning
Beslut från
Försäkringskassan

Rehabiliteringssystem
Rehabiliteringssystem

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Hos respektive chef

Papper

Vid inaktualitet

Förstadagsintyg

Rehabiliteringssystem

Digitalt

3 månader

Plan för återgång i arbete

Rehabiliteringssystem

Digitalt

Bevaras

Läkarintyg

Rehabiliteringssystem

Digitalt

Se anmärkning.

Hälsoavstämning
Mötesanteckningar,
rehabiliteringsmöten
Överenskommelser,
arbetsgivare-arbetstagare

Rehabiliteringssystem
Rehabiliteringssystem

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Rehabiliteringssystem/
Personakt

Digitalt/
papper

Bevaras

Upprätta handlingsplan

Avsluta rehabilitering

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

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.
Signerad överenskommelse.
Tidigare även kallad handlingsplan,
rehabiliteringsplan och rehabplan.
Läkarintyg (inklusive vårdintyg) där
arbetslivsinriktad rehabilitering är
aktuell bevaras. Övriga gallras
omgående. Eventuella papper skannas
och gallras.
T.ex. vid rehabiliteringsavslut eller
alkohol- och drogrelaterade ärenden
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.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
PA
Leda - Styra - Organisera
2.3.6.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Organisera

Frågor som ej är
löneunderlagsgrundande
Registerutdrag om
ställföreträdarskap
Bokföringsorder och
avstämningslistor

Artvise

Digitalt

14 månader

Personakt

Papper

Bevaras

Samarbetsrum

Digitalt

7 år

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
PA
Beräkna och betala ut lön
2.3.6.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Beräkna lön

Persondata

Personec

Digitalt

Bevaras

Persondata ur Personec, anställningsmatrikel,
personuppgifter.

Arbetstidsschema
Månads och timrapporter
Utlandstraktamente

Artvise
Artvise
Personec

Digitalt
Digitalt
Digitalt

2 år
7 år
Bevaras

Lärarlyftsansökan
Ansökan om omvandling av
semesterdagar
Ansökan, byte
semesterdagstillägg mot
ökad ledighet
Sjukledighet, sjukförsäkran
för timavlönad personal
Bil-avtal
Anmälan av ändring i
kodsträng
Anmälan av ändring i lön
Ansökan och
överenskommelse om
löneväxling
Begäran om intyg

Artvise
Artvise

Digitalt
Digitalt

7 år
7 år

Till kontantersättning eller timmar.

Artvise

Digitalt

7 år

Kallas även semesterväxling.

Artvise

Digitalt

7 år

Artvise
Artvise

Digitalt
Digitalt

Bevaras
2 år

Artvise
Artvise

Digitalt
Digitalt

7 år
7 år

Artvise

Digitalt

2 år

Intyg

Samarbetsrum

Digitalt

2 år

Beräkna lön

Dokumenthanteringsplan

Kopia i Artvise. Eventuella kvitton sparas på
papper och gallras efter 7 år.

Själva ansökan om löneväxling görs direkt av
medarbetaren till försäkringsbolaget. En kopia
skickas till Lönecenter.
Exempelvis anställningsbevis eller
inkomstuppgift.
Exempelvis anställningsbevis eller
inkomstuppgift.
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Beräkna lön

Betala ut lön

Förtroendemannaredovisning Samarbetsrum

Digitalt

7 år

Reseräkning/traktamente

Personec

Digitalt

Bevaras

Beslut om utmätning av lön
Beslut om jämkning
Meddelande om löneavdrag

Närarkiv
Artvise
Artvise

Papper
Digitalt
Digitalt

7 år
7 år
7 år

Facklig tid, rapporter och
sammanställningar
Beslut om högriskskydd för
arbetstagare med omfattande
korttidsfrånvaro
Överenskommelse om lön
Ansökan och beslut om att
gå ner i tjänst med
bibehållen tjänstepension
Ansökan om lönebidrag

Artvise

Digitalt

7 år

Närarkiv

Papper

7 år

Personakt
Artvise

Papper
Digitalt

Bevaras
7 år

Hos respektive
chef
Hos respektive
chef
Artvise
Artvise
Artvise
Artvise
P:

Papper

Se anmärkning.

Gallras när anställning upphör.

Papper

Se anmärkning.

Gallras när anställning upphör.

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

7 år
7 år
7 år
7 år
7 år

Exempelvis beredskapslistor.

Artvise

Digitalt

7 år

Samarbetsrum

Digitalt

7 år

Beslut om lönebidrag
Manuell utbetalning
Återbetald löneskuld
Underlag för tidredovisning
Underlag för felaktig lön
Lönefil
Omvandling av
semesterdagar till timmar
Utbetalningsorder

Dokumenthanteringsplan

Underlag för beräkning av arvode för
valförrättare, uppdragstagare, förtroendevalda
och god man. Exempelvis: närvarolistor,
sammanträden, förrättningar,
begravningsarvoden.
Eventuella kvitton sparas hos chef på papper
och gallras efter 7 år.

Kallat intresseavdrag. Exempelvis för
konstförening och kostavdrag.

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

Även kallad bankfil.
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Löneredovisning

Redovisning av
preliminärskatt och
arbetsgivaravgift
Rättning av kontrolluppgifter

Samarbetsrum

Digitalt

7 år

Samarbetsrum

Digitalt

7 år

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
PA
Hantera personalförsäkring
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.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Övriga personalåtgärder
Hantering av bisysslor
2.3.8.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Bedöma bisyssla

Anmälan om
bisyssla

Winlas

Digitalt

Bevaras

Avslag om bisyssla

Winlas

Digitalt

Bevaras

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Övriga personalåtgärder
Hantering av disciplinåtgärder
2.3.8.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Informera

Skriftligt förtydligande
Underrättelse om
varning
Skriftlig varning
Handlingsplan
Anteckningar från
medvetandegörande
samtal
Beslut om avstängning
Överläggningsprotokoll
Polisanmälan

Personakt
Personakt

Papper
Papper

Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt
Personakt

Papper
Papper
Papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt
Personakt

Papper
Papper
Papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Besluta

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Även kallad skriftlig erinran.

För förseelse i arbetet.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera egen uppsägning
2.3.9.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Uppsägning på
egen begäran
Överenskommelse
om avslutad
anställning
Överenskommelse
om arbetsbefrielse
Tjänstgöringsbetyg
Anteckningar från
avgångssamtal

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt
Winlas

Papper
Digitalt

Bevaras
Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Med eller utan avgångsvederlag.

Skrivs av chef.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera uppsägning från arbetsgivaren
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
Skriftlig grund för
uppsägning
Överenskommelse
om arbetsbefrielse

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera upphörande av tidsbegränsad anställning
2.3.9.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Varselbrev av
tidsbegränsad
anställning

HR-administratör
för LAS/Winlas

Papper

2 år

Beslut om att avstå
rätten till
tillsvidareanställning
vid konvertering

Personakt

Papper

Bevaras

Anteckningar från
avgångssamtal

Winlas

Digitalt

Vid anställningens
upphörande

Svar på exit-enkät

Artvise

Digitalt

7 år

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Beslut av anställd.

Leder enkäten till en sammanställning av betydelse
för verksamheten bevaras den.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera tjänstepension
2.3.9.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Pensionsbrev

Personakt

Papper

Bevaras

Kallas även pensionsbeslut.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera rätt att fortsätta till 65
2.3.9.6

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Framtidssamtal
65+

Artvise

Digitalt

7 år

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera dödsfall
2.3.9.7

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Meddelande från
KPA
Bouppteckningsintyg

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Från KPA om att det inte kan betalas ut något
försäkringsbelopp efter dödsfallet.
Kopia mottas från KPA efter att utredning har
gjorts, original skickas till dödsboet.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Ledning
Leda - Styra - Organisera
2.4.0.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera
Budgetunderlag

Kommunbudget
Budgetunderlag

Diarium

Digitalt

Bevaras

Avser nämndernas beslut om Underlag till
kommunbudget.
För kommunbudget, nämndbudget och
förvaltningsbudget se process 1.2.1.5 Hantera mål
och resursplanering i dokumenthanteringsplanen
för kommungemensamma ledningsprocesser.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Redovisning
Fakturera kunder
2.4.1.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Fakturera kunder

Fakturafiler från
verksamhetssystem till
Raindance

Se anm.

Digital

7 år

Avser textfil. Arkiveras hos respektive
förvaltning i sju år.

Kundfakturaunderlag

Närarkiv hos
respektive
förvaltning

Papper

7 år

Manuella kundfakturor registreras i
kundreskontran i Raindance.

Krediteringar

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

7 år

Kreditering görs efter att KLK Ekonomi
erhållit ett attesterat underlag av faktura i
Raindance eller Future.
I fall där underlag skickas digitalt till KLK ska
originalet arkiveras hos respektive förvaltning.

Fakturerade kundfakturor

Se anm.

Digitalt

7 år

Raindance: I systemet, samt på
P:\DFiles\Utskriftslev_RD
Future: I systemet, samt på P:\EDP Future
Filer\Fakturafil

Motta Inbetalningar
från kundfakturor

BG-Max fil med
inbetalningar kundfakturor

Se anm.

Digitalt

7 år

Inbetalning registreras dagligen i Raindance,
Future och Inkasso Direkt. Inbetalningsfiler
från bankgiro och autogiro sparas för:
Raindance: P:\DFiles\Bg\Old

Inkasso Direkt:
P:\InkassoDirekt\BGMax\Backup
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Future: P:\EDP Future Filer\BGFiler\Inlästa
och P:\EDP Future Filer\AGFiler\BG
autogiro\Inlästa

Hantera kravhantering

Sammanställning samt
fellista BG-Max
inbetalningar kundfakturor

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

7år

Bokföringsunderlagen arkiveras med
kassaverifikationerna

Inbetalningsjournal

Se anm.

Digitalt

7 år

P:\DFiles\Arkiv\KR

Betalningspåminnelser

Se anm.

Digitalt

2 år

Raindance:
P:\DFiles\Arkiv\KR\Betalningspåminnelser
Future: P:\EDP Future Filer\Kravfil och lista
på utskrivna krav under P:\EDP Future
Filer\ARKIV\Påminnelser

Inkassokrav

Se anm.

Digitalt

7 år

Raindance: P:\DFiles\Arkiv\KR\Inkassokrav
Future: P:\EDP Future
Filer\ARKIV\Inkassokrav

Betalningsföreläggande
betalda

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

7 år

Betalning registreras i Inkassodirekt som
avslutas under 2021.

Avskrivningar,
kundfakturor

Närarkiv,
Vägmästaren

Papper

7 år

Avskrivning utförs i Raindance och Future.
Fordran skrivs av i bokföringen och skulden
registreras hos efterbevakningsföretaget.
Vid avskrivning gentemot gäldenär registreras
fordran inte hos efterbevakningsföretaget.

Hantera autogiro

Medgivande/avanmälningar
från BGC

Närarkiv,
Vägmästaren

Papper

Gallras vid
inaktualitet

Ansökning/avanmälan inkommer via
Internetbanken, Autogiro Online eller via
blankett. Ansökningarna som sker digitalt
skrivs ut och arkiveras i närarkiv.

Hantera E-faktura

Anmälan/avanmälan efaktura kundreskontran

Se anm.

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Anmälan/avanmälan läses in digitalt i
Raindance och Future.
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Hantera
amorteringsplan

Amorteringsplaner för
kundfakturor i Raindance
och Future

Närarkiv,
Vägmästaren

Papper

Dokumenthanteringsplan

Gallras vid
inaktualitet
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Redovisning
Hantera leverantörsfakturor
2.4.1.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera
leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor

Se anm.

Se anm.

Se anm.

Digitala leverantörsfakturor: Hanteras i Visma
proceedo, gallras efter 7 år.
Analoga leverantörsfakturor: gallras efter 3 år.
Inkomna pappersfakturor datumstämplas och skickas
till skanningsleverantören för skanning och
arkivering genom Visma Proceedo.
Ett fåtal underlag kan ej skickas till
scanningsföretaget och måste därmed hanteras med
manuell registrering i Proceedo. Dessa arkiveras i
närarkiv hos SE Inköp.

Räntefakturor, krav och
inkasso

Närarkiv SE
Inköp

Papper

7 år

Inkomna krav på papper som inte skannas, manuell
hantering och registrering direkt i ekonomisystemet
Raindance.

Fakturafiler från
Proceedo till Raindance

Se anm.

Digitalt

2 år

P:\DFiles\Proceedo\Arkiv

Kvitton

Se anm.

Avser A, B och C-filer
Papper

Se anm.

Originalkvitton som är underlag för ej specificerade
fakturor och där kvittot har scannats in till fakturan i
Proceedo arkiveras på respektive enhet och får
gallras efter 3 år
Originalkvitton som är underlag för ej specificerade
fakturor arkiveras på respektive enhet, samt med
hänvisning till order/fakturanumret och får gallras
efter 7 år.
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Betala
leverantörsfakturor

Manuella utbetalningar

Se anm.

Papper

7 år

Manuella utbetalningar registreras i Raindance.
Arkiveras hos respektive förvaltning i sju år.

Utbetalningsfil till
BGC/Swedbank

Se anm.

Digitalt

7 år

Ekonomi skickar tre olika filer:
Leverantörbetalningar BGC:
P:\DFiles\Bg\Arkiv\TEIS
Utlandsbetalningar Swedbank: P:\DFiles\:
Sepa\teis\Arkiv
Utbetalningar privatpersoner via Swedbank SUS:
P:\DFiles\ Su\Arkiv

Utbetalningsjournal

Se anm.

Digitalt

7 år

Utbetalningsjournal skapas i Raindance för alla
utbetalningssätten och arkiveras på
P:\DFiles\Arkiv\LR\Utbet_journal

Återredovisade
leverantörsbetalningar

Se anm.

Digitalt

7 år

Fil från BGC som avser utbetalda
leverantörsbetalningar.
P:\DFiles\Bg\Kvittens_levbet\Arkiv_kvittens_levbet.

Återredovisade
leverantörsbetalningar
från Raindance till
Proceedo

Se anm.

Digitalt

2 år

P:\DFiles\Arkiv\LR\Aterrapp_betaldag

Avvisade
leverantörsbetalningar

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

2 år

Besked om avvisade leverantörsbetalningar kommer
från Bankgirocentralen. Ansvarig handläggare
åtgärdar utbetalningen i ekonomisystemet.

Avvisade
Närarkiv
leverantörsutbetalningar Vägmästaren
SUS

Papper

7 år

Besked om avvisade leverantörsbetalningar kommer
i Internetbanken som ett elektroniskt dokument.
Sparas tillsammans med kassaverifikationer.

Ej inlösta utbetalningar

Digitalt

7 år

Listor arkiveras på två olika ställen:
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK\Kundteamet\Ej
returnerade belopp
samt

Se anm.
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Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK Internbanken\Avstämning konton\Avstämning
konton respektive år

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Redovisning
Redovisa inkomstskatt och moms
2.4.1.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Redovisa inkomstskatt
och moms

Skattedeklaration

Närarkiv
stadshuset

Papper

7 år

Deklaration av fastighetsskatt och fastighetsavgift samt
löneskatt på pensioner.

Momsdeklaration
med tillhörande
underlag

Se anm.

Digitalt

7 år

Arkiveras digitalt i Samarbetsrum\KSF Ekonomi
KLK\Finans\Moms\Affärsmomsredovisning\respektive år.

Ansökan
momsersättning
med tillhörande
underlag

Se anm.

Digitalt

7 år

Arkiveras digitalt - Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK
\Finans\Moms\Dold moms\respektive år.

Underlag till
deklaration jämkning moms

Se anm.

Digitalt

7 år efter avslutad
jämkning

Arkiveras digitalt i Samarbetsrum\KSF Ekonomi
KLK\Finans\Moms\Affärsmomsredovisning\Jämkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Redovisning
Bokföra och redovisa
2.4.1.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Anläggningsregister

Anläggningsregister

Se anm.

Digitalt

Bevaras

Anläggningsregister är från och med 2008 en
modul i ekonomisystemet.
Fram till och med delårsbokslut 2021:
G:\KLK\Begränsad\Alla Ekonomi\Bokslut,
delårsrapport\Bokslut
Från och med årsbokslut 2021
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK
\Bokslut/delår\

Hantera bokföring
och avstämning

Utrangeringar och
försäljningar
Anläggningsregister –
integrationslista
kapitalkostnader
Anläggningsregister –
avstämningslista
kapitalkostnader
Bokföringsorder

Närarkiv,
Vägmästaren
Raindance

Papper

7 år

Digitalt

2 år

Raindance

Digitalt

2 år

Raindance

Digitalt

7 år

Kassaverifikationer

Närarkiv,
Vägmästaren

Papper

7 år

Dokumenthanteringsplan

Arkiveras digitalt i Samarbetsrum\KSF
Ekonomisystem systemförvaltning\Delsystem
AR\20XX\Kapitalkostnader
Arkiveras digitalt i Samarbetsrum\KSF
Ekonomisystem systemförvaltning\Delsystem
AR\20XX\Kapitalkostnader
Bokföringsordern registreras i
ekonomisystemet och skickas sedan till
attestant för attest och blir definitiv vid
attestering.
Kassaverifikationerna registreras i
ekonomisystemet med vertypen EKBANK.
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Bokslutsspecifikationer

Se anm.

Digitalt

Bevaras

Avstämningslistor

Se anm.

Se anm.

2 år

Kontoplan/kodplan
Delårsrapport
Årsredovisning
Koncernbokslut

Raindance
Diarium
Diarium
Se anm.

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Revisionsrapporter
Grund- och Huvudbok
Statistik SCB

Diarium
Raindance
Se anm.

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
7 år

Fakturera internt

Internfakturor

Se anm.

Digitalt

2 år

Hantera garantier
och säkerheter

Garantier

Se anm.

Se anm.

Gallras 7 år efter
avslut

Bokslut och revision

Hantera
räkenskapsstatistik

Dokumenthanteringsplan

Fram till och med delårsbokslut 2021:
G:\KLK\Begränsad\Alla Ekonomi\Bokslut,
delårsrapport\Bokslut
Från och med årsbokslut 2021: Modul i
Ekonomisystemet Raindance
Finns både analogt och digitalt. Avstämning av
balanskonton och reskontror görs av respektive
balanskontoansvarig

I undermapp till respektive år finns underlag
för eliminering samt upprättad
koncernredovisning.
KSF Ekonomi KLK - Bokslut\02
Årsredovisning\Respektive år\koncern

Ekonomi lämnar olika sorters statistik till SCB:
Räkenskapssammandraget: Steg 1 och 2,
Kvartalsutfall, Privata utförare, Kommunens
finansiella tillgångar och skulder och Offentligt
ägda företag.
Arkiveras: Samarbetsrum/KSF Ekonomi
KLK/8 Statistik
Internfakturor skapas både i Visma Proceedo
och Raindance. Eventuellt underlag på papper
förvaras på respektive förvaltning.
Papper – Original Garantier/säkerheter
arkiveras i kassaskåpet i KLK Styrning &
Ekonomis närarkiv på Vägmästaren.
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Innehållsförteckning/kartotek arkiveras i
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK Internbanken\Bankgarantier\
Systemdokumentatio
n

Systemdokumentation

Se anm.

Digitalt

Bevaras

Sparas årligen från och med 2020
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK \KSF
Ekonomisystem systemförvaltning

Hantera
attestbehörigheter

Attestunderlag

Se anm.

Se anm.

7 år efter avslutad
attestbehörighet

Attestbasen finns på
G:\KLK\Begränsad\Attestregister

Hantera Försäkring

Försäkringshandlingar

Se anm.

Digitalt

Dokumenthanteringsplan

7 år efter avtalets
slut

Attestunderlagen som skickas in digitalt till
attester@kungsbacka.se registreras i
attestbasen, underlagen arkiveras på respektive
förvaltning
Försäkringsbreven kommer från Kommunens
försäkringsförmedlare på Söderberg &
Partners. Kommunens försäkringssamordnare
har tillgång till Söderberg & Partners
dokumentsystem "Optimum" där kommunens
försäkringsbrev mm finns tillgängliga.
Försäkringsbrev arkiveras i
samarbetsrummet\KSF Ekonomi
KLK\12Försäkringar\Försäkringsbrev
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Kapitalförvaltning
Hantera upplån
2.4.2.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Upplåning

Lånehandlingar

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

7 år

Underlag för nya lån arkiveras tillsammans med
kassaverifikationen. Finns även digitalt i
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK
\Finans\Lån\Kommunens lån
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Kapitalförvaltning
Hantera utlån
2.4.2.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Hantera VA-lån

VA-lån

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

Gallras 7 år efter
att lånet är
slutbetalt

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Kapitalförvaltning
Hantera kontantkassor
2.4.2.4

Aktivitet

Handling

Kassaredovisning

Dagrapport/Kassarapport Se anm.

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Papper

7 år

inklusive avslut på kortterminaler. Förvaras på
respektive försäljningsställe.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Kapitalförvaltning
Hantera kommunal borgen
2.4.2.5

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera kommunal
borgen

Borgensförbindelse

Närarkiv Mex,
Samhällsbyggnadskontoret

Papper

Se anm.

Borgen enligt kommunens borgenspolicy.
Endast några gamla borgensförbindelser i
original. Numer endast kopior.
Handlingar gallras 7 år efter att
borgensförbindelsen upphört.

Låneavtal

Närarkiv Mex,
Samhällsbyggnadskontoret

Papper

Se anm.

Lån som tagits baserat på en borgensförbindelse
Endast några gamla lånaeavtal i original. Numer
endast kopior
Handlingar gallras 7 år efter att
borgensförbindelsen upphört.

Pantbrev

Närarkiv Mex,
Samhällsbyggnadskontoret

Papper

Se anm.

Återsändes till fastighetsägaren när
borgensåtagandet upphört.

Pantförskrivning

Närarkiv Mex,
Samhällsbyggnadskontoret

Papper

Se anm.

Återsändes till fastighetsägaren när
borgensåtagandet upphört. Pantförskrivning är
en förklaring att något är pantsatt som säkerhet
för ett lån.

Digitalt

7 år

Sammanställning över kommunens
borgensåtaganden per 31 december. Redovisas i
årsredovisningen.

Årssammanställning Se anm.

Samarbetsrum KSF Mark och Exploatering
SBK\Borgen
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Underlag till
årssammanställning
från kreditinstitut

Närarkiv Mex,
Samhällsbyggnadskontoret

Papper

7 år

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Bidragshantering
Hantera statsbidrag
2.4.3.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Redovisa
kommunalskatt och
generella statsbidrag

Redovisningsräkning
med specifikation

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

Bevaras

Inkommer från Skatteverket.

Underlag för
kostnadsutjämning
enligt det kommunala
utjämningssystemet

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

Bevaras

Inkommer från Skatteverket.

Månadsvisa
meddelanden inkl.
specifikation för
avräkning av
kommunalskattemedel

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

7 år

Sparas tillsammans med kassaverifikationerna.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Stiftelser och fonder
Leda - Styra - Organisera
2.4.4.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Styra
donationsstiftelser

Placeringspolicy
rörande
donationsstiftelser
Undertecknande av
handlingar och
beslut för stiftelsen
Mall

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Extern web

Digitalt

Vid inaktualitet

Organisera
donationsstiftelser

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Avser mall för ansökningar om medel från
donationsstiftelser. Uppdateras kontinuerligt.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Ekonomi
Stiftelser och fonder
Hantera kommunala fonder
2.4.4.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Upprättande av
donationsstiftelser

Testamente

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

Bevaras

Finns även digitalt i samarbetsrum Alla
Ekonomi \Stiftelser\respektive stiftelse

Registreringsbevis

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

Bevaras

Erhållits från länsstyrelsen. Finns även
digitalt i samarbetsrum Alla
Ekonomi\Stiftelser\respektive stiftelse

Bevis om tilldelat
organisationsnummer

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

Bevaras

Erhållits från Skatteverket. Finns även
digitalt i samarbetsrum Alla
Ekonomi\Stiftelser\respektive stiftelse

Korrespondens av
betydelse

Diarium

Digitalt

Bevaras

Verifikationer

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

7 år

Bokförs i Visma Administration. Alla
verifikationer samt bilagor arkiveras i
papper. SIE-fil arkiveras i samarbetsrum
Alla Ekonomi\Stiftelser\4 Bokslut\SIEfiler

Årsbokslut

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

Bevaras

Finns även digitalt i samarbetsrum Alla
Ekonomi \Stiftelser\4 Bokslut\respektive
år

Årsredovisning

Närarkiv
Vägmästaren

Papper

Bevaras

Finns även digitalt i samarbetsrum Alla
Ekonomi \Stiftelser\3 Årsredovisningar
\respektive år

Ansökan om medel med
tillhörande underlag

Diarium

Digitalt

Bevaras

Hanteras av respektive förvaltning.

Administrera
donationsstiftelser

Dokumenthanteringsplan
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Protokollsutdrag

Diarium

Digitalt

Bevaras

Förvaras i förvaltningarnas diarium

Beslut om utbetalning

G:

Digitalt

7 år

Skickas in från respektive förvaltning
till KLK för utbetalning och bokföring.
Samarbetsrum Alla Ekonomi\
Stiftelser\respektive
stiftelse\Utdelningar\respektive år

Kopia på deklarationer

G:

Digitalt

Dokumenthanteringsplan

7 år

Originalet skickas in på papper till
Skatteverket, kopior sparas i
samarbetsrum Alla Ekonomi\
Stiftelser\4 Bokslut\respektive
år\Deklarationer
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Ledning
Leda - Styra - Organisera
2.5.0.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Leda

Policy för inköp

Diarium

Digitalt

Bevaras

Riktlinjer för inköp

Diarium

Digitalt

Bevaras

Riktlinjer för direktupphandling

Diarium

Digitalt

Bevaras

Policy för konkurrensprövning

Diarium

Digitalt

Bevaras

Tillämpningsanvisningar - policy för
konkurrensprövning
”Vad gäller vid konkurrensprövning”
Förnyad konkurrensutsättning –
Handledning för leverantörer

Diarium

Digitalt

Bevaras

Beslutas av kommunfullmäktige. Original
hos Service, kopia hos övriga nämnder.
Beslutas av kommunfullmäktige. Original
hos Service, kopia hos övriga nämnder.
Beslutas av kommunfullmäktige. Original
hos Service, kopia hos övriga nämnder.
Beslutas av kommunfullmäktige. Original
hos Service, kopia hos övriga nämnder.
Beslutas av kommunfullmäktige.

Diarium
Samarbetsrum

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Vid inaktualitet

Organisera

Dokumenthanteringsplan

Beslutas av kommunfullmäktige.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Inköp
Leda - Styra - Organisera
2.5.1.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Organisera

Kungsbacka
upphandlingsplan

Diarium

Digitalt

2 år

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Inköp
Hantera upphandling över tröskelvärde
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

Annonsera

Annons i databas

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anbudsförfrågan

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Infordran/inbjudan

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Kravspecifikation

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Avtalsvillkor

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Lista
upphandlingsdokumentshämtare

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Frågor från anbudsgivare och svar,
under annonseringstiden

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.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Innehåller administrativa föreskrifter.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
När frågorna blir av betydelse för
upphandlingen går det ut ett
förtydligande, meddelande till alla

Genomföra
upphandling
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Genomföra
upphandling

Anbudspröva och
utvärdera

Ansökningsinbjudan

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Ansökningar om att få inkomma
med anbud, valda

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

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

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Gallras 4 år efter
avslutad
upphandling

Meddelande till anbudsgivare

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Rapport över kvalificering av
anbudsansökningar

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Fullmakt

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anbudssammanställning

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anbud, antagna

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Dokumenthanteringsplan

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

Korrespondens med anbudsgivare,
av betydelse

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

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

Korrespondens med anbudsgivare,
av ringa eller tillfällig betydelse
Skatte- och registerkontroll av
anbudsgivare
Kreditupplysning, kontroll av
anbudsgivare
Referenstagningar och svar

Outlook

Digitalt

Tendsign

Digitalt

Tendsign

Digitalt

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid avslutat
ärende
Gallras vid avslutat
ärende
Bevaras

Protokoll från förhandlingar med
anbudsgivare

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Dokument från intervjuer, prover,
tester, inspelad presentation

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Lottningsprotokoll

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Upphandlingsprotokoll

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Dokumenthanteringsplan

Inbyggd funktionalitet i systemet, en
aktivitet i att kvalificera leverantören.
Inbyggd funktionalitet i systemet, en
aktivitet i att kvalificera leverantören.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
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

Avbryta upphandling

Beslut om att avbryta upphandling

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Besluta och teckna
avtal

Tilldelningsbeslut

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Avtal/kontrakt inklusive bilagor

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Resultat- och analysrapport

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Efterannonsera

Efterannonsering - annons efter
avslutad upphandling till EUT/TED

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Följa upp och
förvalta avtal

Förändring av avtal

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Dokumenthanteringsplan

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
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Kvitto på utsänt tilldelningsbeslut,
avbrytandebeslut registreras i
upphandlingssystemets logg.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Exempelvis ramavtal, objektsavtal,
entreprenadavtal, tjänstekoncessionsavtal
och avtal för externa utförare.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Inklusive motivering till förändring
/tjänsteskrivelse. Kan även vara
tilläggsavtal, prisjustering. Administreras
i Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
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Följa upp och
förvalta avtal

Annonsering av förändring av beslut
enligt 17 kap. 16 § LOU

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Överlåtelse av avtal

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Korrespondens med leverantör

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anmodan om rättelse

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Vitesfakturaunderlag

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Hävning av avtal/kontrakt
(hävningsmeddelande)

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Överenskommelser om upphörande
av avtal/förlikningar

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras
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Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
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 kan även innehålla meddelande
om vite eller annan påföljd. Administreras
i Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Inköp
Hantera upphandling under tröskelvärde (direktupphandling)
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.

Genomföra
direktupphandling

Besluta och teckna
avtal

Offerter, antagna

Samarbetsrum

Digitalt

Offerter, ej antagna

Samarbetsrum

Digitalt

Rekvisition
Dokumentation av
direktupphandlingar

Proceedo
Avtalsdatabas

Digitalt
Digitalt

Gallras vid avtalets
utgång
Gallras vid
inaktualitet
7 år
Bevaras

Avtal

Se anmärkning

Papper

Se anmärkning

För direktupphandlingar med ett värde under
100 000 kr: förvaras i samarbetsrum och
gallras vid avtalets utgång.
Inklusive bilagor.
Inklusive bilagor.

Upprättas för att efterleva lagkravet på
dokumentation för upphandlingar för ett
värde över 100 000 kr, Konkurrensverket.
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:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Inköp
Avropa på befintliga avtal
2.5.1.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Avropa avtal

Beställning

Proceedo

Digitalt

7 år

För avtal – se process Hantera upphandling
över tröskelvärde

Förnyad
konkurrensutsättning
Dynamiskt inköpssystem

Anbud

Proceedo

Digitalt

7 år

Anbud

Proceedo

Digitalt

7 år
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Kris och säkerhet
Kris och säkerhetsarbete
Leda - Styra – Organisera
2.8.2.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Leda kris och
säkerhet

Säkerhets och
beredskapspolicy

Diarium

Digitalt

Bevaras

Beslutas i kommunfullmäktige.

Riktlinjer för
krisberedskap och civilt
försvar

Diarium

Digitalt

Bevaras

Beslutas i kommunfullmäktige
Revideras och beslutas första året på varje
mandatperiod.

Beredskapsplan
Kriskommunikationsplan
Utbildning och
övningsplan
Funktionskort för
kommunövergripande
krisledningsorganisation
Larmlistor för
kommunövergripande
krisledningsorganisation

Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör.
Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör.
Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör.

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt.

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt.

Styra och organisera
Kris och säkerhet

Dokumenthanteringsplan

Sida 99 av 115

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Kris och säkerhet
Kris och säkerhetsarbete
Bedriva systematiskt riskhanteringsarbete
2.8.2.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera risk- och
sårbarhetsanalys

Risk- och
sårbarhetsanalys
Bilagor till Risk- och
sårbarhetsanalys
Plan för kärnteknisk
olycka vid Ringhals
kärnkraftverk
Instruktion för
signalskydd
Säkerhetsskyddsanalys
Säkerhetsskyddsplan
Rutiner

Diarium

Digitalt

Bevaras

Revideras första året på varje mandatperiod.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Sekretess enligt OSL: 18.13.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Säkerhetsskåp

Papper

Se anm.

Säkerhetsskåp
Säkerhetsskåp
Samarbetsrum

Papper
Papper
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Se anm.

Anteckningar från
Säkerhetssamtal
Säkerhetsprövning

Säkerhetsskåp

Papper

Bevaras

Säkerhetsskåp

Papper

Bevaras

Plan för styrel
Bilagor till plan för
styrel
Hantera skyddsobjekt Beslut om skyddsobjekt

Diarium
Säkerhetsskåp

Digitalt
Papper

Bevaras
Bevaras

Säkerhetsskåp

Papper

Bevaras

Samordna
Krisledning vid
samhällsstörning

Diarium

Digitalt

Bevaras

Hantera
Kärnenergiberedska
p
Hantera Signalskydd
Hantera
Säkerhetsskydd

Hantera Styrel

Lägesbilder,
dokumentation

Dokumenthanteringsplan

Uppdateras vid behov. Beslutas av
säkerhetsskyddschef och signalskyddschef.
Försvarssekretess enligt OSL 15:2.
Försvarssekretess enligt OSL 15:2.
Uppdateras vid behov. Beslutas av
säkerhetskyddschef.
Försvarssekretess enligt OSL 15:2.
Avser säkerhetsprövning av SÄPO
Försvarssekretess enligt OSL 15:2.
Försvarssekretess enligt OSL 15:2.
Inkommer från Länsstyrelsen
Försvarssekretess enligt OSL 15:2.
T.ex. kartor, fotografier på whiteboards,
skärmdumpar från IT-system. En lägesbild
innehåller vad som har hänt, konsekvenser för
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Svara på tillsyn och
rapportering

Korrespondens

Se anm.

Digitalt

Bevaras

Mötesanteckningar

Diarium

Digitalt

Bevaras

Beslut som påverkar
samhället eller egen
verksamhet
Uppföljning enligt LEH

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Uppföljning från civilt
försvar

Diarium

Digitalt

Se anm.

Uppföljning till civilt
försvar
Mottagningsbevis

Se anm.

Papper

Se anm.

verksamheten, åtgärder, resurser och
samordningsbehov.
Korrespondens av vikt bevaras i diarium
exempelvis viktigt meddelande till allmänheten
(VMA), information till allmänheten,
myndighetsmeddelande. Korrespondens av mindre
vikt gallras vid inaktualitet.
Anteckningar vid stabsorientering
(krisledningsorganisationens möten).
Till exempel beslut om eldningsförbud och
upphävande av eldningsförbud, stängning av
verksamheter.
Årlig uppföljning från Länsstyrelsen kopplat till
kommunöverenskommelsen.
Årlig uppföljning från Länsstyrelsen kopplat till
kommunöverenskommelsen. Svaret till
Länsstyrelsen skickas analogt.
Uppföljning till Länsstyrelsen avhändas.

Säkerhetsskåp

Papper

Bevaras

Avser mottagningsbevis av rekommenderat brev.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Ledning
Leda - Styra - Organisera
2.9.0.1

Aktivitet

Handling

Leda information och
marknadsföring

Kommunikationspolicy
Riktlinjer för flaggning
Riktlinjer för nya och
befintliga skyltar
Styra information och Regler för sociala medier
marknadsföring
Organisera
Kungsbacka Språkhandbok
information och
och skrivregler
marknadsföring
Bilder i bildbank

Filmer i bildbank

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutas av kommunstyrelsen.

Diarium

Digitalt

Bevaras

Samarbetsrum

Digitalt

Se anmärkning

Uppdateras vid behov.

Media flow

Digitalt

Se anm.

Ett urval av bilder som speglar
verksamheten bevaras i samråd med
kommunarkivet.

Media flow

Digitalt

Se anm.

Bilder av ringa eller tillfällig karaktär
gallras efter fem år.
Ett urval av filmer som speglar
verksamheten bevaras i samråd med
kommunarkivet.
Filmer av ringa eller tillfällig karaktär
gallras efter fem år.
För interna utbildningsfilmer se 2.3.2.2
kompetensutveckla

Kommunikationstrappan
Innehållsplan

Samarbetsrum
Samarbetsrum

Digitalt
Digitalt

Dokumenthanteringsplan

Bevaras
Vid inaktualitet

Uppdateras kontinuerligt.
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Kanalplan
Direkt från kommunen – ett
nyhetsbrev från Kungsbacka
kommun

Samarbetsrum
Apsis

Digitalt
Digitalt

Dokumenthanteringsplan

Vid inaktualitet
Se anm.

Uppdateras kontinuerligt.
Systemförvaltaren ansvarar för att
ögonblicksbilder tas en gång om året i
samråd med kommunarkivet.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Profilarbete
Hantera grafisk profil och varumärke
2.9.1.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Hantera grafisk
profil

Korrespondens

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Digitalt

Vid inaktualitet

Uppdateras vid behov.

Digitalt

Bevaras

Beslutas av kommundirektör.

Digitalt

Bevaras

Hantera
platsvarumärke

Visuell identitet
Samarbetsrum
Kungsbacka kommun
Varumärkesarkitektur
Diarium
och regler för
särprofilering
Platsvarumärkesplatform Diarium

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Profilarbete
Hantera profilprodukter
2.9.1.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Framställa
profilprodukter

Instruktion

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Avser exempelvis instruktion för tryck på
arbetskläder, tryck på presentreklam etc.

Korrespondens

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Profilarbete
Göra marknadsundersökningar
2.9.1.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Samla in data

Korrespondens

Outlook

Digital

Vid inaktualitet

Mötesanteckningar

Samarbetsrum

Digital

2 år

Bakgrundsmaterial

Samarbetsrum

Digital

2 år

Frågeformulär

Samarbetsrum

Digital

2 år

Mottagarlistor

Samarbetsrum

Digital

2 år

Databas med inkomna
svar

Samarbetsrum

Digital

2 år

Korrespondens

Outlook

Digital

Vid inaktualitet

Beräkningar

Samarbetsrum

Digital

2 år

Skriva rapport och
presentera

Korrespondens

Outlook

Digital

Vid inaktualitet

Sammanställning av
resultat

Samarbetsrum

Digital

2 år

Initiera
medborgarundersökning

Kvitto på beställning

Samarbetsrum

Digital

2 år

Skickas till statistiks centralbyrån tift.

Korrespondens

Outlook

Digital

Vid inaktualitet

Korrespondens med SCB.

Informationsmaterial

Samarbetsrum

Digital

2 år

Externt material, inkommer från SCB.

Underlag

Diarium

Digital

Bevaras

Statistiskt underlag. Inkommer från SCB.

SCB:s
Diarium
medborgarundersökning

Digital

Bevaras

Avser den rapport som resultatet utmynnar i.
Inkommer från SCB.

Analysera och tolka data

Motta resultat av
medborgarundersökning

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning

Sida 106 av 115

för Kungsbacka
kommun

Presentera resultat av
medborgarundersökning

Tabell- och
diagrambilaga

Diarium

Digital

Bevaras

Inkommer från SCB.

Rapport

Diarium

Digital

Bevaras

Rapport skapad av Kungsbacka kommun utifrån
det mottagna resultatet från SCB.

Pressmeddelande

Samarbetsrum

Digitalt

2 år

Interna och externa pressmeddelanden.

Informationsmaterial

Samarbetsrum

Digitalt

2 år

Informationsmaterial skapat av Kungsbacka
kommun.

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Informationsförsörjning
Publicera på extern webb
2.9.2.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Vägleda publicering
på extern webbplats

Korrespondens

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Instruktion

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Avser exempelvis dokumentet redigering av
startsidan på Kungsbacka.se. Uppdateras
kontinuerligt.

Publicera på
kommunens externa
webbplats

Nyheter på extern
webbplats

Episerver

Digitalt

Se anmärkning

Artikelsidor på
extern webbplats

Episerver

Digitalt

Se anmärkning

Bilder på extern
webbplats

Episerver

Digitalt

Vid inaktualitet

Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i
samråd med kommunarkivet.
Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i
samråd med kommunarkivet.
Avser bilder i Episerver. För bevarande av bilder se
2.9.0.1 ”Organisera information och
marknadsföring”.

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Informationsförsörjning
Publicera på intern webb
2.9.2.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Vägleda publicering
på intern webb

Korrespondens

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Instruktion

Samarbetsrum

Digitalt

Se anm.

Avser exempelvis Guide för dig som publicerar
information på insidan. Uppdateras kontinuerligt.

Mall

Samarbetsrum

Digitalt

Se anm.

Exempelvis mall för att skapa banner, Uppdateras
kontinuerligt.

Nyheter på insidan

Microsoft 365

Digitalt

Se anmärkning

Artikelsidor på
insidan

Microsoft 365

Digitalt

Se anmärkning

Bilder på insidan

Sharepoint

Digitalt

Vid inaktualitet

Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i
samråd med kommunarkivet.
Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i
samråd med kommunarkivet.
Avser bilder i central bildbank för insidan. För
bevarande av bilder se 2.9.0.1 ”Organisera
information och marknadsföring”.

Publicera på intern
webb

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Informationsförsörjning
Publicera på sociala medier
2.9.2.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Vägleda publicering
på sociala medier

Korrespondens

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Instruktion

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Avser exempelvis Beställning av Facebookannons
– Ads manager lathund. Uppdateras kontinuerligt.

Kommunicera via
sociala medier

Nyheter på sociala
medier

Extern webb

Digitalt

Se anm.

Nyheter handläggs i content cal. Avser nyheter på
exempelvis facebook, instagram och linkedin.
Huvudansvarig superanvändare ansvarar för att
enstaka ögonblicksbilder tas och bevaras en gång
om året i samråd med kommunarkivet.

Meddelanden i
sociala medier

Extern webb

Digitalt

Se anm.

Meddelande av ringa karaktär gallras vid
inaktualitet. För inkommen handling se process
2.1.2.1 Hantera och registrera inkommande
handlingar.

Kommentarer i
sociala medier

Extern webb

Digitalt

Se anm.

Kommentarer av ringa karaktär gallras vid
inaktualitet.

Anmärkning

Kommentarer som strider mot lagar eller som
bryter mot kommunens regler för sociala medier tas
bort efter att skärmdump tagits och sparats i
samarbetsrum.
Bilder i sociala
medier

Extern webb

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan

Avser bilder som publiceras på sociala medier. För
bevarande av bilder se 2.9.0.1 ”Organisera
information och marknadsföring”.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Informationsförsörjning
Hantera releaser och presskontakter
2.9.2.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Publicera
pressmeddelande

Pressmeddelande

Extern server
MyNewsdesk

Digitalt

Vid inaktualitet

Dokumenthanteringsplan

Anmärkning
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Informationsförsörjning
Hantera broschyrer
2.9.2.5

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Hantera
egenproducerade
trycksaker

Mall

G:

Digitalt

Vid inaktualitet

Avser mall kopplats till layoutprogrammet
Indesign. Uppdateras vid behov.

Trycksaker,
egenproducerade

Närarkiv

Papper

Bevaras

Dokumenthanteringsplan
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Information och marknadsföring
Informationsförsörjning
Annonsera
2.9.2.6

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra

Anmärkning

Annonsera externt

Annonser

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Annonsering i t.ex. Norra Halland,
Kungsbackaposten, Facebook och LinkedIn.
För annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden Se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige.

Dokumenthanteringsplan
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Beslutad av: Kommunstyrelsen 14 december 2021 § 318, KS 2020-00068, version 1.3
Gäller från: 14 december 2021
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se

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

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (2)

2022-02-07

§ 10
Dnr 2021-01162
Begäran om yttrande - Motion om marknad och torghandel på
Kungsbacka Torg (KB) KS 2021-00996
Beslut - förslag till nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med
hänvisning till att föreslagna aktiviteter enligt punkt 1, 2 och 3 är tillåtna enligt
Kungsbacka kommuns Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbackaborna, genom Roger Larsson, har till kommunfullmäktige lämnat en
motion och önskar att kommunen beslutar att det på Kungsbacka torg ska tillåtas:
1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden
2. Torghandel minst varje helgfri fredag
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handel eller
annan aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden
Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande till Teknik.
Enligt gällande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel i Kungsbacka är marknad och torghandel tillåtna på torget enligt punkt 1
och 2. För punkt 3 som behandlar ”övriga helgfria dagar, är aktiviteter på torget
också tillåtna, men det tillkommer att utövaren ansöker om och erhåller polistillstånd
för offentlig plats, oavsett om det gäller handel eller andra former av evenemang.
I vilken omfattning torget nyttjas för handel eller evenemang styrs av efterfrågan.
Efterfrågan varierar över tid. Kommunen är behjälplig till utövaren av handel eller
annan aktivitet i vilka regler som gäller, och många gånger också med praktiska
anordningar på plats.
Teknik menar att nuvarande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna
för torghandel i Kungsbacka ska fortsätta gälla utan förändring.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
Motion från Kungsbackaborna - Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg
KSAU 2021-11-30 § 402
Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifter, Regler på offentlig plats i
Kungsbacka

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

2 (2)

2022-02-07

Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-01-21
Diarienummer

TE 2021-01162

Begäran om yttrande - Motion om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg (KB)
KS 2021-00996

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att
föreslagna aktiviteter enligt punkt 1, 2 och 3 är tillåtna enligt Kungsbacka kommuns
Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbackaborna, genom Roger Larsson, har till kommunfullmäktige lämnat en motion och önskar att
kommunen beslutar att det på Kungsbacka torg ska tillåtas:
1. Marknad första helgfria torsdagen i månaden
2. Torghandel minst varje helgfri fredag
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga helgfria vardagar för handel eller annan
aktivitet som skapar liv och rörelse i Innerstaden
Kommunstyrelsen har skickat motionen för yttrande till Teknik.
Enligt gällande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Kungsbacka
är marknad och torghandel tillåtna på torget enligt punkt 1 och 2. För punkt 3 som behandlar ”övriga
helgfria dagar, är aktiviteter på torget också tillåtna, men det tillkommer att utövaren ansöker om och
erhåller polistillstånd för offentlig plats, oavsett om det gäller handel eller andra former av evenemang.
I vilken omfattning torget nyttjas för handel eller evenemang styrs av efterfrågan. Efterfrågan varierar
över tid. Kommunen är behjälplig till utövaren av handel eller annan aktivitet i vilka regler som gäller,
och många gånger också med praktiska anordningar på plats.
Teknik menar att nuvarande Torghandelsstadga och de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i
Kungsbacka ska fortsätta gälla utan förändring.

Trafik & Utemiljö
Åsa Dykes
Enhetschef

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-01-24
Motion från Kungsbackaborna - Marknad och torghandel på Kungsbacka Torg
KSAU 2021-11-30 § 402
Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifter, Regler på offentlig plats i Kungsbacka

Karl Lundgren

Åsa Dykes

Förvaltningschef

Enhetschef

Kungsbackaborna
Motion ti~0 KF:s möte 2021-11-09

2021-10-18

Motion för snabbehandling
Betr. Kungsbacka Tory
Vårt torg har sedan medeltiden haft marknadsdag en gång i månaden. Första
helgfria torsdagen i varje månad har varit vikt för detta fram tills Covid-vågen
rullade in. Kommunen valde att stänga ner torghandeln med hänvisning till
trängselriskerna.
Efter en tid sjösatte några marknadsknallar tillsammans med innerstadsprofilen
Monika Hamrin ett nytt koncept. Under namnet "Goa Knallar på Torget"
började de med en noga reglerad och trängselkontrollerad torghandel varje
fredag. Kommunen hakade på och fredagshandeln blev snabbt ett stabilt och
välbesökt inslag i innerstaden.
När Kommunen nu har bestämt att återuppta den månatliga marknadsdagen
fr.o.m. 6 oktober, så har det spridits en viss oro bland många. Vad händer med
"Goa Knallar på Torget" och den omtyckta torghandeln på fredagar? För att
dämpa denna oro så önskar Kungsbackaborna att kommunen behandlar frågan
snabbt.
Kungsbackaborna önskar att kommunen beslutar:
att det på Kungsbackatorg skall tillåtas
1. Marknad 1: a helgfria torsdagen i varje månad.
2. Torghandel minst varje helgfri fredag
3. Finns intresse bör torget utnyttjas alla övriga
helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet
.~o~n
ar liv och röre se i innerstaden
,~ ,
~:......................
~
.............~--.
Roger Larsson
Kungsbackaborna (Kb)

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (1)

2021-11-30

§ 402
Dnr 2021-00996
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om marknad och
torghandel på Kungsbacka Torg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik för
yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att det på Kungsbackatorg ska
tillåtas marknad första helgfria torsdagen i varje månad, torghandel minst varje
helgfri fredag samt om det finns intresse, bör torget kunna utnyttjas alla övriga
helgfria vardagar för handel eller annan aktivitet som skapar liv och rörelse i
innerstaden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 153
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg,
2021-10-18
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Teknik

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-04
Diarienummer

TE 2021-01192

Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen,
KS 2021-01246

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar yttrande daterat 2022-02-04 och översänder det som sitt svar till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Under 2022 kommer nya beredskapszoner inom kärnenergiberedskapen att beslutas av Länsstyrelsen i
Halland samt nya regionala beredskapsplaner för kärnenergiberedskapen kommer tas fram. Arbetet
pågår och via den här remissen från Länsstyrelsen i Halland har Kungsbacka kommun möjlighet att
lämna synpunkter.
Krisberedskap och säkerhet på kommunstyrelsens förvaltning har under det gångna året arbetat
intensivt med att bistå länsstyrelsen i Halland i deras framtagande av regionala beredskapsplaner för
kärnenergiberedskapen.
Det kommunala arbetet med en kommunövergripande beredskapsplan för kärnenergiberedskapen har
startats upp och kommer intensifieras efter remissförfarandet. Det kommer innebära att förvaltningar
behöver se över sin egen planering när det gäller kärnenergiberedskapen framöver. Här finns
Krisberedskap och säkerhet KLK till hands och stöttar om behov finns och det är med fördel som det
här arbetet tas med i befintlig kontinuitetshantering i respektive verksamhet. Krisberedskap och
säkerhet ser gärna att nämnderna i underlagen fokuserar på de samhällsviktiga uppdragen vi har idag
och som även kommer att påverkas under en kärnteknisk olycka på Ringhals.
Krisberedskap och säkerhet önskar att bland annat Teknik inkommer med sina eventuella synpunkter i
början på mars (v. 9), så att de kan sammanställa ett gemensamt svar till kommunstyrelsen i slutet på
april 2022.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-04

Vatten & Avfall
Annika Malm
0300 83 43 33
Verksamhetschef

1 (3)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

Tekniks yttrande
Teknik ansvarar för samhällsviktig verksamhet. Vi ser positivt på att programmet och dess delplaner
beslutas och önskar, när planen är beslutad, en fortsatt dialog och information för att säkerställa att
planens innehåll är känd av berörda förvaltningar och nämnder. Vi har en mindre synpunkt på planen,
och den gäller ansvar för tillhandahållande av skyddsutrustning, som vi anser bör samordnas nationellt
och inte på varje enskild arbetsgivare.
Enligt förslag till plan framgår att vid en kärnteknisk olycka ska kommunerna säkerställa driften av
den verksamhet som kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. Kommunerna har
dessutom ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att de ska verka för att åtgärder
som vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse samordnas, samt ge information
till kommuninvånare. Även hantering av kommunal hälso- och sjukvård ingår i ansvaret. Detta kan
beröra många olika delar av Tekniks verksamhet, framförallt vattenproduktion och distribution,
avloppsrening, avfallshantering för hämtning av kontanimerat hushållsavfall samt Kungsbacka
Bredbandsnät för att upprätthålla kommunens (data)kommunikation inom kommunen och till övriga
delar av samhället.
Vi ser att vi har en roll att fylla genom att vara behjälpliga vid en sanering. Exempelvis kan våra
materiella resurser behövas vid genomförande av saneringsåtgärder, som sopmaskiner,
högtryckstvättar, grävmaskin, gräsklippare, transportfordon, spol- och sugbilar med mera. För
vattenproduktion har vi producentansvar och ska säkerställa att vi har kunskap om vattnets kvalitet. Vi
ser i planen att vi som arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön och ska tillhandahålla rätt
skyddsutrustning. Vi ser inte att det är effektivt utan att det är så extraordinärt att det bör ligga på
Länsstyrelsen att samordna nationellt.
Enligt förslag till plan framgår också att i Hallands län har Kungsbacka och Varbergs kommun samt
Marks kommun i Västra Götaland ett särskilt uppdrag vid utrymning som består i att upprätta
utrymningsplatser vid automatik vid larmnivå höjd beredskap. Detta för att underlätta en snabb
utrymning av inre beredskapszoner. Där kan Tekniks personal behöva bistå med att bemanna
utrymningsplatser och hjälpa till med utrymningen.
GIS-program gör det möjligt att lägga till nödvändig geodata för ett korrekt beslutsfattande.
Kartor/underlag kan senare spridas via WebbGIS, inbäddade kartor på hemsidor till papperskartor eller
digitala produkter, och där har Teknik personal som kan hantera GIS.
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Karl Lundgren

Annika Malm

Förvaltningschef

Verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

2022-02-07

§ 18
Dnr 2021-01192
Begäran om yttrande - Program för räddningstjänst vid utsläpp av
radioaktiva ämnen, KS 2021-01246
Beslut
Arbetsutskottet för Teknik överlämnar ärendet till nämnden utan eget
ställningstagande.
Sammanfattning av ärendet
Under 2022 kommer nya beredskapszoner inom kärnenergiberedskapen att beslutas
av Länsstyrelsen i Halland samt nya regionala beredskapsplaner för
kärnenergiberedskapen kommer tas fram. Arbetet pågår och via den här remissen
från Länsstyrelsen i Halland har Kungsbacka kommun möjlighet att lämna
synpunkter.
Krisberedskap och säkerhet på kommunstyrelsens förvaltning har under det gångna
året arbetat intensivt med att bistå länsstyrelsen i Halland i deras framtagande av
regionala beredskapsplaner för kärnenergiberedskapen.
Det kommunala arbetet med en kommunövergripande beredskapsplan för
kärnenergiberedskapen har startats upp och kommer intensifieras efter
remissförfarandet. Det kommer innebära att förvaltningar behöver se över sin egen
planering när det gäller kärnenergiberedskapen framöver. Här finns Krisberedskap
och säkerhet KLK till hands och stöttar om behov finns och det är med fördel som
det här arbetet tas med i befintlig kontinuitetshantering i respektive verksamhet.
Krisberedskap och säkerhet ser gärna att nämnderna i underlagen fokuserar på de
samhällsviktiga uppdragen vi har idag och som även kommer att påverkas under en
kärnteknisk olycka på Ringhals.
Krisberedskap och säkerhet önskar att bland annat Teknik inkommer med sina
eventuella synpunkter i början på mars (v. 9), så att de kan sammanställa ett
gemensamt svar till kommunstyrelsen i slutet på april 2022. Yttrandet kommer vara
klart till nämnden i februari.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-04
Följebrev Kärnenergiberedskap
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att ärendet bordläggs samt överlämnas utan
eget ställningstagande till nämnden för Teknik.
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Datum

2022-02-15
Diarienummer

2022-0005

Delegeringsbeslut Teknik 2022
Delegeringsbeslut januari, rapportering februari
Punkt i
delegeringsordning

Beslutsdatum Delegat

3.9

Under januari FC

3.13
4.7

Under januari FC
Trafikingenjör
Under Samordnare

4.8

Trafikingenjör
Under Samordnare

Beskrivning
Utse Dataskyddsombud för nämnden, från 2022-01-13
tillsvidare
Konsekvensbedömning enligt GDPR - Digital insamling av
personuppgifter genom Open ePlatform
14 beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter
1 beslut till transportör om undantag från
bestämmelserna om största tillåtna fordonsbredd,
-längd och -vikt
Felparkeringsavgifter januari (gatumark): 786 st
Kontrollavgifter januari (tomtmark): 253 st

4.13

Under januari Trafikövervakare

4.14
4.15

Under januari Vägtekniker
Under januari Vägtekniker

4.16

Januari

Färdtjänstutredare

4.18

2022-01-11
Under
januari

FC

5.1

Färdtjänstutredare

Under januari
5.3

8.3
Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Färdtjänstutredare
Under januari Handläggare,
administratör och

9 beslut om tillstånd att schakta i gator och
trafikanordningsplan.
12 beslut om enbart trafikanordningsplan
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Beviljade: 20
Avslagna: 1
Beslut om att inte tillåta klädinsamlingar på kommunens
mark 2022-00030
Beslut om färdtjänst
Beviljade: 43
Avslagna: 1
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Beviljade: 6
Avslagna: 15 beslut om tillfälligt uppehåll från sophämtning
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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systemadministratör
Under januari Handläggare,
administratör och
systemadministratör
Under januari
FC
FC
2022-01-25

9.1.2

Underteckna ramavtal Stadsnättjänster Atea
2022-01-25

FC

9.1.2

Underteckna ramavtal Stadsnättjänster Link to Link
2022-01-25

FC

2022-01-25

FC

2022-01-25

FC

9.1.2
9.1.2
9.1.2
Under
december
10.1.2

3 beslut om godkännande av kompostering av matavfall
Godkänna tilldelningsbeslut för Gator Skårby vård och
omsorgsboende 21/142

Underteckna ramavtal Stadsnättjänster Cygate AB
Underteckna avtal Drift av återvinningscentraler och
omlastningsplats
Underteckna uppsägning av ramavtal drift av ÅVC och
omlastningsplats

Chef Trafik &
Utemiljö samt Vatten
& Avfall
Under januari Enhetschef
avloppsrening

Anställning av gatuarbetare, parkarbetare, drifttekniker,
processtekniker, parkarbetare
Anställning av processtekniker, processingenjör,
arbetsledare

Under januari Enhetschef Trafik &
Utemiljö

Anställning av parkarbetare * 3, trafikingenjör,
belysningsingenjör, arbetsledare

10.1.2

10.1.2

Yttranden Teknik januari 2022
Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks
delegeringsförteckning 2021-06-16 § 76
Datum

2022-02-15
Sida
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Datum
2022-01-27
2022-01-27
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-25
2022-01-24

2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-17
2022-01-13

Beskrivning
Yttrande Teknik - Transportdispens, TRV 2022/2124
Yttrande Teknik - Transportdispens, TRV 2022/2131
Yttrande Teknik - byggetablering Aranäs Södercentrum
Yttrande Teknik - Möjlighet till sophämtning - Hammerö 7:24, BN 2021002489
Yttrande Teknik - Placering avloppsanläggning - Hanhals 14:5, MH
2021/4840
Yttrande Teknik - Servis påkoppling samt framkomlighet för sopbil, ONSALALUNDEN 1:156, BN 2021-002412
Yttrande Teknik - Sophantering och framkomlighet för servicefordon - Vallda
14:5, BN 2021-000695
Yttrande Teknik - Placering av två bostadshus i närhet till återvinningsstation
på fastigheten Höglanda 1:12, vändplats för sopbil och slambil för enskilt
avlopp Höglanda 1:9, BN 2020-003653 och BN 2021-000309
Yttrande Teknik - befrielse för sophämtning för fritidshus, FRILLESÅS-RYA
4:85, 2021/1842-16
Yttrande Teknik
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Släps-Kullen 2:212, MH
2021/3971
Yttrande Teknik - parkering, angöringsplatser vändplats för sopbil
TÖLÖGRÄNS 30 BN 2021-003013 (efter svar på tidigare yttrande)
Yttrande Teknik - Loppis, fjäderfäbytardag, barnaktivitet-Kungsbacka torg,
ankrace i ån.
Yttrande Teknik - angöringsplatser för sopbil vid miljöhus

Diarienummer
2022-00060
2022-00063
2021-01112
2022-00058
2021-01187
2022-00051
2022-00048
2022-00044

2022-00043
2022-00018
2022-00038
2021-01166
2021-01036
2021-00987

Sida
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Datum
2022-01-13
2022-01-13
2022-01-12
2022-01-12

2022-01-10
2022-01-10
2022-01-10
2022-01-07
2022-01-07
2022-01-03

Beskrivning
Yttrande Teknik - Samrådsutskick, detaljplan för bostäder inom Särö 1:504,
2017-00008
Yttrande Teknik - Parkering, miljöhus m.m., sophantering och trafiksäkerhet Gällinge 1:49, BN 2021-001405
Yttrande Teknik - VA - Lurendal 1:25, BN 2020-003274
Yttrande Teknik - Begravningsplatser, pumphus, minnesplats, damm, nya
parkeringsplatser och breddning av befintlig utfart - ONSALA 1:9, BN 2021001940
Yttrande Teknik-Sandsjöbacka Trail
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation Rossared 5:1, BN 2021003853
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation Varla 9:55, BN 2021004482
Yttrande Teknik - tillbyggnad inom skyddszon för reningsverk - SLÄPSKULLEN 1:366, BN 2021-001045
Bilaga Yttrande Teknik - Brf Rosen lämplig placering enligt Ragn-Sells och
Teknik, avfall & återvinning
Yttrande Teknik - Parkeringslösning Korpen 9, BN 2020-003696

Diarienummer
2021-01150
2021-01191
2021-01202
2021-01182

2021-01193
2021-01179
2021-01175
2021-01186
2021-00987
2021-01174

ORDFÖRANDEBESLUT
Datum

2022-02-01
Diarienummer

TE 2021-01155

Nominering av ledamot till styrelsen för Avfall Sverige
Beslut
Nämnden för Teknik nominerar Annika Malm, verksamhetschef för Vatten & Avfall i Kungsbacka
kommun, Teknik, till Avfall Sveriges styrelse.
Upplysning
Beslut fattas i enlighet med nämnden för Tekniks delegeringsförteckning, 2021-06-16 § 76, punkt 3.2
att ordförande har rätt att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden.
Sammanfattning av ärendet
En förfrågan har skickats från Avfall Sverige till Kungsbacka kommun avseende nominering av
ledamöter till styrelsen för Avfall Sverige. Förvaltningen har föreslagit att nämnden ska nominera
Annika Malm. Beroende på den korta svarstiden har ett ordförandebeslut varit nödvändigt.
Följande motivering skickades:
Vi vill härmed nominera Annika Malm, 51 år, verksamhetschef för Vatten & Avfall till Avfall
Sveriges styrelse.
Annika, med sin bakgrund som strategisk chef för VA och avfall i Göteborgs Stad, Kretslopp och
vatten (1999-2016, varav 2013-2016 som strategisk chef) och nu som ansvarig för VA och
avfallsverksamheten i Kungsbacka kommun (2020-) har lång erfarenhet av avfallsuppdragets innehåll,
utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Det strategiska avfallsarbetet på Kretslopp och vatten var hon
med och byggde upp då två förvaltningar blev en. Hon har jobbat mycket med styrning, både via linjen
när långsiktiga mål bryts ner till konkreta uppgifter till medarbetare och via nyckeltal och management
med ansvar för taxearbete. Hon har ett hållbarhetsfokus i sin styrning av verksamheten, utifrån både
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hon har även erfarenhet av utvecklingsfrågor och hur
forskning och innovation, inte minst kring ökad digitalisering, från sin tid på RISE (2016-2020). Dessa
erfarenheter gör att Annika kan tillföra både strategiskt utvecklingsarbete, managementperspektiv och
helhetsperspektiv till styrelsearbetet. Hon bidrar också med insyn i hur det är att arbeta i
förvaltningsform, med den mesta delen av verksamheten på entreprenad, i både en större och
mellanstor kommun.
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Annika är van vid arbete på strategisk ledning- och styrelsenivå och har som programchef (2018-2020)
för det stora forskningsprogram InfraMaint varit programmets ledare och länk till styrelsen. Hon sitter
i många styrgrupper och är på Svenskt Vattens rörnätskommittés uppdrag styrgruppsrepresentant i
forskningsprogrammet DRICKS.
Som person är Annika rolig att arbeta med, samarbetsinriktad och med ett engagemang som smittar av
sig. Hon har på de två år som hon varit hos oss i Kungsbacka bidragit med utveckling och målstyrning,
samtidigt som det dagliga avfallsuppdraget sköts med kvalitet och god ekonomi. Vi tycker att Annika
skulle passa perfekt i Avfalls Sveriges styrelse.
Kungsbacka, 2022-02-01
Monica Neptun
Ordförande i nämnden för Teknik
Kungsbacka kommun

