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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 30 november 2021 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Thure Sandén 

1.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
marknad och torghandel på 
Kungsbacka Torg 

2021-00996  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Teknik för yttrande. 

2.  Remittering av motion från 
Roger Larsson (KB) om 
marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

2021-00997  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Teknik för yttrande. 

3.  Remittering av motion från 
Johan Tolinsson (S) m.fl. - Låt 
Kungsbackas skolelever få 
"Spring i benen" 

2021-01028  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Förskola & Grundskola 
för yttrande. 

4.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om gratis 
broddar till invånare som fyllt 
70 år (-) 

2021-01086  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg för 
yttrande. 

5.  Remittering av motion från 
Agnetha Ernegård (-) om krav 
på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för 
anställning inom vård och 
omsorg 

2021-01098  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Vård & Omsorg för 
yttrande. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Remittering av motion från 
Carita Boulwén (SD) om utdrag 
ur belastningsregistret vid 
anställning inom Kungsbacka 
kommun 

2021-01101  Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar 
motionen till nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad samt nämnden för Vård & Omsorg 
för yttrande. 

7.  Antagande av arkivbeskrivning 
för kommunstyrelsen 

2021-00693  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Arkivbeskrivning för 
kommunstyrelsen, daterad 2021-09-16. 
 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunstyrelsen 2001-09-19 § 186 upphör därmed 
att gälla. 

8.  Antagande av 
klassificeringsstruktur för 
kommunstyrelsens 
kärnverksamhet 

2021-01003  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Klassificeringsstruktur för 
kommunstyrelsens kärnverksamhet, daterad 2021-
10-20. 

9.  Antagande av 
dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens 
kärnverksamhet 

2020-00069  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan 
för kommunstyrelsens kärnverksamhet, daterad 
2021-09-29. 
 
Dokumenthanteringsplan för kärnverksamheter i 
kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 
2018-01-23, §12 upphör därmed att gälla. 

10.  Antagande av 
dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
stödprocesser 

2020-00068  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
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. 

11.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 4:78, skifte 2 

2021-00944  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

12.  Förlängning och tillägg till 
principavtal med KB Stejla 
Anneberg, detaljplan för 
utveckling av Annebergs 
centrum 

2019-00257  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning och tillägg 
till principavtal, undertecknat av Kommanditbolaget 
Stejla Anneberg, 2021-11-08. 
 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören,  
eller deras respektive ersättare, att för kommunens 
räkning underteckna förlängning och tillägg till 
principavtal samt övriga nödvändiga handlingar för 
ärendets genomförande. 

13.  Föreläsning om projekt MarkEn  
 
Klockan 08:50-09:50 
 
Victor Öberg, Anna Mårtensson 
(Region Halland) 

Elinor Filipsson, 
Simon Vedlund, 
Johan Gerremo, 
Andrea Ericsson 

2021-01121  - 

14.  Medlemsdialog med 
Samordningsförbundet i 
Halland inför verksamhetsåren 
2022-2023 (45 min)  
 
Klockan 10:00-10:45 
 
Samuel Grahn, 
förbundsordförande 
Samordningsförbundet Halland 
 
Linda Bertlin, teamkoordinator 
Individsamverkansteamet, 
(Gymnasium & Arbetsmarknad) 

2021-00887  - 
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15. Dialog med Göteborg & Co 

Klockan 11:00-12:00 

Jonas Ransgård (M), 
Åsa Borwén, Peter Grönberg 
(Göteborg & Co)  

Elinor Filipsson, 
Elisabeth Lundin, 
Ulrika Granfors (Kultur & 
Fritid) 

2021-01120 - 

16. Information från ledamöter och 
förvaltning 

2021-00014 - 

17. Workshop om fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka 
stad 

Klockan 13:00-16:00 

Andrea Ericsson, 
Sandra Lindahl, 
Viktoria Fagerlund, 
Ledamöter nämnden för Teknik 
arbetsutskott 

2020-00313 - 

Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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§ 153 Dnr 2021-00996 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på 
Kungsbacka Torg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

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 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknad och torghandel på Kungsbacka Torg, 2021-10-
18  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



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 

Kungsbackaborna (Kb) 
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§ 154 Dnr 2021-00997 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att placera storbildsskärmar utmed 
E6:an med syftet att öka marknadsföringen av kommunen, kommunens företag och föreningar 
samt olika evenemang. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed E6:an, 2021-
10-08  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbackaborna 

Motion till KF:s möte 2021-11-09 2021-10-08 

Betr: Marknadsföring via Storbildskärm utmed E6:an 

En ledskylt placeras före eller efter ekodukten men i god tid innan Varla avfarten vid E6 i 

riktning mot Malmö. Söderifrån skulle skylten kunna placeras efter Hanhalsholmevägen men 

före Rolfsån. Här passerar drygt 100 000 personer per dygn. Kungsbacka kommun borde göra 

som grannkommunerna Borås och Göteborg, kombinera traditionell utomhusreklam med 

modern teknik och rörliga bilder vilket gör det lätt att nå ut med information till alla åldrar. 

Framför allt blir informatiönen oundviklig och budskapet når de som åker längs E ban. 

Bildskärmen skall klara av att visa alla former av visuella media och med rätt kreativ 

utformning av budskapen skapar Kungsbacka kommun en garanterad "impact "och påverkan 

med sin information och sina budskap. 

Syftet är att öka marknadsföreningen av vår kommun eller våra företag och föreningar. Olika 

evenemang, Tjolöholm, Äskhult, sport eller kulturevenemang såsom teaterutställningar, 
mässor m.m. och andra event/budskap eller info. Utbyggda Hede handelsområde, 

Kungsmässan och idrottsanläggningarna för hästsport, handboll, innebandy, fotbol l, ishallen 

och simhallen m.fl. med sina cuper, matcher och events/kultur aktiviteter bidrar till att alltmer 

göra Kungsbacka til l en handelsstad och mötesplats, vilket lockar fler och fler besökare till 

kommunen. 
Det är önskvärt att de stannar längre och besöker butiker, restauranger och olika utflyktsmål. 

Även aktuell trafiksituation kan hållas uppdaterad här. 
- Det finns hur mycket information som helst som vår kommun kan och bör gå ut med. 

Kungsbackaborna yrkar därför att: 

Kommunfullmäktige ger Teknik i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag till 
beslut ~~ 

Roger L n' 

Kungsbackaborna (Kb) 
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§ 155 Dnr 2021-01028 
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. – Låt Kungsbackas 
skolelever få "Spring i benen" 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S) och Rickard Wäst (S) har inkommit med en 
motion om att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en liknande 
satsning som Stockholms stads "Spring i benen". Satsningen syftar till att få aktivare lektioner 
för skoleleverna med korta rörelsepauser och mer rörelse både före, under och efter 
skoldagen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Johan Tolinsson (S) m.fl. – Låt Kungsbackas skolelever få "Spring i benen", 
2021-10-19 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



~~ 
~a Socialdemokraterna 

Motion Låt Kungsbackas skolelever få " Spring i benen" 

takt med skärmarnas intåg i våra liv med tv, datorer, paddor och inte minst mobiler har 
stillasittandet ökat kraftigt. Detta är ett allvarligt problem för folkhälsan. Västvärldens 
livsstilssjukdomar, iform av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, motverkas bäst genom ett fysiskt 
aktivt liv och goda kostvanor, det är forskarna eniga om. Kostnaderna för samhället kommer bli 
mycket stora om vi inte vänder denna utveckling. De investeringar vi gör nu i en förbättrad folkhälsa 
kommer löna sig mångfalt längre fram. 

Kungsbacka kommun kan påverka elevernas skolgång så att den blir mer fysiskt aktiv. Det är inte 
bara i idrottsämnet som eleverna bör röra på sig utan flera gånger varje dag. Det är förstås en stor 

utmaning men det finns goda exempel där man lyckats bryta gamla mönster och hitta nya lösningar. 

Stockholms stad har de senaste åren genomfört satsningen "Spring i benen". Det har lett till aktivare 
lektioner med korta rörelsepauser, och till mer rörelse både före, under och efter skoldagen. Äldre 
elever handleder yngre elever, lärare får tips av kollegor om övningar, fritidshemmen är engagerade 

och föräldrar medvetandegörs om rörelsens betydelse både för skolresultat och för både psykisk och 
fysisk hälsa och välbefinnande. 
Det drivs av Stockholms Stads utbildningsförvaltning som tar hand om administration, handledning 
och tillhandahåller stödmaterial och forskningsunderlag. Men det mesta av arbetet sker på skolorna i 
nätverket, där man utbyter erfarenheter och delar med sig av praktiska exempel. Varje skola bidrar 
med en eller flera representanter till nätverket, och dessa kan utgöras av exempelvis idrottslärare, 
skolsköterska eller personal i fritidshem. 
Finland finns liknande satsningar på nationell nivå under rubriken "Schools on the move" dit 90 % av 

landets skolor nu är anslutna. Genom att skapa aktiviteter och utveckla pedagogiken har skoleleverna 
blivit mer aktiva med positiva hälsoeffekter som följd. Vi socialdemokrater menar att Kungsbackas 
skolelever också måste röra mer på sig. Det finns till viss del aktiviter i skolan, gymnasiet och inom 
kultur och fritid idag, men det bör skapas förutsättningar att alla kan applicera modellen i större 
utsträckning. 

Därför yrkar vi på: 

- Att Kungsbacka kommun genom berörda nämnder utreder möjligheterna med en liknande 
satsning som "Spring i benen". 

Johan Tolinsson (S) ag al'ena Sundq ist (S) 
2:e vice Ordf. ämnd n för Förs la &Grundskola Ledamot Nämnden för Kultur &Fritid. 

Rickard Wäst 
Ledamot Nämnden för Gymnasium &Arbetsmarknad 

Kungsbacka 2021-10-19 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunfullmäktige 

Datum 
 

2021-11-09 

 

 

 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  

 

 

§ 156 Dnr 2021-01086 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare 
som fyllt 70 år (-) 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att kommunen ska erbjuda gratis 
broddar till invånare som fyllt 70 år. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om gratis broddar till invånare som fyllt 70 år (-), 2021-11-
03 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



KlJ N GS ~ ~ ~ ~:,~+ ~'~ P~~~ iVl lJ N 

~~~~~ ~~1m D ~.~ 
Motion 

Gratis broddar till 70+ 
~Dnr....,e....e........o...o......e...... 

Med bakgrund av att många äldre skadas så 1I~a efter att ha ramat att de måste 

läggas in på sjukhus, skulle detta kunna minimeras med att Kungsbacka 

kommun erbjuder gratis broddar till invånare 70+. 

Värst drabbade är äldre personer, och en av de största fallriskerna är halka. 

Detta kan i värsta fall även leda till att man avlider i sviterna efter att ha fallit. 1 

Sverige avlider ca 1000 personer årligen till följd av fallolyckor. Kungsbacka 

kommun vill ju "ligga i framkant" och här skulle man med små medel kunna 

spara intusentals kronor på vad det kostar att vårda de som faller varje år. 

Dessutom skulle detta visa att man bryr sig om sina äldre invånare. För att ta 

några exempel på kommuner i närområdet som ser det som en investering att 

ge broddar till sina äldre är (end. artikel ti GP 30/10-21) Göteborgs, Mölndals 

samt Öckerö kommun. I Halland är det ingen kommun som "öppnar sin 

plånbok" till detta. Skrämmande! 

Nu tänker kanske många av er att det är en ringa kostnad som var o en av 

invånarna själva kan bekosta, men det finns de pensionärer som idag även i vår 

"rika" kommun Kungsbacka lever som "fattigpensionärer". Kanske dags för ett 

samarbete med regionen? Belastningen på våra sjukhus är ju redan stor och vi 

behöver ju inte göra köerna till operationssalarna ännu längre. Färre fallolyckor 

innebären besparing för regionen isjukvårds/rehab kostnader. Det ligger alltså 

i regionens intresse att finansiera denna satsning tillsammans med 

kommunen/erns. 

Med hakgrund av ovanstående yrkar undertecknad: 

- att kommunen beslutar att erbjuda kostnadsfria broddar till de som fyllt 

70+ . 

Kungsbacka 20211101 

Agnet E r å rd 
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§ 157 Dnr 2021-01098 
Anmälan av motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens 
belastningsregister för anställning inom vård och omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Ernegård (-) har inkommit med en motion om att införa krav om uppvisande av ett 
utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning kan ske inom vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Motion från Agnetha Ernegård (-) om krav på utdrag ur Polisens belastningsregister för 
anställning inom vård och omsorg, 2021-11-04 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Undertecknad yrkar på 

Att; 

Kungsbacka kommun snarast inför krav på att alla innan anställning inom Vård & 

Omsorg på våra kommunala V & O boenden i Kba skall uppvisa ett utdrag ur 

Polisens belastningsregister. 

Kungsbacka 2021-11-02 

,, 

Agnet Erne 

Bifogar dokument; 

Katrineholm "Rutin för begäran om utdrag ur belastningsregistret inom 

vård-omsorgsförvaltningen" 

Jönköping "Rutin för registerkontroll.." 



Dokumenttyp 

Rutin 
Tillhör Giltig from 

120315 

Beslutad av Ansvarig för beslut om Senast reviderad 

SOClå.1~O1`Vil1~T11I1ge11S revideringar 180704, 1 ~ 1207, 

ledningsgrupp 190926 

Mottagare för info~xr►ation om revideringar 

Socialförvaltningens enhetschefer 

Enligt beslut på ~ocialförvaltnin~en gäller att registerkontroll ska genomföras 
vid nyanställningar av vård- och omsorgspersanal inom funktionshinderomsorgen 
och äldreomso~ge~. Även p~~s~ner som är ~tuella för arbetsiräni~g/omplacering 

eller motsvarande kan omfattas. avet på re~ist~rl~on~-o11 ska ses som en form av 
lämplighetsprövning med syfte ati mimaska riskerna fös att medborgarna utsätts för 

hot, våld, stöld eller annat övergrepp. Utöver Social%rvaltningens beslut stöds 
registerkontrollen inågra fall av lag. I~~t ,gäller v~rksamh~t~r som utför insatser 

enligt 9 § LSS, om de innefattar insatser åt barn (2010:479). Registerkontroll är 

även lagstadgat när det gäller personal vid heja %r vård eller boende (HVB) som 
tar emot barn (2007:171). Med barn menas personer under 18 år. 

Äldreomsorgen 
Vem ska visa registerutdrag? 
Personer som erbjuds anställning och som ska verka i direkt anslutning till 

medborgaren och dennes boende, ska uppvisa registerutdrag. Detta gäller även 

personer som via arbetsrnar~nadsavdelningen (AMA) genomför praktik eller 

motsvarande eller som är aktuella för offentligt sladdat arbete (OSA). 

Hur görs ansökan om r~gis~erutdrag? 
Det är den enskildes ansvar att själv ansöka oja registerutdrag. Det begärs ur 

belas~ningsregisiret via Rikspolisstyrelse. Blankett finns att hämta på 

v~vvww.polisen.se, Tjänster och tillstånd, belastningsregistret —begär utdrag. Det 

registerutdrag som den enskilde ska ansöka om är belastningsregistret %r 
enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1g98:620) om belastningsregister. 

a ne å er 9 1st Ia e (199 :620} a belagt ~reg~ ter? 

BelastningsYegistret innehåller uppgifter om den som 

- genom dorn, beslut, strafföreläggande eller förläggande av ordningsbot ha~-

ålagts påföljd för brott, 

- har ålagts förvandlingsstraff föY böter, 

- med tillämpning av 30 kal 6~ b~°ottsbalken hay fö~~kla~°ais fri f -ån påfö jd, 

- på grund av åklagares beslut enligt 20 kap ?~ rättegångsbalken, 9 eller 17~ 

lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46~ lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall inte hay åtalats för brott eller 

- har meddelats kantaktföYbud enligt lagen om kontaktfö~°bud 
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Registerutdraget ska göras i god tid %re anställningens bärj an. Om 

personen i fråga inse mill lämna registerutdrag avbryts det akiuella ärendet med 

omedelbar verkan. egiste~utdraget ska gara ~~igst sex å~~de~ gammalt räknat 

från tidpunkten fös erbjudandet om anställning. 

t° 5 
e s ~it~° t 

Personer sim erbjuds anställning och som ska verba i dire anslutning till 

brukaren och dennes boende, ska uppvisa regist~rrutdrag. Detta gäller även 

personer som via a~bet~marknadsavde~n2~gen (ffi A) genomför praktik eller 

motsvarande eller som är aktuella för offentligt sk}~ddat arbete (OSA). 

Personer som verkar inom verksamheter som utför insatser enligi 9 § LSS om de 

innefattar insatser åt barn, omfattas a~ lagstadgad registerkontroll. Idessa 

verksamheter omfattas samtliga av registerkontroll, även praktikanter oavsett 

ålder. 

Den lagstadgade registerkontrollen gäller även personer anställda ~v annan 

arbetsgivare och som utför arbete inom Socialförvaltningen. Detta kan t e x bli 

aktuellt för yrkesgruppen personliga assistenter. 

ur görs ansökas registeg ttlrag? 

Det är den enskildes ansvar atp själv ansöka om ~egisterutdr~.g. Det begärs ur 

belastningsregistret via Rikspolisstyrelsen. Blant~ett finns att hämta på 

www.polisen.se, Tjänster och tillstånd, ~el~~tni~~~r~~i~tr~t —begär utdrag. Det 

registerutdrag som den enskilde ska ansöka. om är ~l~~t gsre istret lör 

enskild person e 9 stg~cet lagen (199 :620) am belastningsregister. 

Det registerutdrag som enligt lag gäller inom de verksamheter som utför insatser 

enligt ~ § LSS, om de innefattar insatser åt barn, är ett mer begränsat utdrag och 

omfattar vissa brott mot liv och hälsa, människorov, sexualbrott, grovt rån samt 

bampc~~nografibrc~tt. förvaltningen har beslutas att detta registerutdrag inte ska 

användas utan det är istället ovanstående registerutdrag som gäller i samtliga fall 

inom FO. 

Registerutdraget ska göras i god. tid förs anställningens/praktikens början. Om 

personen i fråga inte vill lämna registerutdrag avbryts det aktuella ärendet med 

omedelbar verkan. Registerutdraget ska vara högst sex månades genmall räknat 

från tidpunkten för erbjudandet av anställning/praktik. 

IF(.~ 
Vem ska visa registerutdrag? 

Personer som erbjuds anställning, praktik, arbetsträning eller omplacering 

inom HVB eller stödboende. I andra verksamheter inom IFO där det %rkommer 

kontakt med barn. eller i verksamheter där ansvarig chef bedömer att 
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registerutdrag bör uppvisas gäller el st i s ~ istret föres °l arson enlut 
stycket lie ( :620). 

görs ansöka ~ist~ t rag? 
Det är den enskildes ansvar alt själv ansöka orre registerutdrag. I)et begärs ur 
belastningsregistret vii. Rikspolisstyrelsen. ~lank~~t finni ~.it hämta på 
www.polisen.se, Tjänster och tillstånd, delas gs~-egi~tr~t —begär utdrag. Dei 
registerutdrag som g~ll~r är utdrag ~r 99H -hens —utdrag mii.~stanke- och 
belastningsregi~ier'°. Detta omfattar ärmen utdrag ur missta ~~egistret. 
Registerutdraget ska göras i god tid %re anställningens/praktikens början. Om 
personen i fråga inte vill lärnr~a registerutdrag avbryts det aktuella ärendet med 
omedelbar verkan. RegistePutdraget ska vara högst sex rnånade~ gammalt räknat 
från tidpunkten fös° erbju det av ansiällning/praktik. 

i e å e elest i s~°~ 'eter ~ 'ss~ erg "stir — e 
Registerutdrag och rnisstankersregister begärs i~ vid arbeta ~å -hem. 
Registerutdraget ä~ ett begränsat utdrag. I~~t omfattar grövre brott som 
mord, dråp, misshandel, olaga hot samtliga sexualbrott, bare~pornografibrott 
mm. Misstankeregistret omfattar misstanke om brott för vilket åtal har väckts. 
Detta utdrag kan enbart begäras %r arbete med barn och unga på HVB-hem. För 
en fullständig beskrivning se 22 §fjärde stycket förordningen (1999:1134) om 
belastningsregister och 8 a § fö~o~dningen (1999:1135) om misstankeregister. 

~Iantering ich förva~n~ ~ ~em~nsan~m~. ~°u~iner f~~ förvaltningen 

ur hanteras registe t ra et å socialfä l ingen? 
Registerutdraget lämnas i oöppnad försändelse ti11 ansvarig chef (alternativt 
handledare för praktikanter) och öppnas gemensamt vid detta t211fä~1e. Vid a11a 
former av förseelser överlämnas registerutdraget alltid till ansvarig chef som 
seden samråder med HR-konsult innan vidare beslut fattas. På begäran av den som 
begärt utdraget ska det återlämnas i original ti11 berörd person. Arbetsgivaren tar 
då en kopia av utdraget och arkiverar detta.. 

~° förvaras registerutdrag end stä ing? 

Registerutdraget ska förvaras i personakten. Innehåller utdraget information 
am att personen är dömd, eller att åtal har väckts i de fall då utdrag hjorts ur 
misstankeregistret, omfattas detta av sekretess och läggs då i sekretessmappen. I 
de fall rekrytering avbryts på grund av vad som framkommer i registerutdraget, 
ska utdraget diaria%ras och arkiveras i en årsakt/samlingsakt. Registerutdraget 
skickas i dessa fall till Hämndkansliet. Registerutdraget ska sparas i två år, dels för 
att Socialstyrelsen. ska kunna genomföra kontroller i de fall registerkontrollen är 
lagstadgad, men också för 

att personer som inte erbjudits anställning kan initiera ett ärende hos 
Diskrimineringso~nbud~mannen (ISO} inom en tvåårsperiod. 
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r förvar° s B ister t t°~ för e~so er so r aktas fir ra tgk/ 
re~str~ni~/ ? 

Då det inte upprättas någon personakt för personer som genomför praktik, 
arbetstränar eller är aktuella för OSA, ska registerutdragen för dessa personer 
sparas och diarieföras i en årsakt/samlingsakt. Registerutdraget skickas till 
nämndkansli~t. Märk registerutdraget med den n~.mnd deb avier. 

IJ s ~.ve 
Cirkulär SKL 10:70 
Lag om Yegisterkont~oll av personal som utför vissa insatser åt baYn med 
funktionshinder 

Cirkulär SKL 07:32 
Lag om registe~kont~-oll av personal våd sådana hem fös- v~~-d eller boende som 
tar emot barn 
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~ , ~ ~ ~ •` ~ 
BEGÄRAN OIVI UTDRAG UR 
BELI~STNINGSREGISTRET 

allmänt utdrag ur belastningsregistret begäras in. Blanketten heter "Kontroll av egna 
uppgifter i belastningsregistret (442.3)". 

3. Utdrag från belastningsregistret ska överlämnas till ansvarig chef i samband med att 
tjänst erbjuds. Utdraget får inte vara äldre än ettår. Chefen ansvarar för att utdraget 
inkommer och att uppgifter stämmer överens med sökandes identitetsuppgifter. 

4. Förfarandet vid utdrag: Registerutdraget för den som ska arbeta med barn haren 
vattenstämpel som garanterar att den är äkta. Detta har inte det allmänna utdraget. 
För att garantera att det allmänna intyget inte är förfalskat ska personen visa upp 
det oöppnade kuvertet och sedan ges möjlighet att läsa intyget. Därmed ges 
personen möjlighet att ta ställning till om utdraget ska lämnas till arbetsgivaren. 
Personen har rätt att välja att inte visa intyget, men är då inte aktuell för anställning, 
praktik etc. 

5. Ansvarig chef noterar vid upprättande av anställningsavtal, under delen uppvisat 
registerutdrag att utdraget är uppvisat och när det är utfärdat. Uppvisat utdrag 
återlämnas till den sökande (dock gäller andra regler för anställda som ska arbeta 
med barn, se nedan). 

Anställning ivård- och omsorgsförvaltningen ska inte ske om registerutdraget visar att 
en person är dömd enligt vissa särskilt allvarliga och angivna brott. Sådana brott som 
avses är: 
• Mord 

• Dråp 
• Misshandel 
• Människorov 
• Barnpornografibrott 
• Samtliga sexualbrott 
• Grovt rå n 

Därutöver får, vid annan brottslighet, bedömas om den sökande kan anses som lämplig 
för anställning. Det ska göras en individuel{ bedömning av ansvarig chef om anstäl{ning 
ska erbjudas eller inte. Vid behov ska samråd ske med HR-konsult och överordnad chef. 
Här kan beaktas faktorer såsom typ avbrott, allvarlighefisgrad, relevans kopplat till sökt 
tjänst, hur lång tid som passerat sedan brottstillfället med mera. Att en sökande 
överhuvudtaget finns registrerad i belastningsregistret innebär alltså inte att denne är 
diskvalificerad för arbete. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. När det 
gäller personer som söker uppdrag gäller samma förhållningssätt som vid anställning. 

. ~- ~ ~ ;~ • 

Enligt dataskyddsförordningen ska arbetsgivaren redovisa på vilket sätt personuppgifter 
behandlas. Lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktionshinder anger att arbetsgivare haren skyldighet att begära in registerutdrag för 
nämnd personalgrupp. En kopia på utdraget ska sparas i minst två år från det att en 
anställning, ett uppdrag eller en praktik påbörjades. Kopian sparas i medarbetarens 
personakt. 

Vård- och omsorgsförvaltningen inhämtar utöver lagreglerad skyldighet underlag för 
samtliga personer som söker tjänst inom verksamheterna. Utdrag från 
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BEGÄRAN OM UTDRAG UR 
;~~1 ;BELASTNINGSREGISTRET 

belastningsregistret sparas inte hos förvaltningen. Dock noteras på anställningsavtalet 
att ett utdrag har uppvisats och vilket datum utdraget utfärdades. Anställningsavtalet 
sparas i medarbetarens personakt. Vad avser uppdragstagare ska anges i uppdragsavtal 
att registerutdrag är uppvisat. I övrigt gäller samma förhållanden som ovan. 

~~ v r 

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
• Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 

funktionshinder 
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§ 158 Dnr 2021-01101 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur belastningsregistret 
vid anställning inom Kungsbacka kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD), Tommy Bech och Susanne Andersson (SD) har inkommit med en 
motion om att kommunen alltid ska begära in utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning 
inom vård och omsorg samt vid nyanställning inom gymnasium och arbetsmarknad för arbete 
inom Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium.  

Vidare vill motionärerna att kommunen ska begära in utdrag ur belastningsregistret för redan 
anställda inom vård och omsorg och Kungsbackas gymnasium inklusive särgymnasium samt 
att kommunen fortlöpande ska kräva in utdrag från belastningsregistret för de anställda inom 
de verksamheter som det berör. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 
Kungsbacka kommun, 2021-11-01 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



																																																																																																																								Kungsbacka	211101	
	
Motion	angående	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	anställning	inom	Kungsbacka	kommun	
	
För	oss	i	Sverigedemokraterna	är	tryggheten	en	av	de	absolut	viktigaste	frågorna.		
Att	åtgärder	vidtas	för	att	så	långt	det	är	möjligt	garantera	invånarnas	trygghet	och	säkerhet	är	för	
oss	oerhört	viktigt.	Kungsbacka	kommun	har	ett	extra	stort	ansvar	för	att	tillse	att	trygghet	och	
säkerhet	för	de	individer	som	riskerar	att	vara	mer	utsatta	än	andra	särskilt	beaktas,	såsom	barn	och	
unga,	sjuka,	personer	med	funktionsnedsättning	och	äldre	i	behov	av	omsorg.		
	
Vi	har	idag	krav	på	att	utdrag	ur	belastningsregistret	ska	inhämtas	inför	anställning	i	verksamheter	
där	man	arbetar	med	barn,	som	inom	barnomsorg,	för-	och	grundskola,	fritidshem,	LSS-	boende	och	i	
stödboende	för	barn	och	unga.		
	
Den	som	arbetar	med	barn	måste	enligt	Lag	om	registerkontroll	för	personer	som	ska	arbeta	med	
barn	(	2013:852)	visa	upp	ett	utdrag	ur	belastningsregistret.	Däremot	finns	inte	samma	krav	enligt	lag	
när	det	gäller	för	arbete	med	äldre,	något	som	vi	finner	mycket	anmärkningsvärt	då	våra	äldre	kan	
vara	precis	lika	utsatta	och	oskyddade	som	våra	barn.	
			
Vi	i	Sverigedemokraterna	i	Kungsbacka	anser	det	precis	lika	viktigt	att	utdrag	ur	belastningsregistret	
görs	även	när	det	gäller	för	arbete	inom	hemtjänst	och	äldreomsorg.	Kungsbacka	kommun	måste	
därför	säkerställa	att	det	finns	rutiner	som	skyddar	våra	sjuka,	svaga	och	äldre	så	att	de	och	deras	
anhöriga	kan	känna	trygghet	i	den	omsorg	kommunen	ansvarar	för.	
	
För	arbete	inom	gymnasium	och	särgymnasium	anser	vi	också	att	utdrag	ur	belastningsregistret	ska	
inhämtas.	Sedan	2014	gäller	att	registerutdrag	ska	uppvisas	för	anställning	inom	gymnasium	och	
särgymnasium	om	arbetsgivaren	kräver	det,	vilket	vi	anser	är	av	vikt	och	därmed	ska	göras.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	i	Sverigedemokraterna	på	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	alltid	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	nyanställning	inom	vård	
och	omsorg		
	
-Att		Kungsbacka	kommun	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	för	redan	anställda	inom	vård	och	
omsorg	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	alltid	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	vid	nyanställning	inom	
Gymnasie-	och	arbetsmarknad	för	arbete	inom	Kungsbackas	gymnasium	inklusive	särgymnasium.	
	
-Att	Kungsbacka	kommun	begär	in	utdrag	ur	belastningsregistret	för	redan	anställda	inom	
Kungsbackas	gymnasium	inklusive	särgymnasium		
	
-Att	Kungsbacka	kommun	fortlöpande	kräver	in	utdrag	från	belastningsregistret	för	de	anställda	
inom	de	verksamheter	som	det	berör	
	
	
	
	



	
Sverigedemokraterna	Kungsbacka	genom		
	

	
												Tommy	Bech	(SD)	
	
												Susanne	Andersson	(SD)	
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, daterad 2021-09-16. 

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2001-09-19 § 186 upphör 
därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
I Kungsbacka kommuns Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning framgår det att varje 
myndighet ska ha en arkivbeskrivning. Syftet med detta är att ge en kort introduktion till myndigheten, 
dess uppdrag, verksamhet och hur man söker fram dess handlingar. 

Arkivbeskrivningen är tänkt att fungera som ett hjälpmedel i framtida sökningar av arkivmaterial. Att 
ha en arkivbeskrivning är också ett krav i arkivlagen. Förslaget bygger på instruktioner från 
kommunarkivet och har tagits fram i ett nära samarbete mellan kommunledningskontoret och 
samhällsbyggnadskontoret. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-16 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, 2021-09-16 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2001-09-19 § 186 

Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 
Arkivansvariga på kommunstyrelsens förvaltning 
Arkivredogörare på kommunstyrelsens förvaltning 
 

Malin Aronsson    Anders Johansson  

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Arkivbeskrivning 
Kommunstyrelsen 

Version 2.0 

 

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet 

upprätta en arkivbeskrivning som antas av myndigheten. Ändringar ska samrådas med 

arkivmyndigheten. 

 

Myndighetens bildande 
Kommunstyrelsens verksamhet inleddes i samband med kommunens bildande 1971. 

Myndighetens organisation, verksamhet och historik 

Verksamhet 
Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. 

Historik - kommunen 
Kungsbacka kommuns område motsvarar socknarna Fjärås, Frillesås, Förlanda, Gällinge, Hanhals, Idala, 
Landa, Onsala, Släp, Tölö, Vallda, Älvsåker och Ölmevalla. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 
1862 landskommuner med motsvarande namn. Inom området fanns även Kungsbacka stad som 1863 bildade 
en stadskommun. 

Vid kommunreformen 1952 bildades ett antal "storkommuner" i området:  

 Fjärås (av de tidigare kommunerna Fjärås, Förlanda och Hanhals) 
 Löftadalen (av Frillesås, Gällinge, Idala, Landa och Ölmevalla) 
 Onsala (oförändrad) 
 Särö (av Vallda och Släp)  
 Tölö (av Tölö och Älvsåker) 

Kungsbacka stad förblev opåverkad av kommunreformen 1952, men 1969 införlivades Tölö storkommun i 
staden. 

Kungsbacka kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Kungsbacka stad och Särö landskommun. 
1974 införlivades storkommunerna Fjärås, Löftadalen och Onsala. Inför införlivandet av dessa kommuner 
med Kungsbacka kommun, fanns under 1973 en sammanläggningsdelegation som förberedde diverse frågor 
inför sammanläggningen. 
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Arkivbeskrivning 

Kungsbacka kommuns kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt kommunstyrelsens arbetsutskott bildades 
1971.  

Historik - Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens verkställande organisation är kommunstyrelsens förvaltning.  

1986 är förvaltningen uppdelad på Personalkontor, Stadskansli (Arbetsutskott, Budgetberedning, 
Naturvårdsdelegation och turistdelegation), Fastighetskontor och Plankontor. 

1992 upphör Fastighetskontoret och Mark- och Bostadskontoret upprättas. 

1994 bildas Kommunledningskontoret genom en sammanslagning av stadskansliet och personalkontoret. 

1998 upphör Mark- och bostadskontoret som egen förvaltning och införlivas med 
Kommunledningskontoret. 

2000 skapas Nämnden för Service. Den nya nämnden tar över många av de roller som tidigare hanterats på 
stadskansliet/kommunledningskontoret. (Se Arkivbeskrivning för Nämnden för Service för mer information.) 

2010 Mark- och bostadsenheten utökas och namnändras till Planering & Exploatering. 

2016 En organisationsutveckling på KLK skapar de nya områdena Utveckling, Ekonomi, HR & 
kommunikation, Styrning & analys. Kansliet delas mellan Styrning & analys och en del som överfördes till 
Nämnden för Service. 

2018 består förvaltningen av två kontor: kommunledningskontoret (KLK) och samhällsbyggnadskontoret 
(SBK). Samhällsbyggnadskontoret inrättas 2018-01-01 efter beslut i kommunstyrelsen 2017-09-26 §203.  
Planavdelningen och stabspersonal flyttar från förvaltningen för Plan & Bygg till kommunstyrelsens 
förvaltning. Samhällsbyggnadskontoret bildas med planavdelningen, mark & exploatering, stabsfunktion 
samt strategiska avdelningen. Avdelningen planering & exploatering flyttar över planeringsverksamhet till 
strategiska avdelningen, resterande bildar mark & exploatering. Kommunens ekologer flyttar över från 
Nämnden för Miljö & Hälsa till strategiska avdelningen. 

2020 Omorganisation: 

KLK:  

Avdelningarna Styrning & analys samt Ekonomi upphör som egna enheter. Avdelningen Styrning & 
ekonomi bildas (se definition nedan). Avdelningen Administration byter namn till Kansli, och utökas med 
Kommunjurist och Specialist administration, som tidigare tillhört Styrning och Analys. Enheten Integration 
avvecklas och ansvaret för frågorna övergår till SBKs avdelning för Hållbar utveckling. 

SBK: 

Strategiska avdelningen byter namn till Hållbar utveckling (se definition nedan) och utökas med två 
Specialister hållbarhet, som tidigare tillhört Styrning och Analys. Även Integration som tidigare tillhört KLK 
inkorporeras i denna enhet. 

Organisation  
Kommunstyrelsens förvaltning består av två kontor: kommunledningskontoret (KLK) och 
samhällsbyggnadskontoret (SBK). 

Kommunledningskontoret år 2020 

Kommunledningskontoret är indelat i följande enheter: 

Digitalisering 

Digitaliseringsenheten arbetar med digital verksamhetsutveckling på en kommunövergripande nivå. Enheten 
rustar medarbetare och invånare för nya arbetssätt och ser digitalisering som en nyckel till framtidens 
välfärd, samt förvaltar och utvecklar kommungemensamma verksamhetssystem. 
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HR (Human Relations)  
Varje nämnd är ansvarig för sig egen personal och har egna HR-specialister. HR på 
kommunledningskontoret arbetar däremot kommunövergripande och har processansvar inom ett antal 
områden. De olika områdena täcks av specialisterna på HR, som har olika inriktningar på sina uppdrag; 
förhandling och arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, chefsförsörjning och kompetensutveckling, 
lönebildning samt arbetsmiljö. 

Kansli 
Kansli på kommunledningskontoret har som uppdrag är att stödja och vägleda förvaltningar och 
förtroendevalda i ärendehantering och informationsförvaltning och i juridiska frågor, samt utföra ett flertal 
administrativa tjänster. 

Medarbetarna på enheten arbetar bland annat med att utreda, samordna och skriva protokoll till ett flertal 
olika beslutsinstanser inom kommunen. Enheten är även ansvarig för genomförande av allmänna val och 
borgerliga vigslar. Arkivmyndigheten samt dataskyddsombud tillhör också enheten. 

Kommunikation för förändring 

På enheten finns kommunikatörer, en grafisk formgivare och kommunikationsspecialister. Tillsammans 
stöttar enheten kommungemensamma initiativ med produktionsledning, att sätta ramar och koncept för 
kommunikationen (kommunikationsplanering) samt med att följa upp de kommunikativa insatserna enheten 
gör. 

Vid kommunikation som är löpande och mer produktionsfokuserad, kan enheten ta hjälp av 
kommunikationspartners, och få hjälp med såväl strategiskt kommunikationsarbete, filmproduktion, löpande 
kommunikationsarbete och digitalt lärande. 

Krisberedskap och säkerhet 
Enheten har det övergripande lednings- och samordningsansvaret för säkerhet och beredskap i kommunen 
samt för kommunens samhällsskydd och krisberedskap utifrån det geografiska området. 

Näringsliv 
Näringslivsenhetens uppdrag är att samordna och leda utvecklingen av kommunens insatser för att främja 
utveckling och tillväxt av näringslivet. Det här inkluderar ett brett spektrum av insatsområden, såsom 
exempelvis näringslivsservice och nyföretagande, för att möjliggöra för entreprenörer och företagsamma 
människor. 

Näringsliv arbetar också nära de förvaltningar som på olika sätt har kontakt med näringslivet i kommunen, 
samt med externa partners eller andra offentliga organisationer. 

Styrning och ekonomi 

Enheten samordnar och utvecklar kommunens styr- och ledningsprocesser som rör budget och 
årsredovisning, kvalitet och intern kontroll. 

Enheten har det övergripande ansvaret för att ha en god redovisning i Kungsbacka kommun och stödjer 
förvaltningarna i dessa frågor. Enheten hanterar dagliga in- och utbetalningar, handlägger kommunens 
kundreskontra med krav-verksamhet, systemadministration, statistik samt gör undersökningar, utredningar 
och analyser. 

Utveckling 
Enhetens uppdrag är att leda, styra och samordna kommunens utvecklingsarbete med fokus på målen och 
omställningen för att klara framtidens välfärd. Detta genomförs bland annat genom projektledning, 
förändringsledning, användardriven innovation, facilitering, kommunikation, extern samverkan och 
finansiering. 

Samhällsbyggnadskontoret år 2020 

Samhällsbyggnadskontoret är indelat i följande enheter: 
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Mark och exploatering 
Kärnverksamheten består av att köpa och sälja fastigheter, genomförandefrågor vid exploatering, och 
markförvaltning med mera. 

Avdelningen  

 utvecklar den kommunala marken utifrån kommunens översiktsplan. 
 ansvarar för markinnehav genom förvaltning, utveckling och exploatering. 
 säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Kungsbackas 

nuvarande och framtida tillväxt. 

Planavdelningen 
Kärnverksamheten består i huvudsak av detaljplaneprocessens ärendetyper, planprogram och detaljplan. 

Avdelningen  

 ansvarar för hela planprocessen med fokus på planprogram och detaljplaner. 
 arbetar med både kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. 

Hållbar utveckling 

Kärnverksamheten består av översiktsplanering, fördjupad översiktsplanering, trafikplanering på en 
strategisk nivå, hållbar utveckling ur ett strategiskt perspektiv, planbesked som är en initierande del av 
detaljplaneprocessen, planstudier osv. 

Avdelningen  

 ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor. Hit hör den kommunomfattande 
översiktsplaneringen och engagemang i regionala planeringsfrågor.  

 ansvarar för övergripande planering inom områdena bostadsförsörjning, infrastruktur och naturvård  
 ansvarar för upprättande av lokaliseringsutredningar och förstudier. 

Stab 

Staben är en stödjande funktion som har en kärnverksamhet med innehåll som gemensam administration, 
kommunikation och utveckling.  
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Bestämmelser för myndighetens verksamhet 
Kommunstyrelsen styrs av i vart fall följande lagar:  

Arkivlagen 

Tryckfrihetsförordningen  

Offentlighets- och sekretesslagen 

Förvaltningslagen 

Kommunallagen 

Dataskyddsförordningen  

Dataskyddslagen 

Plan- och bygglagen 

Jordabalken 

Fastighetsbildningslagen 

Regeringsformen 

Miljöbalken 

Enskilda väg-lagen 

Expropriationslagen 

Anläggningslagen 

Ledningsrättslagen 

Samfällighetslagen 

Avtalslagen 

 

Kommunstyrelsen styrs av följande reglementen:  

Reglemente för arkivmyndigheten KS2018:825 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder KS2018:365 

Reglemente för kommunstyrelsen KS2018:28 

Reglemente för byggnadsnämnden KS2020:00168 

Planering och styrning av arkivbildningen 
I samband med införandet av arkivlagen (1990:782) gavs offentlig verksamhet en frist fram till utgången av 
1995 att upprätta en dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. Efter tillsyn från kommunens revisorer i 
december 1995 och oktober 1996 så antog kommunstyrelsen sin första dokumenthanteringsplan och 
arkivbeskrivning i december samma år. 
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Dokumenthanteringsplanen har beslutats: 
 

Ärende: 
Beslutsdatum: Diarienummer: 

Dokumenthanteringsplan 1996-12-18 § 284 KS96-497/10 

Dokumenthanteringsplan 2001-09-19 § 186 KS01-42/10 

Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
ledningsprocesser 

2017-09-26 § 211 KS15-42 

Dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens kärnverksamhet 

2018-01-23 § 12 KS/2017:705 

Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
stödprocesser 

2018-01-23 § 13 KS/2017:706 

Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
ledningsprocesser 

2020-06-23 § 137 KS2020-67 

Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
stödprocesser 

2021-08-24 § 202 KS2020-68 

Dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens kärnverksamhet 

Ännu ej beslutad KS2020-69 

 

Arkivbeskrivningen har beslutats: 
 

Ärende: 
Beslutsdatum: Diarienummer: 

Arkivbeskrivning 1996-12-18 § 284 KS96-497/10 

Arkivbeskrivning 2001-09-19 § 186 KS01-42/10 

Arkivbeskrivning Ännu ej beslutad KS2021-693 

 

Klassificeringsstrukturen har beslutats: 
Klassificeringsstrukturer från 2017 - 2019 finns beslutade som en del av dokumenthanteringsplanerna. 

 

Ärende: 
Beslutsdatum: Diarienummer: 

Klassificeringsstruktur för 
kommungemensamma 
ledningsprocesser 

2019-09-24 § 226 KS2019-525 
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Klassificeringsstruktur för 
kommungemensamma 
stödprocesser 

2019-09-24 § 227 KS2019-526 

Klassificeringsstruktur för 
kommunstyrelsens 
kärnverksamhet 

2019-09-24 § 228 KS2019-527 

 

Policy- och styrdokument har beslutats: 
 

Ärende: 
Beslutsdatum: Diarienummer: 

Riktlinjer för arkivvård och 
informationsförvaltning 

2019-03-26 § 71 KS2018-470 

Regler för hantering av 
information i Kungsbacka 
kommuns digitala 
samarbetsplattform och Microsoft 
365 

Beslut 2018-10-18 

Beslut 2019-01-22 

Beslut 2020-12-11 

KS2018-509 

KS2020-1095 

 

Bevarande och gallring 
Bevarande och gallring styrs av de antagna dokumenthanteringsplanerna. Kommunstyrelsen har ett särskilt 
ansvar, så som kommunens arkivmyndighet, att ta fram dokumenthanteringsplaner för 
kommungemensamma ledningsprocesser och stödprocesser. Utöver detta tar kommunstyrelsen också fram 
en dokumenthanteringsplan för sina kärnverksamheter.  

Bland särskilda beslut kan speciellt noteras: 

Ärende: 
Beslutsdatum: Diarienummer: 

Gallring av skannade handlingar 2014-05-20 § 115 KS/2014:1 

E-arkivering av elektroniskt 
underskrivna beslut 

2019-10-22 § 254 KS2019-79 

 

I december 2006 översvämmades arkivet på grund av otillräcklig tätning av ytterväggarna. Det tog månader 
att åtgärda effekterna av översvämningen, och idag råder osäkerhet om något material i samband med detta 
gått förlorat. 

Sökvägar till myndighetens arkiv och handlingsbestånd 
Dagsaktuella handlingar går att söka i kommunens diarium, som finns tillgängligt på hemsidan. Vissa äldre 
handlingar går att söka i kommunens e-arkiv, som finns tillgängligt på hemsidan. Arkiverade handlingar går 
att söka på övergripande nivå i kommunarkivets databas, som dock inte är publicerad externt. Den bästa 
sökvägen till myndighetens arkiv och handlingsbestånd är dokumenthanteringsplanen. 

Verksamhetssystem som kommunstyrelsen är ansvarig för: 

System: Kort beskrivning: 
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Adato Stödja rehabiliteringsprocesser 

Antura Projects Projektverktyg 

BI Business Intelligence-system som även innefattar 
Power BI 

Blue prism Utveckling och hantering av automatiserade 
processer 

CGI Spikeflow Plattform för utveckling av e-tjänster 

Ciceron Dokument- och ärendehanteringssystem (diarium) 

Externa webbplatser Verktyg för externa webbplatser, ett flertal, omfattar 
Episerver 7 

Iipax archive E-arkiv, System för digitalt bevarande 

Infocaption E-learning, KLOK 

Insidan (Omnia intranet) Webbverktyg för interna webbplatser, omfattar 
Episerver 6 

Medvind Arbetstid Planering arbetstid 

Microdata E-arkiv för mellanlagring av ekonomisk information 

ODM Dokumenthantering för Insidan och samarbetsrum 

Omnia Digital samarbetsplattform. Intranätet Insidan 

Personec Personal och lön 

Raindance Ekonomisystem 

Raindance Inkassodirekt Microweb Kommunens redovisningssystem och e-arkiv för 
ekonomiverifikationer 

Stratsys Styr- och ledningssystem 

WinLas Hanterar anställningstid, kurskatalog, anteckningar 
för medarbetarsamtal, kompetensinventering och 
lärarlegitimationer 

 

Sekretess 
Kommunledningskontorets enhet för säkerhet och beredskap lyder under säkerhetsskyddslagen. Övriga delar 
av kontoret arbetar med olika paragrafer från offentlighets- och sekretesslagen: 

17:1 Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning 

17:2 Pågående granskning 

18:1 Förundersökningar m.m. 

18:13 Risk- och sårbarhetsanalyser m.m. 

18:8 Säkerhets- eller bevakningsåtgärd 

19:1 Affärs- och driftförhållanden 

19:3 Upphandling m.m. 
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19:4 Upplåning 

19:6 Fackliga förhandlingar 

19:7 Fackliga stridsåtgärder 

19:9 Rättsliga tvister 

21:1 Hälsa och sexualliv 

21:3 Förföljda personer m.m. 

21:5 Utlännings säkerhet i vissa fall 

21:7 Behandling i strid med dataskyddsregleringen 

38:7 Beredskapsförberedelser 

Arkiv som myndigheten förvarar 
Kommunstyrelsen förvarar handlingar från kommunens tillkomst (1971) och framåt, inklusive valnämnden, 
revisionen och kommunstyrelsens förvaltning. Enheten Säkerhet och beredskap förvarar handlingar från 
krisledningsnämnden.  

Kommunen hade tidigare en egen överförmyndarnämnd, vars arkiv ingår kommunarkivet, men ingår sedan 
2015 i Överförmyndare i Samverkan, en gemensam överförmyndarnämnd för Mölndal, Kungsbacka, Partille, 
Härryda och Öckerö, som administreras av Mölndals kommun. 

Kommunstyrelsen är även arkivmyndighet. I denna roll, förvarar kommunstyrelsen handlingar från 
Kungsbacka kommuns föregångare (se ovan under rubriken Historik), samt handlingar levererade till 
kommunarkivet av Kungsbacka kommuns nuvarande och tidigare nämnder. 

Arkivverksamhetens organisation och ansvar 

Arkivansvarig:  
KLK: Administrativ chef, huvudansvarig med särskilt samordningsansvar 

SBK: Samhällsbyggnadschef 

Arkivredogörare: 

KLK: Kommunarkivarien, huvudansvarig med särskilt samordningsansvar 

SBK: Administratörer på Stab, Exploateringshandläggare på Mark- och exploatering 
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Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
















 
 

Datum 

2021-10-20 
Diarienummer 

KS 2021-01003 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

John Karlsson 
 
Utvecklare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av klassificeringsstruktur för kommunstyrelsens kärnverksamhet 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Klassificeringsstruktur för kommunstyrelsens kärnverksamhet, daterad 2021-
10-20. 

Sammanfattning 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. Det är viktigt att kommunens samtliga 
klassificeringsstrukturer är uppdaterade, så att det finns laglig grund för hur kommunens allmänna 
handlingar hanteras. Kungsbacka kommun använder sig av KLASSA-modellen från SKR och 
Riksarkivet för att skapa sin arkivredovisning. 

Kommunstyrelsens verksamhet består enligt KLASSA-modellen av tre delar. Stora delar av 
kommunstyrelsens uppdrag är att utföra det som faller innanför ramen för de kommungemensamma 
ledningsprocesserna och stödprocesserna. Exempel på verksamhetsområden där är ekonomi, 
HR/personal och att besluta om verksamhetsledning, styrning och organisation. Utöver detta har 
kommunstyrelsen enligt KLASSA-modellen även en kärnverksamhet. Kommunstyrelsens 
kärnverksamhet består av fyra delar, Bedriva näringsliv, Fysisk planering, Hantera fastighet och 
exploatering och Borgerlig vigsel. 

Klassificeringsstrukturen är grunden i myndighetens informationsredovisning och är ett systematiskt 
sätt att beskriva myndighetens uppdrag och verksamhet. Verksamhetsområden och samtliga processer 
där information skapas eller hanteras ska finnas representerade i strukturen. Klassificeringsstrukturen 
ska innehålla processbeskrivningar som genereras i processerna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

Klassificeringsstruktur för kommunstyrelsens kärnverksamhet, 2021-10-20 
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Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson  

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 

 



 

 

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

 Sidnummer 

 

 
Klassificeringsstruktur 
Kommunstyrelsens kärnverksamhet  
Version 1.1 
 

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet 

upprätta en klassificeringsstruktur som antas av myndigheten. Ändringar ska samrådas med 

arkivmyndigheten. 
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Processnummer Process Processbeskrivning 

3 Näringsliv  

3.1 Främja näringslivet  

3.1.1 
Hantera styrdokument och riktlinjer – 
näringslivsverksamhet 

 

3.1.1.1 Styra och planera näringslivsverksamhet 

Målet för näringslivsarbetet i kommunen är att det ska vara enkelt att starta, driva, och 
utveckla företag i Kungsbacka.  

Näringslivsarbetet omfattar ett brett spektrum av insatsområden. Etableringsfrågor och 
utveckling av nya verksamhetsområden är en central del i arbetet. En nära relation med de 
lokala företagarna genom företagsbesök, näringslivsträffar och kontakter med företagare- 
och intresseorganisationer är viktigt för att kunna möta näringslivets önskemål och behov. 
Det handlar också om samverkan mellan skola och näringsliv, nyföretagarsatsningar, 
information och kommunikation, systematiskt kvalitetsarbete (nöjd kund-undersökningar), 
kompetensutveckling och den löpande dagliga servicen. 

3.1.2 Främja företagsetableringar  

3.1.2.1 Bedriva företagslots och tillståndslots 

Företagslotsens uppgift och syfte är att förenkla företagares kontakter med Kungsbacka 
kommun. Det handlar om tydlig praktisk rådgivning, information och samordning för en 
effektiv handläggning. 

De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, 
omlokalisering och expansion på befintlig plats. Det kan också handla om mera komplexa 
planerings- och lokaliseringsfrågor. 

Tillståndslotsen är en ren rådgivningstjänst där företagen får träffa myndighetsutövande 
representanter från respektive förvaltning för dialog inför en tillståndsansökan. 

3.1.2.2 Hantera etableringar 

Kungsbacka kommun är en av landets mest företagsamma kommuner med ett högt 
nyföretagande. Fler och växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en 
ekonomi. En viktig del i kommunens näringslivsarbete är därför att uppmuntra och bidra till 
entreprenörskap inom kommunen. 
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3.1.2.3 Hantera verksamhetsmark 

Efterfrågan på mark ökar konstant, både från Kungsbackaföretag som växer och företag 
som söker sig hit. Näringslivsarbetet innebär därför att i samarbete med andra enheter inom 
kommunen skapa utrymme för företagens tillväxt inom kommunen genom att utveckla och 
exploatera kommunens mark. 

3.1.3 
Främja nyföretagande genom samverkan 
med aktörer 

 

3.1.3.1 Planera och tillhandahålla nyföretagarkvällar 

En viktig del i kommunens näringslivsarbete är att uppmuntra och bidra till 
entreprenörskap. Entreprenörskap behöver inte endast handla om att starta egna företag, det 
kan också handla om att tillföra sin arbetsplats nya idéer och engagemang.  

Nyföretagarkvällar arrangeras två gånger om året där personer som funderat på företagande 
kan få tips och råd om att starta företag från bl.a. lokala entreprenörer, Nyföretagarcentrum 
och Kungsbacka entreprenörsskola.   

3.1.3.2 
Planera och tillhandahålla Kungsbacka 
entreprenörsskola för nyföretagare 

I samarbete med Almi så driver Kungsbacka kommun en entreprenörsskola som erbjuder 
starta företag-kurser för de som vill bli företagare eller redan är nyföretagare.  

Under sju tillfällen presenteras tips, praktiska råd och vägledning om att starta och driva ett 
företag. Kurserna leds av rådgivare med mångårig och gedigen erfarenhet av att själva driva 
företag.  

3.1.4 Verka för företagsklimatet och tillväxt  

3.1.4.1 Tillhandahålla mötesplatser för företagsdialoger 

Kungsbacka jobbar aktivt för att vara en företagsvänlig kommun och en viktig förutsättning 
är att företagen erbjuds dialog med politikerna samt att det finns en god förståelse för 
företagens villkor i den kommunala organisationen. 

I kommunen finns Frukostklubben, Framtidsforum, dialogmöten och företagsbesök som är 
några av de mötesplatser som ingår i kommunens arbete med att främja dialog och ett gott 
företagsklimat. 

3.1.4.2 Utvärdera kommunens samverkan med företag 

Insikt är namnet på en servicemätning av kommunens företagskontakter. I mätningen har 
företag som har haft något ärende med kommunen svarat på frågor om bemötande, 
effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet kring kommunens 
myndighetsutövning. Dessutom har företagen fått göra en helhetsbedömning av servicen i 
kommunen. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måttet Nöjd kund-
index, NKI.  
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Syftet med NKI-undersökningen är att förbättra servicen för kommunens företag. Genom att 
fånga upp och ta vara på företagens åsikter kan kommunen sedan göra de insatser som krävs 
för ett förbättrat företagsklimat. Undersökningen ger också möjligheter till jämförelser med 
andra kommuner och mellan förvaltningar i den egna kommunen. Resultatet visar de 
kommuner och verksamheter som fungerar bra, men också de områden som behöver 
förbättras. Undersökningen genomförs vartannat år och Business Region Göteborg, 
Stockholm Business Alliance samt Sveriges Kommuner och Landsting står bakom 
undersökningen.  

3.1.4.3 Utvärdera kommunens tillväxt inom detaljhandel 
Cityindex är en utvärdering av utvecklingen inom detaljhandeln i kommunen (och hela 
Sverige) för att kunna följa upp, stödja och utveckla handeln och genomförs årligen av HUI 
Research AB. 

3.1.5 Bedriva företagsutveckling  

3.1.5.1 
Tillhandahålla konsultrådgivning via e-tjänsten 
Timbanken 

Timbanken är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och Region Halland som erbjuder 
konsultrådgivning inom ett flertal expertisområden. Genom timbanken öppnar företagare ett 
konto och blir kontaktad av kommunens näringslivsenhet för att komma vidare. Med kontot 
kan företagare få tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året. Rådgivningen 
inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och 
upphandlats av Region Halland.    

3.1.6 Bedriva samverkan med skolor  

3.1.6.1 Främja UF-verksamhet (Ung Företagsamhet) 

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att 
tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i 
utbildningssystemet. Ung företagsamhet bidrar till att barn och ungdomar får möjlighet att 
träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Kungsbacka 
kommun stödjer Ung företagsamhet, Halland ekonomiskt för att uppmuntra unga 
entreprenörer. 

3.1.6.2 
Tillhandahålla mötesplatser för samverkan mellan 
skolor och näringsliv 

Genom Praktikplatsen.se kan ungdomar söka praktikplatser hos företag som aktivt har 
anmält sitt intresse. 

Kommunen, skolan och företagen samarbetar för att kunna erbjuda och ta emot prao-elever. 

Praktiskt lärande i skolan är ännu en mötesplats där företagare möter skolan. 
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3.1.7 Främja besöksnäringsutveckling  

3.1.7.1 
Tillhandahålla mötesplatser för dialog om 
besöksnäring 

Besöksnäringen är en växande sektor med stor betydelse, ur såväl sociala, ekologiska som 
ekonomiska perspektiv. Den skapar sysselsättning och bidrar till ekonomisk tillväxt inom 
många olika delbranscher såsom transportsektorn, handel, hotell, restaurang, kultur och 
tjänster. Näringslivsenheten samarbetar därför med olika aktörer inom Halland och 
Göteborg (t ex Göteborg & Co och Visit Halland) för att lyfta och stärka turist- och 
besöksnäringen inom kommunen. 

Kommunen arrangerar årligen turismdagar där aktörer inom turism- och besöksnäringen 
möter varandra, kommunens representanter och samarbetspartners. 

3.1.7.2 Utvärdera kommunens insatser för besöksnäring 

Utvärdering av utvecklingen inom besöksnäringen i kommunen för att kunna följa upp, 
stödja och utveckla besöksnäringen.  

Vi samarbetar med Region Halland med att ta fram statistiska underlag och rapporter som 
visar på besöksnäringens utveckling. 



   
 

  Sida 5 av 11 
  

Klassificeringsstruktur 

7 Samhällsbyggnad  

7.0 Ledning  

7.0.1 Leda, styra, organisera verksamheten   

7.0.1.1 Leda - Styra - Organisera  

7.1 Fysisk planering  

7.1.1 Ta fram översiktsplan  

7.1.1.1 Hantera översiktsplan och fördjupad översiktsplan 

Processen innefattar att ta fram och utveckla kommunens översiktsplan (ÖP) i enlighet med 
plan- och bygglagen (PBL). 

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 
ligger till grund för hur man hanterar ansökan om planbesked, detaljplanering, 
förhandsbesked och bygglov. Innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas - det är endast 
vägledande. 

Från och med 2020, upprättas översiktsplanen i ett digitalt GIS-baserat format (GIS står för 
geografiskt informationssystem). Översiktsplaneprocessen inkluderar regelbundna 
aktualiseringar, mindre uppdateringar och ev. tillägg enligt PBL.  

Fördjupad översiktsplan (FÖP) innebär en fördjupning av översiktsplanen. I processen 
utreds ett avgränsat geografiskt område, exempelvis staden, tätorter eller andra delområden. 

7.1.2 Ta fram detaljplan  

7.1.2.1 

 

 

 

Hantera detaljplan  

och områdesbestämmelser 

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL).  

En detaljplan (DP) reglerar användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelse 
och byggnadsverk. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner 
ses som detaljplaner. 

Detaljplaneprocessen initieras av beslut om planuppdrag samt avslutas när en detaljplan har 
vunnit lagakraft. En detaljplan kan tas fram med olika planförfaranden.  
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Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan, 
exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att 
säkerställa syftet i översiktsplanen.  

7.1.2.2 Hantera planprogram 

Kommunen kan ange mål och utgångspunkter för planarbetet i ett särskilt program. Det 
finns inte något krav på att ett program ska tas fram utan det är kommunen själv som avgör 
om det behövs. När kommunen väljer att göra ett program gäller samma regler för samråd 
som när ett planförslag tas fram. Detta regleras i Plan- och bygglagen.   

Ett planprogram kan bland annat upprätts för ett större område som underlag för framtida 
detaljplaner. Även för projekt som innehåller starka motstående intressen eller där platsen 
inte har stöd i översiktsplanen.  

7.1.2.3 Hantera förstudie 

Processen förstudie regleras inte i plan- och bygglagen (PBL 2010:90). 

Processen innebär att övergripande och kort studera om ett projekt eller en markanvändning 
är lämplig på en specifik plats, alternativt att hitta en lämplig lokalisering för ett ändamål 
eller markanvändning som inte har någon bestämd plats.  

Förstudien kan utgöra underlag vid bedömning om fortsatt planering efter beslut om 
planbesked, eller för kommunens egna initiativ (exempelvis lokalisering av ny skola). 

7.1.2.4 Hantera planbesked 

Ett planbesked är ett besked där kommunen tar ställning till om åtgärden som ansökan 
gäller är lämplig eller inte lämplig att genomföra utifrån översiktsplanen, det allmänna 
intresset och behov.  

Ett planbesked och en ändring av detaljplan behövs alltid när en markägare eller exploatör 
vill bygga nya bostäder, verksamheter eller genomföra ändring som strider mot gällande 
detaljplan.  

Processen innefattar att hantera ansökan och sedan ta beslut om planbesked. Beslut om 
planbesked kan inte överklagas.  

7.1.3 Delta i regionplanering  

7.1.3.1 Medverka i regionplanering 

Regionplanering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda frågor av 
regional betydelse som berör fler än en kommun. Kommunen är inte huvudman här utan 
Regionfullmäktige. Kommunen deltar genom att lämna yttrande med mera. Länsstyrelsen 
har en samordnande roll.  
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7.2  Hantera fastighet och exploatering    

7.2.1  Administrera fastighet och exploatering    

7.2.1.1  Förvärva fastighet  Processen innefattar beslut om köp och byte av fastighet. Kommunstyrelsen eller 
samhällsbyggnadschefen beslutar om förvärv i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente.  

7.2.1.2  Försälja fastighet  Processen innefattar beslut om försäljning och byte av fastighet. Kommunstyrelsen eller 
samhällsbyggnadschefen beslutar om försäljning i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente.  

7.2.1.3  Hantera arrenden  Processen innefattar både att arrendera ut kommunens fastighet och att kommunen 
arrenderar annans fastighet. Processen innefattar även uppsägning och villkorsändring av 
arrende.  
Arrende är när en fastighetsägare upplåter fastighet eller del av fastighet mot ekonomisk 
ersättning. Arrenden på upp till tre år beslutas på delegation, längre arrenden beslutas av 
kommunstyrelsen.     

7.2.1.4  Hantera exploatering och genomförande  Processen innefattar förberedelser för genomförande av detaljplaner genom tecknande av 
principavtal (privatägd fastighet) eller markanvisningsavtal (kommunägd fastighet). Dessa 
följs upp av exploateringsavtal/förbindelse eller genomförandeavtal i samband med en 
detaljplans antagande i syfte att säkerställa detaljplanens genomförande.  

7.2.1.5  Hantera specifika avtal  Processen innefattar avtal som inte faller inom de övriga processerna. Exempel är avtal 
om veteranisering, uppgörelser i samband med förvärv, 
samarbetsavtal, vägrättsupplåtelser och parkeringsavlösen.  

7.2.1.6  Förvalta skogar  Processen innefattar exempelvis ärenden om gallring, plantering och upprättande av 
skogsbruksplaner. Kommunen upphandlar skogsskötsel från fristående aktör.  

7.2.1.7  Hantera övriga frågor  Frågor inom mark och exploatering som inte  går att hänvisa till någon av ovanstående 
rubriker. Ska användas restriktivt!  

7.2.1.8  Förvalta fastighet  Processen innefattar bland annat fastighetstaxering av kommunens 
fastigheter och fastighetsskötsel av icke planlagd mark eller planlagd kvartersmark som inte 
är utarrenderad eller upplåten på annat sätt.   
Förvaltning av byggnader sköts av förvaltningen för service. Förvaltning av 
detaljplanelagd mark för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap sköts av 
förvaltningen för teknik.   
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Rivning av vissa byggnader verkställs/betalas av samhällsbyggnadskontoret.  
7.2.1.9  Hantera servitut  Processen innefattar både att upprätta servitutsavtal på kommunens fastighet till förmån för 

annan fastighet, och att upprätta servitutsavtal på annans fastighet till förmån för 
kommunen.   
Servitut innebär att en fastighet har rätt att på visst sätt nyttja en annan fastighet. 
Avtalsservitut regleras av Jordabalken och kan vara av olika typer exempelvis:   
- Rätt att nyttja väg på annans fastighet  
- Rätt att ha VA-ledningar på annans fastighet  
- Rätt att ha teleledningar på annans fastighet  

7.2.1.10 Hantera nyttjanderätt  Processen innefattar både att upplåta nyttjanderätt av kommunens fastighet och att 
kommunen får nyttjanderätt på annans fastighet. Processen innefattar även 
villkorsändringar, tilläggsavtal samt uppsägning.  
Nyttjanderätt innebär att en fastighetsägare upplåter fastighet eller del av fastighet 
mot eventuell ekonomisk ersättning. Processen innefattar även upplåtelse av 
jakträtt. Nyttjanderätt på upp till tre år beslutas på delegation, längre nyttjanderätt beslutas 
av kommunstyrelsen.  

7.2.1.11  
Hantera fastighetsbildning  
  

Processen innefattar ansökan om lantmäteriförrättning i form av fastighetsbildning, så 
som fastighetsreglering, avstyckning, klyvning, sammanläggning, 3d-fastighet och bildande 
av officialservitut.  

7.2.1.12  Hantera ledningsrätt  Processen innefattar ansökan om ledningsrätt hos lantmäteriet samt att företräda kommunen 
vid förrättningar, till exempel rättigheter för VA-ledningar och teleledningar.  

7.2.1.13  Hantera gemensamhetsanläggning  Processen innefattar ansökan om anläggningsförrättning hos lantmäteriet samt att företräda 
kommunen vid sådan förrättning.  

7.2.1.14  Hantera vägsamfällighet  Processen innefattar  administration av  medlemskapet i de vägsamfälligheter där 
kommunen är medlem, till exempel kallelser och protokoll.  

9 Särskilda samhällsinsatser  

9.1 Borgerlig vigsel  
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9.1.1 Hantera borgerliga vigslar  

9.1.1.1 Administrera borgerliga vigslar 

En borgerlig vigsel kan enbart genomföras av en behörig vigselförrättare som är godkänd av 
länsstyrelsen. En svensk vigsel ska alltid föregås av en hindersprövning hos skatteverket. 
De som önskar ingå äktenskap ska lämna in ett intyg om hindersprövning till kommunen. 
Vigselförrättaren har en skyldighet att kontrollera intyg om hindersprövning. 
Vigselförrättaren har även en skyldighet att genast underrätta skatteverket om genomförd 
vigsel. Kungsbacka kommun skriver ett vigselprotokoll som skickas till länsstyrelsen. 
Kungsbacka kommun erbjuder även kostnadsfri annons i en lokaltidning. 



 

 

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

 Sidnummer 

 

 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av dokumenthanteringsplan förkommunstyrelsens kärnverksamhet 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens kärnverksamhet, daterad 
2021-09-29. 

Dokumenthanteringsplan för kärnverksamheter i kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 
2018-01-23, §12 upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning 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. Det är viktigt att kommunens samtliga 
dokumenthanteringsplaner är uppdaterade, så att det finns laglig grund för hur kommunen hanterar 
sina allmänna handlingar. Kungsbacka kommun använder sig av KLASSA-modellen från SKR och 
Riksarkivet för att skapa sin arkivredovisning. 

Kommunstyrelsens verksamhet består enligt KLASSA-modellen av tre delar. Stora delar av 
kommunstyrelsens uppdrag är att utföra det som faller innanför ramen för de kommungemensamma 
ledningsprocesserna och stödprocesserna. Exempel på verksamhetsområden där är ekonomi, 
HR/personal och att besluta om verksamhetsledning, styrning och organisation. Utöver detta har 
kommunstyrelsen enligt KLASSA-modellen även en kärnverksamhet.  
Kommunstyrelsens kärnverksamhet består av fyra delar, Bedriva näringsliv, Fysisk planering, Hantera 
fastighet och exploatering och Borgerlig vigsel. 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 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-06-10 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsens kärnverksamhet, 2021-09-29 
Dokumenthanteringsplan för kärnverksamheter i kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 
2018-01-23 §12 
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Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 

Verksamhetschefer på kommunstyrelsens förvaltning 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Dokumenthanteringsplan 
Kommunstyrelsens kärnverksamhet 
Version 1.2 

 

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet 

upprätta en dokumenthanteringsplan som antas av myndigheten. Ändringar ska samrådas med 

arkivmyndigheten.  
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Hantera styrdokument och riktlinjer – näringslivsverksamhet 
Process: Styra och planera näringslivsverksamhet 
Processnummer: 3.1.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda – styra –  
organisera 

Näringslivspolitiska 
program (NPP)  

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av Kommunfullmäktige. 

Mål och strategier Diarium Digitalt Bevaras  Beslutas av Kommunfullmäktige. 
Handlingsplan för 
turismstrategi 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av Kommunfullmäktige. 

Turismstrategi med 
bilagor 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av Kommunfullmäktige. 

Handlingsplaner, 
årsplanering  

Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Främja företagsetableringar 
Process: Bedriva företagslots 
Processnummer: 3.1.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Planera och 
genomföra 
företagslots 

Mötesanteckningar, 
företagslotsen  

Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Gallras vid inaktualitet. Bevaras om de innehåller 
beslut eller unik sakuppgift av betydelse för 
verksamheten. 

Projektbeskrivningar Diarium Digitalt Bevaras  
Slutrapporter,  
kommunens 
företags-lots 

Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Sammanfattas i Kommunstyrelsens årsredovisning. 
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Främja företagsetableringar 
Process: Hantera etableringar 
Processnummer: 3.1.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 
förfrågningar 

Förfrågningar Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Förfrågningar rörande etablering, omlokalisering 
och nyetablering.  

Sluta avtal för 
samverkan 

Avtal Diarium Digitalt Bevaras Avtal om att samverka med förfrågande aktör.  
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Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Främja företagsetableringar 
Process: Hantera verksamhetsmark 
Processnummer: 3.1.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Handlingsplan, 
mark för 
näringslivet 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Främja nyföretagande genom samverkan med aktörer 
Process: Planera och tillhandahålla nyföretagarkvällar 
Processnummer: 3.1.3.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Sluta avtal för 
samverkan  

Samarbetsavtal Diarium Digitalt Bevaras Avtal mellan Kungsbacka kommun och 
NyföretagarCentrum Halland som genom 
samverkan bl.a. arrangerar nyföretagarkvällar. 

Förbereda 
nyföretagarkväll 

Annonser Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet  

 

Korrespondens  Samarbetsrum Digitalt Se anm. Korrespondens såsom e-post m.m. av betydelse och 
som tillför sak-uppgifter bevaras. 
Korrespondens av rutinmässig och ringa karaktär 
gallras vid inaktualitet. 

Anmälningar Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 

Genomföra 
nyföretagarkvällar 

Deltagarlistor Samarbetsrum Digitalt 3 år Observera att deltagarförteckningar från seminarier 
eller kurser i egen regi bevaras, se process 3.1.3.2 
Planera och tillhandahålla Kungsbacka 
entreprenörsskola för nyföretagare. 

Program/Inbjudan Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras  

Utvärdera och 
planera kommande 
nyföretagarkvällar 

Mötesanteckningar Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

T.ex. anteckningar i samband med planering och 
genomförande av plattformar eller möten.   

Utvärderingar, 
sammanställning 

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras Sammanställning av genomförda 
nyföretagarkvällar. 

Verksamhetsrapporter, 
extern part  

Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

NyföretagarCentrum Hallands egna 
verksamhetsrapporter där samarbetet med 
Kungsbacka kommun nämns. 
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Främja nyföretagande genom samverkan med aktörer 
Process: Planera och tillhandahålla Kungsbacka entreprenörsskola för nyföretagare 
Processnummer: 3.1.3.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Planera och utforma 
utbildning 

Beställning av 
startkurser 
 

Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet  

Beställning som näringslivsverksamheten gör till 
Business Region Group. 

Kursinbjudningar 
 

Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 

Kursanmälningar 
 

Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 

Genomföra 
utbildning 

Deltagarförteckningar  
 

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras Bevaras generellt för kurser, seminarier etc 
genomförda i egen regi.  

Kurshandlingar 
 

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras Exempelvis program och kursplaner.  

Utvärdera utbildning Kursutvärderingar, 
sammanställning 
 

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras Sammanställning av svar från deltagare som 
genomfört kurserna.  

Slutrapporter 
 

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras   
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Verka för företagsklimatet och tillväxt 
Process: Tillhandahålla mötesplatser för företagsdialoger 
Processnummer: 3.1.4.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Förbereda och 
genomföra 
mötesplatser för 
dialog 

Inbjudningar 
 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Inbjudningar till exempelvis dialogmöten, 
Framtidsforum och Frukostklubben m.fl. 

Tidningsartiklar, 
urklipp 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras Urklipp där mötesplatserna nämns. 
 

Utvärdera 
genomförda dialoger 

Slutrapporter, 
kommunens 
närings-
livsverksamhet 
 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras Exempelvis rapport sammanställd av Svenska 
Byggindustrier.  

Rapporter,  
generell karaktär  
 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis rapporter som inte rör specifikt 
Kungsbacka kommuns näringslivsverksamhet.  
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Verka för företagsklimatet och tillväxt 
Process: Utvärdera kommunens samverkan med företag 
Processnummer: 3.1.4.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Förbereda underlag 

 

Underlag för 
servicemätning 

Diarium Digitalt Bevaras  Business Region Göteborg, Stockholm Business 
Alliance och SKL skickar ut underlag, t.ex. 
instruktioner och riktlinjer, till kommunerna för att 
genomföra service-mätningen Insikt.  
 

Redovisa mätningen Servicemätning 
efter nöjd kund-
index (NKI) 

Samarbetsrum Digitalt Se anm. Mätningen bör redovisas i verksamhetsberättelser. I 
övrigt kan det gallras vid inaktualitet.  
 

Utvärdera 
mätningen 

Näringslivsenkäter, 
sammanställning 

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras   
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Verka för företagsklimatet och tillväxt 
Process: Utvärdera kommunens tillväxt inom detaljhandel 
Processnummer: 3.1.4.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ta del av utredning Handelsutredning 
rörande 
detaljhandel 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  Utredning sammanställd av Handelns 
utredningsinstituts (HUI). 
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Bedriva företagsutveckling 
Process: Tillhandahålla konsultrådgivning via e-tjänsten Timbanken 
Processnummer: 3.1.5.1  
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Utvärdera tjänsten Minnesanteckningar 
rörande Timbanken 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Ta del av statistik Statistik Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Statistiken sammanställs av Region Halland, som är 
huvudansvarig för Timbanken. 
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Bedriva samverkan med skolor 
Process: Främja UF-verksamhet (Ung Företagsamhet) 
Processnummer: 3.1.6.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Sluta avtal för 
samverkan 

Överenskommelse, 
finansieringsmodell 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av Kommunstyrelsen.  

Utvärdera UF-
verksamhet  

Utvärderingar,  
sammanställning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Statistik Diarium Digitalt Bevaras T.ex. andel UF-elever över tid.  
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Bedriva samverkan med skolor 
Process: Tillhandahålla mötesplatser för samverkan mellan skolor och näringsliv 
Processnummer: 3.1.6.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Förbereda och 
genomföra 
samverkan 

Mötesanteckningar Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
Koncept-/projekt-
beskrivningar 

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras Beskrivningar av Made by Kungsbacka. 

Pressmeddelanden Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras  

Utvärdera 
samverkan 

Utvärderingar, 
sammanställning  

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras  

Slutrapporter Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras  

Hålla seminarier i 
egen regi 

Handlingar från 
seminarier i egen 
regi 

Diarium/ 
Samarbetsrum 

Digitalt Bevaras  Exempelvis seminarieprogram i samband med 
SSA-konferenser (samverkan skola-arbetsliv).  
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Främja besöksnäringsutveckling 
Process: Tillhandahålla mötesplatser för dialog om besöksnäring 
Processnummer: 3.1.7.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Förbereda och 
genomföra 
mötesplatser för 
dialog  

Projektbeskrivningar 
 

Se anmärkning Se 
anmärkning 

Se anmärkning Se process 3.1.2.1 Bedriva företagslots.   
 

Utvärdera 
genomförda dialoger  

Sammanställning av 
utvärderingar samt 
slutrapporter 

Se anmärkning Se 
anmärkning 

Se anmärkning Se process 3.1.6.2 Tillhandahålla mötesplatser för 
samverkan mellan skolor och näringsliv 

Foton, filmklipp  
 
 

Samarbetsrum Digitalt Se anm. Material som speglar verksamheten bevaras men 
bilder och filmklipp som rör intern information och 
dylikt kan gallras vid inaktualitet. 
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Verksamhetstyp: Näringsliv, arbete och integration 
Verksamhetsområde: Bedriva näringsliv 
Processgrupp: Främja besöksnäringsutveckling 
Process: Utvärdera kommunens insatser för besöksnäring 
Processnummer: 3.1.7.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ta del av utredning Evenemangsutredning, 
Kungsbacka kommun 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  Utredning utförd av Turismens Utrednings-institut 
(TUI). 

Utredning rörande 
upplevelsenäring i 
Halland 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Utförd av Region Halland. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Fysisk planering 
Processgrupp: Ta fram översiktsplan 
Process: Hantera översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
Processnummer: 7.1.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Planeringsstrategi 
 

Planeringsstrategi 
(aktualitetsprövning 
ingår) 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Planeringsstrategi uppdateras varje mandatperiod. 

Tjänsteskrivelse om 
förslag till 
planeringsstrategi 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige.  

Beslut om 
godkännande av 
planeringsstrategi 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige.  

Meddelande om 
beslutad 
planeringsstrategi till 
Länsstyrelsen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Starta översiktsplan/ 
fördjupad 
översiktsplan 

Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras  

Inför samråd 
 

Dialogmaterial Diarium Digitalt Bevaras  
Utredning Diarium Digitalt Bevaras  
Tjänsteskrivelse om 
förslag till planförslag 
och beslut om 
samrådsuppdrag 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslut om 
godkännande av 
planförslag samt beslut 
om samrådsuppdrag 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 
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Samråd 
 

Planförslag inkl. karta 
och miljö – 
konsekvens –  
beskrivning (MKB) 

Databas/Hajk Digitalt Bevaras Kopia diarieförs. Förvaras i databas och läses 
genom systemet Hajk. 

Lista över 
remissinstanser 

Diarium Digitalt Bevaras  

Kungörelse Diarium Digitalt Bevaras I dagspress och på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Samrådsyttrande Diarium Digitalt Bevaras  
Frågor Diarium Digitalt Bevaras Inklusive svar. 

Inför granskning Samrådsredogörelse Diarium Digitalt Bevaras Med länsstyrelsens yttrande. 
Tjänsteskrivelse om 
godkännande av 
samrådsredogörelse 
samt beslut om 
granskning av 
planförslag 

Diarium Digitalt Bevaras  

Beslut om granskning 
av planförslag 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Granskning Planförslag inkl. karta 
och miljökonsekvens –  
beskrivning (MKB) 

Databas/Hajk Digitalt Bevaras Förvaras i databas och läses genom systemet 
Hajk. 

Lista över 
remissinstanser 

Diarium Digitalt Bevaras  

Kungörelse Diarium Digitalt Bevaras I dagspress och på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Granskningsyttrande Diarium Digitalt Bevaras  
Frågor Diarium Digitalt Bevaras Inklusive svar. 

Anta översiktsplan/ 
fördjupad 
översiktsplan 

Tjänsteskrivelse om 
antagande 

Diarium Digitalt Bevaras  

Granskningsutlåtande Diarium Digitalt Bevaras  
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Beslut om att anta 
planen 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. Är en del av 
protokollet. 

Översiktsplan Databas/Hajk Digitalt Bevaras Förvaras i databas och läses genom systemet 
Hajk. Kopia diarieförs. 

Meddelande om 
antagande av 
översiktsplan 

Diarium Digitalt Bevaras  

Meddelande om att 
översiktsplanen vunnit 
laga kraft 

Diarium Digitalt Bevaras Boverket, lantmäteriet, länsstyrelsen, regionen och 
de kommuner som berörs meddelas när 
översiktsplanen vunnit laga kraft. 

Kungörelse Diarium Digitalt Bevaras I dagspress och på kommunens digitala 
anslagstavla. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Fysisk planering 
Processgrupp: Ta fram detaljplan 
Process: Hantera detaljplan och områdesbestämmelser 
Processnummer: 7.1.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Starta Positivt 
planbeskedsbeslut 

Diarium Digitalt Bevaras Vid beslut i byggnadsnämnden förvaras 
beslutet i ByggR och kopia läggs i diarium. 
Vid beslut i kommunstyrelsen så läggs original 
i diarium. 

Avtal om 
detaljplanekostnad 

Diarium Digitalt Bevaras  

Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut om 
projektbeställning och 
överlämning till BN för 
upprättande av detaljplan 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. Kopia skickas 
till byggnadsnämnden. 

Projektplan Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut om uppdrag Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av Byggnadsnämnden.  

Informera Informationsutskick Diarium Digitalt Bevaras Används i vissa fall. 
Fastighetsförteckning till 
berörda fastighetsägare 

Diarium Digitalt Bevaras  

Inför samråd 
 

Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  
Samrådsbeslut Diarium Digitalt Bevaras  
Utredning Diarium Digitalt Bevaras Kan upprättas internt, annars inkommande från 

extern konsult. 
Fastighetsförteckning 
över berörda 
fastighetsägare 

Diarium Digitalt Bevaras Inklusive etiketter. 

Remisslista Diarium Digitalt Bevaras  
Ta fram 
samrådshandlingar 

Plankarta Diarium Digitalt Bevaras  
Planbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras  
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Grundkarta Diarium Digitalt Bevaras  
Illustrationskarta Diarium Digitalt Bevaras  
Miljöbedömning Diarium Digitalt Bevaras  

Samråd Underrättelse om samråd Diarium Digitalt Bevaras Kallas även följebrev. 
Kungörelse Diarium Digitalt Bevaras Genom annons i dagspress och anslag på 

hemsida.  
Godkännandeblankett för 
utskick 

Diarium Digitalt Bevaras  

Yttrande från sakägare 
och remissinstanser 

Diarium Digitalt Bevaras Även ifylld godkännandeblankett. Kan även 
kallas skrivelse.  

Fråga Diarium Digitalt Bevaras  
Inför granskning Samrådsredogörelse Diarium Digitalt Bevaras  

Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut om granskning Diarium Digitalt Bevaras Kan fattas av planchef på delegation eller av 

byggnadsnämnden. 
Remisslista granskning Diarium Digitalt Bevaras  
Fastighetsförteckning 
över berörda 
fastighetsägare 

Diarium 
 

Digitalt 
 

Bevaras Inklusive etiketter. 
 

Ta fram 
granskningshandlingar 

Plankarta Diarium Digitalt Bevaras  
Planbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras  
Grundkarta Diarium Digitalt Bevaras  
Illustrationskarta Diarium Digitalt Bevaras  
Miljöbedömning Diarium Digitalt Bevaras  
Utredning Diarium Digitalt Bevaras  

Granskning Underrättelse om 
granskning 

Diarium Digitalt Bevaras Kallas även följebrev 

Kungörelse Diarium Digitalt Bevaras Genom annons i dagspress och anslag på 
hemsida. 

Yttrande Diarium Digitalt Bevaras  
Ta fram 
antagandehandlingar 

Granskningsutlåtande Diarium Digitalt Bevaras  
Plankarta Diarium Digitalt Bevaras  
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Planbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras  
Grundkarta Diarium Digitalt Bevaras  
Illustrationskarta Diarium Digitalt Bevaras  
Miljöbedömning Diarium Digitalt Bevaras  
Utredning Diarium Digitalt Bevaras  

Inför antagande Meddelande inför 
antagande 

Diarium Digitalt Bevaras  

Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  
Antagande Beslut om antagande Diarium Digitalt Bevaras Del av protokoll. Kan fattas av 

byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. 
Protokoll anslås på den digital anslagstavla  
 

Meddelande om 
antagande 

Diarium Digitalt Bevaras Utskick av antagen plan. Handlingarna skickas 
till länsstyrelsen och övriga beröra som inte 
har fått sina synpunkter tillgodosedda och de 
får en besvärshänvisning. 

Överklagande-
hantering 

Överklagande Diarium Digitalt Bevaras  
Följebrev till mark- och 
miljödomstolen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Beslut från mark- och 
miljödomstolen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Meddelande om vidare 
överklagande till mark- 
och miljööverdomstolen 

Diarium Digitalt Bevaras Inkommer från mark- och miljödomstolen. 

Beslut från mark- och 
miljööverdomstolen 

Diarium Digitalt Bevaras  
 

Beslut från Länsstyrelsen 
“att inte överpröva 

kommunens beslut”- 
Tillsynsbeslut 

Diarium Digitalt Bevaras  

Ta fram 
lagakrafthandlingar 

Granskningsutlåtande Diarium Digitalt Bevaras Underlag för beslut. 
Samrådsredogörelse Diarium Digitalt Bevaras Underlag för beslut. 
Plankarta Diarium Digitalt Bevaras Dokument gällande detaljplan. 
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Planbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Dokument gällande detaljplan. 
Grundkarta Diarium Digitalt Bevaras  
Illustrationskarta Diarium Digitalt 

 
Bevaras Dokument gällande detaljplan och är ej 

juridiskt bindande. 
Miljöbedömning Diarium Digitalt Bevaras Underlag för beslut. 
Utredning Diarium Digitalt Bevaras  

Lagakraftshantering Meddelande om laga 
kraft 

Diarium Digitalt Bevaras Skickat till länsstyrelsen, lantmäteriet och 
sakägare. 

Lagakraftsbevis Diarium Digitalt Bevaras Skickas internt. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Fysisk planering 
Processgrupp: Ta fram detaljplan 
Process: Hantera planprogram 
Processnummer: 7.1.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Starta Positivt 
planbeskedsbeslut 

Diarieförs Digitalt Bevaras  

Avtal om 
planprogramskostnad 

Närarkiv Papper Bevaras Kopia diarieförs. 

Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut om 
projektbeställning 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Projektplan Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut om uppdrag Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Informera Informationsutskick Diarium Digitalt Bevaras Används i vissa fall. 
Fastighetsförteckning 
till berörda 
fastighetsägare 

Diarium Digitalt Bevaras  

Inför samråd 
 

Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  
Samrådsbeslut Diarium Digitalt Bevaras  
Utredning Diarium Digitalt Bevaras Kan upprättas internt, annars inkommande från 

extern konsult. 
Fastighetsförteckning 
över berörda 
fastighetsägare 

Diarium Digitalt Bevaras Inklusive etiketter. 

Remisslista Diarium Digitalt Bevaras  
Ta fram 
samrådshandlingar 

Planprogram Diarium Digitalt Bevaras  
Utredning Diarium Digitalt Bevaras Inklusive miljöbedömning och eventuell MKB. 

Samråd Underrättelse om 
samråd 

Diarium Digitalt Bevaras Kallas även följebrev. 
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Kungörelse Diarium Digitalt Bevaras Genom annons i dagspress och anslag på 
hemsida.  

Yttrande från 
sakägare och 
remissinstanser 

Diarium Digitalt Bevaras Kan även kallas skrivelse.  

Fråga Diarium Digitalt Bevaras  
Godkännande Samrådsredogörelse Diarium Digitalt Bevaras  

Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut om 
godkännande 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut fattas av kommunstyrelsen.  
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Fysisk planering 
Processgrupp: Ta fram detaljplan 
Process: Hantera förstudie 
Processnummer: 7.1.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Upprätta förstudie Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  
Beslut om att 
upprätta förstudie 

Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra förstudie Förstudie Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Fysisk planering 
Processgrupp: Ta fram detaljplan 
Process: Hantera planbesked 
Processnummer: 7.1.2.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ansökan inkommer Ansökan Diarium Digitalt Bevaras Med eventuella medskickade bilagor. 
Situationskarta Diarium Digitalt Bevaras  
Registreringsbekräftelse Diarium Digitalt Bevaras  
Journalanteckning Diarium Digitalt Bevaras Muntlig kontakt med beslutsförslag. 
Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  
Förslag till beslut Diarium Digitalt Bevaras  
Expediering om förslag 
till beslut om 
planbesked 

Diarium Digitalt Bevaras Expedieras till sökande. 

Besluta Beslut om planbesked Diarium Digitalt Bevaras Byggnadsnämnden beslutar om planbesked av 
mindre betydelse. 
Kommunstyrelsen beslutar om planbesked av 
större och strategisk betydelse. 

Efterarbeta Expediering av beslut 
om ansökan om 
planbesked 

Diarium Digitalt Bevaras Expedieras till sökande. Innehåller meddelande 
om fakturering. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Fysisk planering 
Processgrupp: Delta i regionplanering 
Process: Medverka i regionplanering 
Processnummer: 7.1.3.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Få remiss Inbjudan till 
samråd 

Diarium Digitalt Bevaras  

Inbjudan till 
granskning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Yttra Yttrande från 
kommunstyrelsen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Upprättad regional 
plan 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Förvärva fastighet 
Processnummer: 7.2.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Köpeavtal/ 
köpekontrakt med 
bilagor 

Närarkiv Papper Bevaras Beroende på beloppsgräns, ska avtalet godkännas 
i enlighet med delegationsordningen. 

 Protokollsutdrag på 
beslut om förvärv 

Närarkiv Papper Bevaras I fall ett politiskt beslut behövs för ett förvärv. 
Ingår som bilaga till avtal. 

 Registreringsbevis Närarkiv Papper Se anmärkning Från motpart för att bevisa att denne har rätt att 
underteckna avtal. Gallras efter avtalstecknande. 

  Fullmakt Närarkiv Papper Bevaras Om avtal ska undertecknas av annan än 
firmatecknare. Original kan skickas tillbaka om 
motparten vill ha tillbaka det. I sådant fall 
bevaras en kopia. 

 Laga kraftbevis Närarkiv Papper Bevaras Utfärdat av förvaltningsrätten. 
 Ansökan om 

lagfart 
Närarkiv Papper Se anmärkning. Ansökan gallras när lagfart erhållits.  

 Underrättelse om 
lagfart 

Närarkiv Papper Bevaras Från Inskrivningsmyndigheten hos lantmäteriet. 

 Utredningsunder-
lag 

Närarkiv/ diarium Papper/ 
digitalt 

Se anmärkning. Underlag som tillför information av vikt bevaras. 
Övrigt underlag, t ex utkast, gallras när förvärvet 
är genomfört. 

 Kvitto på 
köpeskilling/ 
köpebrev 

Närarkiv Papper Bevaras  

 Pantbrev Närarkiv/ 
Ägararkivet 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Skriftliga pantbrev (pantbrev på papper) förvaras 
i närarkiv hos kommunen. Digitala pantbrev 
hanteras i ägararkivet hos Lantmäteriet. 

 Förvärvstillstånd Närarkiv Papper Bevaras Söks hos Jordbruksverket vid köp av 
lantbruksfastighet. 
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 Värdeintyg Närarkiv Papper Bevaras Intyg om att värdet på fastigheten inte överstiger 
köpeskillingen vid tiden för överlåtelsen eftersom 
taxeringsvärde saknas. 

 Lantmäteriakt Närarkiv Papper Bevaras Akt från lantmäteriet med relevant information 
om fastigheten, t ex fastighetsbeteckning, 
gränsmarkeringar och officialservitut. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Försälja fastighet 
Processnummer: 7.2.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Uppdragsavtal med 
mäklare 

Närarkiv Papper Bevaras  

 Köpeavtal/ 
köpekontrakt med 
bilagor 

Närarkiv Papper Bevaras Beroende på beloppsgräns, ska avtalet godkännas 
i enlighet med delegationsordningen. 

 Protokollsutdrag på 
beslut om 
försäljning 

Närarkiv Papper Bevaras Ifall ett politiskt beslut krävs innan försäljning. 
Ingår som bilaga till avtal. 

 Registreringsbevis Närarkiv Papper Se anmärkning Från motpart för att bevisa att denne har rätt att 
underteckna avtal. Gallras efter avtalstecknande. 

 Fullmakt Närarkiv Papper Bevaras Om avtal ska undertecknas av annan än 
firmatecknare. Original kan skickas tillbaka om 
motparten vill ha tillbaka det. I sådant fall 
bevaras en kopia. 

 Laga kraftbevis Närarkiv Papper Bevaras Utfärdat av Förvaltningsrätten. 
 Kvitto på 

köpeskilling/ 
köpebrev 

Närarkiv Papper Bevaras  

 Utredningsunder-
lag 

Närarkiv/diarium Papper/ 
digitalt 

Bevaras Underlag som tillför information av vikt bevaras. 
Övrigt underlag, t ex utkast, gallras när 
försäljningen är genomförd. 

 Värdeintyg Närarkiv Papper Bevaras Intyg om att värdet på fastigheten inte överstiger 
köpeskillingen vid tiden för överlåtelsen eftersom 
taxeringsvärde saknas. 

 Förhandsbesked Närarkiv Papper Bevaras  
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera arrenden 
Processnummer: 7.2.1.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Arrendeavtal med 
bilagor 

Närarkiv Papper Bevaras Beroende på avtalstid, ska avtalet godkännas i 
enlighet med delegationsordningen.  

 Protokollsutdrag på 
beslut 

Närarkiv Papper Bevaras Ifall ett politiskt beslut krävs. Ingår som bilaga till 
avtal. 

 Uppsägning/ 
återtagande 

Närarkiv/diarium Papper/ 
digitalt 

Bevaras Uppsägning/återtagande kan gälla hela eller delar 
av arrendet. 

 Registreringsbevis Närarkiv Papper Se anmärkning Från motpart för att bevisa att denne har rätt att 
underteckna avtal. Gallras efter avtalstecknande. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera exploatering och genomförande 
Processnummer: 7.2.1.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Beslut om att inleda en 
markanvisning 

 Digitalt Bevaras En markanvisning kan vara riktad direkt till en 
specifik byggherre, eller genomföras via 
anbudsförfarande.  
Kräver politiskt beslut, se dokumenthanterings-
plan för ledningsprocesser. 

 Anbudsunderlag till 
markanvisning 

  Bevaras  

 Inkomna anbud   Se anmärkning Vinnande anbud bevaras. Övriga anbud gallras 
efter 4 år. 

 Protokoll från 
anbudsöppning 

  Bevaras  

 Beslut om antagande av 
anbud 

  Bevaras Kräver politiskt beslut, se dokumenthanterings-
plan för ledningsprocesser. Beslutet att 
godkänna anbudet inbegriper ofta även avtalet 
med byggherren. 

 Markanvisningsavtal med 
bilagor 

Närarkiv Papper Bevaras Exploatering av kommunägd fastighet.  
Reglerar hur genomförandet ska gå till. Se 
Genomförandeavtal nedan. 

 Genomförandeavtal med 
bilagor 

Närarkiv Papper Bevaras Uppföljning av markanvisningsavtal.  
Genomförandeavtal reglerar samarbete och 
ansvarsfördelning mellan kommunen och 
byggherren när en detaljplan vunnit laga kraft. 
Kräver politiskt beslut, se 
dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser. 

 Principavtal med bilagor Närarkiv Papper Bevaras Exploatering av privatägd fastighet. Reglerar 
hur en exploatering går till. Se 
Exploateringsavtal/ förbindelse nedan. 
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 Exploateringsavtal/ 
förbindelse med bilagor 

Närarkiv Papper Bevaras Uppföljning av principavtal. Ett 
exploateringsavtal är ett avtal om genomförande 
av en detaljplan mellan kommunen och en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av 
kommunen. Exploateringsavtalet tecknas alltid 
med aktuell fastighetsägare. Har 
fastighetsägaren för avsikt att överlåta 
fastigheten till en exploatör som ska genomföra 
detaljplanen, kan ett godkännande komma att 
krävas från exploatören.  
Kräver politiskt beslut, se dokumenthanterings-
plan för ledningsprocesser. 

 Registreringsbevis Närarkiv Papper Bevaras Från motpart för att bevisa att denne har rätt att 
underteckna avtal. 

 Fullmakt Närarkiv Papper Bevaras Om avtal ska undertecknas av annan än 
firmatecknare. Original kan skickas tillbaka om 
motparten vill ha tillbaka det. I sådant fall 
bevaras en kopia. 

 Laga kraftbevis Närarkiv Papper Se anmärkning Laga kraftbevis upprättas när en detaljplan 
vunnit laga kraft. Exploaterings- och 
genomförandeavtal är endast giltiga när en plan 
vunnit laga kraft. Laga kraftbevis ska därför 
ligga som bilaga till avtalen. 

 Bankgarantier Närarkiv Papper Se anmärkning Bankgarantier och andra säkerheter lämnas av 
exploatören till kommunen som garanti för att 
åtaganden genomförs enligt avtal. Garantierna 
skrivs ned i takt med att exploateringen 
fortskrider. 

 Slutbesiktningsprotokoll/ 
garantibesiktningsprotokoll 

Närarkiv Papper Bevaras Protokoll eller annat dokument som styrker att 
exploateringen är godkänd och att säkerheter 
/garantier kan sättas ned/skickas tillbaka. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera specifika avtal 
Processnummer: 7.2.1.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Avtal med bilagor Närarkiv Papper Bevaras  
 Tilläggsavtal Närarkiv Papper Bevaras  
 Bilagor till avtal Närarkiv Papper Bevaras  
 Uppsägning Närarkiv Papper Bevaras  
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Förvalta skogar 
Processnummer: 7.2.1.6 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Redovisning från 
upphandlad 
skogsförvaltare 

  Bevaras  

 Skogsbruksplan   Bevaras Inventering av stadens skogsbestånd uppdelad på 
olika skogstyper. Innehåller även åtgärdsförslag 
för underhåll. En helt ny plan tas fram var tionde 
år. 

 Anmälan om 
föryngring 

  1 år Information från förvaltaren. Gallras när årets 
verksamhetsberättelse inkommit.  

 Verksamhetsberät-
telse skog 

  Bevaras Information från förvaltaren om årets förvaltning. 

 Information till 
grannar 

  Bevaras Information till grannar om kommande 
avverkning/åtgärder. Ett exemplar av 
informationen sparas tillsammans med en lista på 
vilka som har fått den. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Förvalta fastighet 
Processnummer: 7.2.1.7 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 
fastighetstaxering 

Fastighetstaxering Närarkiv Papper 5 år efter ny 
fastighetstaxering 

Separata taxeringshandlingar för varje fastighet. 

Ansökan om 
omprövning av 
fastighetstaxering 

Närarkiv Papper 5 år   

Beslut om 
fastighetstaxering 

Närarkiv Papper 5 år  

Fastighetsdeklaration Närarkiv Papper 5 år efter ny 
fastighetsdeklaration 

Fastighetsdeklarationen ingår i kommunens 
deklaration och redovisas inte separat. 

Hantera 
fastighetsskötsel 

Uppdrag 
fastighetsskötsel 

Närarkiv Se 
anmärkning 

Se anmärkning Uppdrag inom fastighetsskötsel ges till 
intern/extern utförare via telefon/mail/annan 
digital kanal. Handlingar rörande stora arbeten 
bevaras, handlingar rörande mindre arbeten 
gallras vid inaktualitet. 

Tillsynshandlingar Diarium Digitalt Bevaras Handlingar i tillsynsärende där byggnadsnämnden 
utöver tillsyn över kommunens mark och 
kommunen representeras av SBK. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera servitut 
Processnummer: 7.2.1.8 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Avtala om servitut Servitutsavtal med 
bilagor 

Närarkiv Papper Bevaras Undertecknande av servitutsavtal sker i enlighet 
med delegationsordningen. 

Inskriva servitut Ansökan om 
inskrivning hos 
Lantmäteriet 

Närarkiv Papper 1 år Inskrivning hos lantmäteriet är en åtgärd för att 
bevisa att ett servitut existerar i fastigheten. 
Servitutsavtalet gäller även om inskrivning inte 
sker. 

Underrättelse om 
inskrivning 

Närarkiv Papper Bevaras  

Registreringsbevis/ 
behörighetshand-
lingar 

Närarkiv Papper Se anmärkning Från motpart för att bevisa att denne har rätt att 
underteckna avtal. Gallras efter inskrivning hos 
Lantmäteriet. 

Fullmakt Närarkiv Papper Se anmärkning Om avtal ska undertecknas av annan än 
firmatecknare. Original kan skickas tillbaka om 
motparten vill ha tillbaka den. I sådant fall 
bevaras en kopia. 

Ändra servitut Villkorsändringar Närarkiv Papper Bevaras  
Tilläggsavtal Närarkiv Papper Bevaras  

Döda servitut Ansökan om 
dödning av servitut 

Närarkiv Papper 1 år  

Underrättelse om 
dödning av servitut 

Närarkiv Papper Bevaras Servitutsavtal är giltigt även om inskrivningen av 
servitutet upphör (dödning). 

 

  



                                                Sida 37 av 45 
  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera nyttjanderätt 
Processnummer: 7.2.1.9 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 
nyttjanderätt 

Nyttjanderättsavtal Närarkiv Papper Bevaras  
Villkorsändringar Närarkiv Papper Bevaras  
Tilläggsavtal Närarkiv Papper Bevaras  
Uppsägning Närarkiv Papper Bevaras  
Bilagor Närarkiv Papper Bevaras  
Registreringsbevis Närarkiv Papper Se anmärkning Från motpart för att bevisa att denne har rätt att 

underteckna avtal. Gallras efter avtalstecknande. 
Fullmakt Närarkiv Papper Bevaras Om avtal ska undertecknas av annan än 

firmatecknare. Original kan skickas tillbaka om 
motparten vill ha tillbaka den. I sådant fall 
bevaras en kopia. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera fastighetsreglering/fastighetsbildning 
Processnummer: 7.2.1.10 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera Överenskommelse  
med bilagor 

Närarkiv Papper Bevaras Överenskommelse mellan kommunen och 
fastighetsägaren om villkoren i 
fastighetsregleringen/-bildningen. 

Ansökan om 
fastighetsreglering 

Närarkiv Papper Se anmärkning. Skickas till lantmäteriet. Gallras när 
förrättningsakt kommit. 

Genomföra Kommunens beslut 
om 
fastighetsreglering 

Närarkiv Papper Bevaras Beroende på beloppsgräns, ska beslut tas i 
enlighet med delegationsordningen/av nämnd. 

Kallelse till 
förrättningssam-
manträde 

Närarkiv Papper Vid inaktualitet  

Protokoll från 
förrättningssam-
manträde 

Närarkiv Papper Se anmärkning. Gallras när förrättningsakt från lantmäteriet 
kommit. 

Registreringsbevis Närarkiv Papper Se anmärkning Från motpart för att bevisa att denne har rätt att 
underteckna avtal. Gallras efter inskrivning hos 
lantmäteriet. 
(Som tidigare) 

Fullmakt Närarkiv Papper Se anmärkning Om avtal ska undertecknas av annan än 
firmatecknare. Original kan skickas tillbaka om 
motparten vill ha tillbaka den. I sådant fall 
bevaras en kopia. 
(som tidigare) 

Förrättningsakt Närarkiv Papper Bevaras En sammanställning av samtliga handlingar i 
ärendet, inklusive beslut. Kommer från 
lantmäteriet när ärendet vunnit laga kraft. 
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(Kopior på) 
ekonomihandlingar 
 

Närarkiv Papper Bevaras Underlag på utbetalningar sparas i fastighetsakten 
för att få överblick över ekonomiska 
transaktioner, i synnerhet de som sträcker sig 
längre än 10 år. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera ledningsrätter 
Processnummer: 7.2.1.11 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Skicka in ansökan Ansökan hos 
Lantmäteriet 

Närarkiv Papper 1 år 1 år efter avslut. 

Bekräftelse på 
ansökan 

Närarkiv Papper 1 år 1 år efter avslut. 

Besluta Kallelse till 
lantmäteriförrät-
tning 

Närarkiv Papper Vid inaktualitet När förrättningsmöte har hållits. 

Förrättningsakt Närarkiv Papper Bevaras En sammanställning av samtliga handlingar i 
ärendet, inklusive beslut. Kommer från 
lantmäteriet när ärendet vunnit laga kraft. 
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Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera gemensamhetsanläggning 
Processnummer: 7.2.1.12 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 
gemensamhetsanläggning 

Ansökan om 
gemensamhetsan-
läggning 

Närarkiv Papper Se anmärkning. Skickas till lantmäteriet. Gallras när 
förrättningsakt kommit. 

Beslut om 
gemensam-
hetsanläggning 

Närarkiv Papper Bevaras  

Kallelse till 
förrättningssam-
manträde 

Närarkiv Papper Vid inaktualitet  

Protokoll från 
förrättningssam-
manträde 

Närarkiv Papper Se anmärkning. Gallras när förrättningsakt från lantmäteriet 
kommit. 

Förrättningsakt Närarkiv Papper Bevaras En sammanställning av samtliga handlingar i 
ärendet, inklusive beslut. Kommer från 
lantmäteriet när ärendet vunnit laga kraft. 

 

  



                                                Sida 42 av 45 
  

Dokumenthanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Samhällsbyggnad 
Verksamhetsområde: Hantera fastighet och exploatering 
Processgrupp: Administrera fastighet och exploatering 
Process: Hantera vägsamfällighet 
Processnummer: 7.2.1.13 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 
vägsamfällighet 

Kallelse till 
föreningsstämma 

Diarium Digitalt Vid inaktualitet 
 

 

Protokoll från 
föreningsstämma 

Diarium Digitalt Bevaras 
 

 

Information från 
samfällighetens 
styrelse 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Särskilda samhällsinsatser 
Verksamhetsområde: Borgerlig vigsel 
Processgrupp: Hantera borgerliga vigslar 
Process: Administrera borgerliga vigslar 
Processnummer: 9.1.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Förordna 
vigselförrättare 
 

Kopia på ansökan 
om förordnande 
som 
vigselförrättare 

Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Original avhändas till länsstyrelsen. Gallras efter 
beslut/avslag om förordnande från länsstyrelsen. 

Remiss från 
länsstyrelsen för 
inhämtande av 
yttrande från 
Kungsbacka 
kommun 

Diarium Digitalt Bevaras  

Yttrande på remiss Diarium Digitalt Bevaras  
Kopia på 
länsstyrelsens 
förordnande av 
vigselförrättande 

Diarium Digitalt Bevaras Original sänds från länsstyrelsen till 
vigselförrättare. Kopia sänds till kommunen.  

Genomföra vigsel 
 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Vigselbokning Outlook Digitalt Vid inaktualitet Görs via e-tjänst. 
Hindersprövning Närarkiv Papper 2 år Utfärdas av Skatteverket. 
Vigselintyg Närarkiv Papper Avhändas  Skickas till Skatteverket. 
Vigselprotokoll 
 
 

Närarkiv Papper Avhändas Administratör skickar årligen original till 
länsstyrelsen för arvodesutbetalning. 

Vigselbok Närarkiv Papper Bevaras  
Annonsunderlag Närarkiv Papper 2 år  
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Inledning                                                                                                                                                                                                                                   
En dokumenthanteringsplan är en förteckning över alla de handlingstyper som finns i förvaltningen och beskriver hur de hanteras.                               
I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering, vilket format handlingar har och huruvida de ska bevaras eller gallras. Här finns 
också instruktioner för leveranser till kommunarkivet.  

Tanken är att den ska vara ett verktyg för de som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av myndighetens 
allmänna handlingar.  

En dokumenthanteringsplan behöver kontinuerligt revideras. För frågor eller synpunkter kontaktas arkivansvarig eller arkivarie Michael de 
Salazar,michael.de-salazar@kungsbacka.se/tfn 0300-83 4174. 

Ordförklaringar                                                                                                                                                                                                  
Handlingstyp: Kategori av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet genomförs upprepade gånger. 

Allmän handling: Är en handling som bl. a förvaras, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. Allmänna handlingar kan vara offentliga om de 
inte innehåller några sekretessbelagda (konfidentiella) uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Aktivitet: En aktivitet kan vara en eller flera händelser eller transaktioner inom en process som avsätter handlingar. 

Bevara: Innebär att handlingen bevaras för all framtid. Till kommunarkivet t.ex. 10 år efter ursprungsåret för bevarande för all framtid.  

Gallra: Innebär att man förstör handlingen oavsett om det är digital eller pappersinformation. Gallringen bör ske under kontroll genom att 
handlingarna bränns eller tuggas. Digital information ska förstöras så att den inte går att återskapa. Gallring efter t.ex. 2 år innebär att handlingen kan 
gallras tidigast 2 kalenderår utöver det år handlingen inkom/upprättades.  

Gallras vid inaktualitet innebär att ansvarig själv gör bedömningen när handlingen ska förstöras.  

Diarieföring: Diarieföring är registrering av allmänna handlingar.  

 

mailto:michael.de-salazar@kungsbacka.se
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Verksamhetsbeskrivning                                                                                                                                                                                 
Kommunstyrelsen (KS) planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen förbereder alla ärenden till 
kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det samt genomför sedan kommunfullmäktiges beslut. Inom KS finns ett 
arbetsutskott. 

Kommunledningskontoret (KLK) är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar och kommunstyrelsens förvaltning. KLK ansvarar för att leda, 
utveckla, samordna och styra strategiska frågor som rör hela kommunen. Förvaltningen genomför även projekt och uppdrag, representerar 
kommunen och kommunledningen i olika sammanhang, samt utreder frågor och utmaningar som ska beslutas i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

De avgörande besluten inom kommunledningskontorets ansvarsområde fattas av politikerna i kommunstyrelsen. Förvaltningens verksamhetsområden 
är utveckling, ekonomi, HR och kommunikation, styrning och analys, samhällsplanering, digitalisering, näringsliv, integration samt administration. 

Sökingångar                                                                                                                                                                                           
Dokumenthanteringsplan, diarium och arkivförteckningar är sökingångar till förvaltningens allmänna handlingar. På webbplatsen 
www.kungsbacka.se finns ett antal kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten och samtliga nämnder i 
Kungsbacka kommun publicerade.                                                                                                                                                                                     
För fler upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, sökmöjligheter samt tillträde till kommunarkivet kontaktas arkivet på tfn 0300-83 4174 
samt e-post kommunarkivet@kungsbacka.se. För information om diariet kontaktas registrator för kommunstyrelsen på tfn 0300-83 4319 eller 
kommun@kungsbacka.se.   

Förvaring av allmänna handlingarArkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp 
och obehörig åtkomst. Det är Riksarkivets krav på arkivlokaler (RA-FS 1997:3) som ska gälla. Det innebär bl. a att arkivlokalen ska stå emot brand i 
två timmar, inga vattenbärande rör får finnas i lokalen och låset ska vara i minst skyddsklass 2. Om nya arkivlokaler ska uppföras bör 
kommunarkivet kontaktas. Finns det mindre mängder handlingar kan man förvara dessa i dokumentskåp, men de ska då klara samma krav som 
arkivlokaler (t ex en brandklassning enligt EI 120).  

Efter offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), kap. 5, § 1 behöver inte handlingar av ringa eller tillfällig betydelse registreras och kan gallras vid 
inaktualitet. Detta gäller oavsett medium och inkluderar även information i intranät och på extern webbplats. Med hänsyn till insynsintresset och 
värdet av att upprätthålla en god offentlighetsstruktur bör gallring av denna typ av handlingar ske tidigast efter en vecka.  

Exempel på handlingar av ringa eller tillfällig betydelse:  

http://www.kungsbacka.se/
mailto:kommunarkivet@kungsbacka.se
mailto:kommun@kungsbacka.se
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 Handlingar som överförts till annan form utan informationsförlust, kopior på handlingar som i original förvaras på annat håll och 
arbetskopior.  

 Inkommande rutinbetonade frågor och utgående svar på dessa.  
 Meddelanden av tillfällig betydelse t.ex. missiv och mötesplanering.  
 Kursinbjudningar och kursprogram.  
 Allmän information och handlingar som inkommit/upprättats för kännedom som inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida, om den 

i övrigt är av ringa betydelse. 
 Allmän information som inte berör kommunens verksamhet. 
 Felsända handlingar som vidarebefordras till rätt mottagare. 
 Jul- och nyårshälsningar samt tackbrev och dylikt. 
 Reklam och reklamliknande information. 
 Skrivelser med obegripligt eller meningslöst innehåll som kommer in från enskilda.  

GallringGallring innebär att informationen förstörs. Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen. Vid osäkerhet på vad som gäller för en viss handlingstyp kontaktas förvaltningens arkivansvarige.  

Notera att det i en del speciallagar (t ex bokföringslagen) finns regler för bevarande under en viss tid. Detta innebär dock inte att handlingar kan 
gallras när tiden löpt ut. Arkivlagens bestämmelser tar då över och det är alltid förvaltningens dokumenthanteringsplan som reglerar gallringen. Om 
en handlingstyp inte finns med i planen ska det bevaras till dess att ett gallringsbeslut fattats.  

När gallringsfristen för en handlingstyp har löpt ut bör gallringen verkställas. Det är kostsamt och ineffektivt att lagra mer information är nödvändigt 
och det finns också risk att handlingar som ska bevaras försvinner in bland det som ska gallras. Tänk dock på att om någon begär att få ta del av en 
handling, som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad men av någon anledning undgått gallring, ska gallringen inte verkställas innan 
eventuellt utlämnande.  

Hur gallrar man?                                                                                                                                                                                                                    
Det är viktigt att gallringen sker under kontroll. Det är den som står som arkivredogörare för verksamheten i dokumenthanteringsplanen som ansvarar 
för att handlingarna gallras. Det händer att information som ska gallras finns både i pappersutskrift och i ett verksamhetssystem. Då ska givetvis 
gallringen ske av såväl pappersburen som digital information.  

Handlingar som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga ska alltid brännas eller strimlas i dokumentförstörare. Finns ingen sådan kan det 
även slängas i behållare för sekretesshandlingar.  
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Som arkivansvarig ska man:  

 Ha kunskap om lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar.  
 Ha kunskap om kommunens styrande dokument och rutiner angående hantering av allmänna handlingar.  
 Bevaka tillämpning av ovanstående regelverk inom den egna myndigheten.  
 Vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna handlingar, både digitalt och i papper.  
 Bevaka frågor som rör hantering av allmänna handlingar, såväl digital som pappersbunden, vid organisations- och verksamhetsförändringar, 

budgetarbete, lokalförändringar och övrig planering.  
 Tillse att dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning upprättas.  
 Samråda med arkivmyndigheten angående arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan och arkivförteckning samt övriga frågor kring 

hantering av allmänna handlingar.  
 Medverka vid möte med arkivmyndigheten inför godkännande av dokumenthanteringsplan och arkivförteckningsplan.  
 Tillse att handlingar överlämnas till arkivmyndigheten enligt arkivmyndighetens krav samt att beslutad gallring sker.  
 Informera om och stödja all personal med frågor kring hantering av allmänna handlingar.  

Som arkivredogörare ska man:  

 Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna nämndens eller bolagets hantering av allmänna handlingar.  
 Vårda nämndens/bolagets handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighetens anvisningar.  
 Upprätta arkivförteckning över nämndens/bolagets handlingar som ska bevaras.  
 Biträda vid upprättande och revidering av dokumenthanteringsplanen alternativt upprätta och revidera själv.  
 Verkställa beslutad gallring och utfärda gallringsbevis. 
 Se till att arkivbildningen sker enligt dokumenthanteringsplanen och göra arkivansvarig uppmärksam på om planen behöver ändras.  
 Förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet enligt kommunarkivets anvisningar.  
 Samråda med nämndens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor som rör hantering av allmänna handlingar. 
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KUNGSBACKA KOMMUN                        DOKUMENTHANTERINGSPLANFörsta giltighetsdag: 2018-xx-xx 
 
Myndighet/arkivbildare: Kommunstyrelsen 
Förvaltning: Kommunledningskontoret 
Antagandedatum: 2018-xx-xx 
 
 
1. För styrande processer, se Dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser i Kungsbacka kommun.  
2. För stödjande processer, se Dokumenthanteringsplan för stödprocesser i Kungsbacka kommun. 
 

 
 

3. Kärnverksamhet: Näringsliv 
 
3.1 Bedriva näringsliv 
 
3.1.1 Processgrupp: Hantera styrdokument och riktlinjer – näringslivsverksamhet 
 
3.1.1.1 Styra och planera näringslivsverksamhet 
 
Beskrivning 
  
Näringslivsarbetet i kommunen inriktar sig på att förstärka Kungsbacka som en intressant och företagarvänlig kommun. Kommunen ska se till att ett bra lokalt 
företagsklimat råder för såväl befintliga företag som företag som önskar etablera sig i kommunen. Huvudmålet med näringslivsarbetet är fler arbetstillfällen i 
kommunen. Tillväxttakten ska vara bland de högsta i landet när det gäller ökningen av antalet förvärvsarbetande inom kommunens gränser.  
 
Näringslivsarbetet omfattar ett brett spektra av insatsområden. Etableringsfrågor och utveckling av nya verksamhetsområden är en central del i arbetet. Nära 
relation med de lokala företagarna genom företagsbesök, näringslivsträffar och kontakter med företagare- och intresseorganisationer är viktigt för att kunna möta 
näringslivets önskemål och behov. Det handlar också om samverkan mellan skola och näringsliv, nyföretagarsatsningar, information och kommunikation, 
systematiskt kvalitetsarbete (nöjd kund-undersökningar), kompetensutveckling och den löpande dagliga servicen. 
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Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 
Registrering 

Förvaringsplats Medium 
 

Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Leda – styra –  
organisera  

Näringslivspolitiska 
program (NPP)  
 

Diarieförs/ 
Mandatvis 
 
 

Diarium/ 
G: 
 
 

Digitalt Bevaras   

 
– •• – 

 

Mål och strategier Diarieförs/ 
Mandatvis 

Diarium/ 
G: 
 

Digitalt Bevaras    

 
– •• – 

 

Handlingsplan för 
turismstrategi 
 

Diarieförs Diarium/ 
G: 
 

Digitalt Bevaras   

 
– •• – 

 

Turismstrategi med 
bilagor 
 

Diarieförs/ 
Mandatvis 
 

Diarium/ 
G: 

Digitalt Bevaras   

 
– •• – 

 

Handlingsplaner, 
årsplanering  
 

Årsvis G: 
  

Digitalt Bevaras  Även årshjul. 
 
 

3.1.2 Processgrupp: Främja företagsetableringar 
 
3.1.2.1 Bedriva företagslots  
 
Beskrivning 
  
Företagslotsens uppgift och syfte är att förenkla företagares kontakter med Kungsbacka kommun. Det handlar om tydlig praktisk rådgivning, information och 
samordning för en effektiv handläggning. 
De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion på befintlig plats. Det kan också handla om mera 
komplexa planerings- och lokaliseringsfrågor. 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 
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Planera och 
genomföra 
företagslots 

Mötesanteckningar, 
företagslotsen  
 
 

Månadsvis G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet* 

 *Bevaras om de innehåller beslut 
eller unik sakuppgift av betydelse 
för verksamheten. 

 
– •• – 

 

Projektbeskrivningar 
 

Diarieförs 
 

Diarium/ 
G: 
 

Digitalt Bevaras   

 
– •• – 

  

Slutrapporter,  
kommunens företags-
lots 
 

 G: Digitalt Bevaras   

3.1.2.2 Hantera etableringar  
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Hantera 
förfrågningar 

Förfrågningar 
 

Alfabetiskt G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 Sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen kap. 19, § 1.  
 
Förfrågningar rörande etablering, 
omlokalisering och nyetablering.  

Sluta avtal för 
samverkan 
 

Avtal 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras  Avtal om att samverka med 
förfrågande aktör.  

3.1.2.3 Hantera verksamhetsmark 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 Handlingsplan, mark 
för näringslivet 
 
 

Mandatvis G: Digitalt Bevaras   

3.1.3 Processgrupp: Främja nyföretagande genom samverkan med aktörer 
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3.1.3.1 Planera och tillhandahålla nyföretagarkvällar 
 
Beskrivning 
  
En viktig del i kommunens näringslivsarbete är att uppmuntra och bidra till entreprenörskap. Entreprenörskap behöver inte endast handla om att starta egna 
företag, det kan också handla om att tillföra sin arbetsplats nya idéer och engagemang.  
 
Nyföretagarkvällar arrangeras två gånger om året där personer som funderat på företagande kan få tips och råd om att starta företag från bl.a. lokala 
entreprenörer, Nyföretagarcentrum och Kungsbacka entreprenörsskola.   
  
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Sluta avtal för 
samverkan  

Samarbetsavtal 
 
 

Diarieförs/  
Årsvis 
 
 

Diarium/ 
G: 
 
 

Digitalt Bevaras  Avtal mellan Kungsbacka 
kommun och Nyföretagar-
Centrum Halland som genom 
samverkan bl.a. arrangerar 
nyföretagarkvällar. 

Förbereda 
nyföretagar-
kväll 

Annonser 
 

Årsvis/ 
Terminsvis* 

G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet  

 *Avses att nyföretagarkvällar 
sker två gånger om året, på vår 
och höst. 
 
Gallras generellt vid inaktualitet 
men ett urval av annonser skulle 
kunna bevaras som kuriosa.  
 

 
 

– •• – 
 

Korrespondens  
 

 G: Digitalt Se anm.  Korrespondens såsom e-post 
m.m. av betydelse och som tillför 
sak-uppgifter bevaras. 
 
Korrespondens av rutinmässig 
och ringa karaktär kan efter 
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informationsvärdering gallras vid 
inaktualitet. 
 

 
– •• – 

 

Anmälningar 
 

Årsvis/ 
Terminsvis* 

G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 *Avses att nyföretagarkvällar 
sker två gånger om året, på vår 
och höst. 
 

Genomföra 
nyföretagar-
kvällar 

Deltagarlistor 
 

Årsvis/ 
Terminsvis* 

G: Digitalt Gallras efter 3 
år 

 *Avses att nyföretagarkvällar 
sker två gånger om året, på vår 
och höst. 
 
Observera att 
deltagarförteckningar från 
seminarier eller kurser i egen regi 
bevaras, se process 3.1.3.2 
Planera och tillhandahålla 
Kungsbacka entreprenörsskola 
för nyföretagare. 
 
 

 
– •• – 

 

Program  
 

Årsvis/ 
Terminsvis* 

G: Digitalt Bevaras  *Avses att nyföretagar-kvällar 
sker två gånger om året, på vår 
och höst. 
 

Utvärdera och 
planera 
kommande ny-
företagarkvällar 

Mötesanteckningar 
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet* 

  T.ex. anteckningar i samband 
med planering och genomförande 
av plattformar eller möten.   
 
*Bevaras om de innehåller beslut 
eller unik sakuppgift av betydelse 
för verksamheten. 

 
 

– •• – 

Utvärderingar, 
sammanställning 
 

Årsvis/ 
Terminsvis* 

G: Digitalt Bevaras  *Avses att nyföretagarkvällar 
sker två gånger om året, på vår 
och höst. 
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Sammanställning av genomförda 
nyföretagarkvällar. 

 
– •• – 

 

Verksamhetsrapporter, 
extern part  
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 NyföretagarCentrum Hallands 
egna verksamhetsrapporter där 
samarbetet med Kungsbacka 
kommun nämns. 

3.1.3.2 Planera och tillhandahålla Kungsbacka entreprenörsskola för nyföretagare 
 
Beskrivning 
  
I samarbete med Business Region Göteborg så driver Kungsbacka kommun en entreprenörsskola som erbjuder starta företag-kurser för de som vill bli företagare 
eller redan är nyföretagare.  
Under sju tillfällen presenteras tips, praktiska råd och vägledning om att starta och driva ett företag. Kurserna leds av rådgivare med mångårig och gedigen 
erfarenhet av att själva driva företag.  
  
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Planera och 
utforma utbild-
ningen 

Beställning av 
startkurser 
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet  

 Beställning som 
näringslivsverksamheten gör till 
Business Region Group. 

 
– •• – 

 

Kursinbjudningar 
 

Terminsvis G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

  

 
– •• – 

 

Kursanmälningar 
 

Terminsvis G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Genomföra 
utbildningen 

Deltagarförteckningar  
 

Terminsvis G: Digitalt Bevaras  Bevaras generellt för kurser, 
seminarier etc genomförda i egen 
regi.  

 
– •• – 

 

Kurshandlingar 
 

Terminsvis G: Digitalt Bevaras  T.ex. program och kursplaner.  
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Utvärdera 
utbildningen 
 

Kursutvärderingar, 
sammanställning 
 

Terminsvis G: Digitalt Bevaras  Sammanställning av svar från 
deltagare som genomfört 
kurserna.  

 
– •• – 

 

Slutrapporter 
 

Terminsvis G: Digitalt Bevaras    

3.1.4 Processgrupp: Verka för företagsklimatet och tillväxt 
 
3.1.4.1 Tillhandahålla mötesplatser för företagsdialoger  
 
Beskrivning 
 
Kungsbacka jobbar aktivt för att vara en företagsvänlig kommun och en viktig förutsättning är att företagen erbjuds dialog med politikerna samt att det finns en 
god förståelse för företagens villkor i den kommunala organisationen. 
I kommunen finns Frukostklubben, Framtidsforum, dialogmöten och företagsbesök som är några av de mötesplatser som ingår i kommunens arbete med att 
främja dialog och ett gott företagsklimat. 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Förbereda och 
genomföra 
mötesplatser för 
dialog 

Generella handlingar 
som uppstår i flera 
processer*  
 

     *För bevarande eller gallringsfrist 
av annonser, deltagarlistor, 
korrespondens, program och 
mötesanteckningar, se process 
3.3.1.1 Planera och 
tillhandahålla 
nyföretagarkvällar 
 

 
– •• – 

Inbjudningar 
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 Inbjudningar till t.ex. 
dialogmöten, Framtidsforum och 
Frukostklubben m.fl. 

 Tidningsartiklar, 
urklipp 

 G: Digitalt Bevaras  Urklipp där mötesplatserna 
nämns. 
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Utvärdera 
genomförda 
dialoger 

Slutrapporter, 
kommunens närings-
livsverksamhet 
 

 G: Digitalt Bevaras  T.ex. rapport sammanställd av 
Svenska Byggindustrier.  

 
– •• – 

 

Rapporter,  
generell karaktär  
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 T.ex. rapporter som inte rör 
specifikt Kungsbacka kommuns 
näringslivsverksamhet.  

3.1.4.2 Utvärdera kommunens samverkan med företag  
 
Beskrivning 
  
Insikt är namnet på en servicemätning av kommunens företagskontakter. I mätningen har företag som har haft något ärende med kommunen svarat på frågor om 
bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet kring kommunens myndighetsutövning. Dessutom har företagen fått göra en 
helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måttet Nöjd kund-index, NKI.  

Syftet med NKI-undersökningen är att förbättra servicen för kommunens företag. Genom att fånga upp och ta vara på företagens åsikter kan kommunen sedan 
göra de insatser som krävs för ett förbättrat företagsklimat. Undersökningen ger också möjligheter till jämförelser med andra kommuner och mellan förvaltningar 
i den egna kommunen. Resultatet visar de kommuner och verksamheter som fungerar bra, men också de områden som behöver förbättras.                
Undersökningen genomförs vartannat år och Business Region Göteborg, Stockholm Business Alliance samt Sveriges Kommuner och Landsting står bakom 
undersökningen.  

 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Förbereda 
underlag 
 

Underlag för 
servicemätning 
 
 
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet  

 Business Region Göteborg, 
Stockholm Business Alliance och 
SKL skickar ut underlag, t.ex. 
instruktioner och riktlinjer, till 
kommunerna för att genomföra 
service-mätningen Insikt.  
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Även kommunens underlag kan 
gallras vid inaktualitet efter att 
det skickats till aktörerna som 
sammanställer servicemätningen. 
 

Redovisa 
mätningen 

Servicemätning efter 
nöjd kund-index (NKI) 
 
 
 

Årsvis G: Digitalt Se anm.  Mätningen bör redovisas i 
verksamhetsberättelser. I övrigt 
kan det gallras vid inaktualitet.  
 

Utvärdera 
mätningen 

Näringslivsenkäter, 
sammanställning 
 

Årsvis G: Digitalt Bevaras    

3.1.4.3 Utvärdera kommunens tillväxt inom detaljhandel  
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Ta del av 
utredning  

Handelsutredning 
rörande detaljhandel 
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet  

 Utredning sammanställd av 
Handelns utredningsinstituts 
(HUI). 

3.1.5 Processgrupp: Bedriva företagsutveckling 
 
3.1.5.1 Tillhandahålla konsultrådgivning via e-tjänsten Timbanken 
 
Beskrivning 
  
Timbanken är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och Region Halland som erbjuder konsultrådgivning inom ett flertal expert isområden. Genom 
timbanken öppnar företagare ett konto och blir kontaktad av kommunens näringslivsenhet för att komma vidare. Med kontot kan företagare få tillgång till fem 
timmars kostnadsfri rådgivning under året. Rådgivningen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av 
Region Halland.    
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Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 
Registrering 

Förvaringsplats Medium 
 

Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Utvärdera 
tjänsten 

Minnesanteckningar 
rörande Timbanken 
 
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

  

Ta del av 
statistik 

Statistik 
 

Årsvis G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

  

3.1.6 Processgrupp: Bedriva samverkan med skolor 
 
3.1.6.1 Främja UF-verksamhet (Ung Företagsamhet) 
 
Beskrivning 
 
Ung företagsamhet, UF, är en icke-vinstdrivande förening som arbetar för att grundskole- och gymnasieelever i Sverige ska utveckla sin entreprenörsanda och 
sina kunskaper om företagande. Detta görs i nära samarbete med skola och näringsliv. 
  
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till 
kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Sluta avtal för 
samverkan 

Överenskommelse, 
finansieringsmodell 
 

 G: Digitalt Bevaras  Överenskommelse mellan 
näringslivsverksamheten 
och Ung Företagsamhets-
stiftelsen.  

Utvärdera UF-
verksamhet  

Utvärderingar,  
sammanställning 
 
 

 G: Digitalt Bevaras   

 
– •• – 

 

Statistik 
 

 G: Digitalt Bevaras  T.ex. andel UF-elever 
över tid.  

3.1.6.2 Tillhandahålla mötesplatser för samverkan mellan skolor och näringsliv 



19  

 
Beskrivning 

Skolan ska förbereda eleverna inför kommande arbetsliv och därför är det viktigt att skapa kontakter och inblick i arbetsliv, näringsliv och omvärld. Kungsbacka 
kommun arbetar med detta på många olika sätt från förskola upp till vuxenutbildning. Detta ger en bra grund vad gäller förståelse, kontakter, meningsfullhet och 
verklighetsanknytning. 

För omvärlden och företagen kan samverkan innebära en möjlighet att lär känna framtidens medarbetare, möjlighet att påverka utbildningarnas innehåll samt 
marknadsföra sig själv som arbetsgivare samt ett sätt att sprida intresset för en viss bransch. 

Made by Kungsbacka är ett gemensamt arbete i Kungsbacka kommun med representanter från förvaltningen för Förskola & Grundskola, förvaltningen för 
Gymnasie & Vuxenutbildning och Kommunledningskontoret/Näringsliv. Webbsidan ger möjlighet till långsiktig dialog med skola, näringsliv och omvärld. Det 
är en inspirationskälla där näringsliv, lärare och elever kan hitta exempel på samarbete mellan utbildning och näringsliv som redan idag finns men är också en 
ingång för alla som vill skapa nya samarbeten. 

 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till 
kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Förbereda och 
genomföra 
samverkan 

Generella handlingar 
som uppstår i flera 
processer*  
 

     *För bevarande eller 
gallringsfrist av annonser, 
korrespondens, program 
och mötesanteckningar, se 
process 3.1.3.1 Planera 
och tillhandahålla 
nyföretagarkvällar. 
 
*För inbjudningar, se 
process 3.1.4.1 
Tillhanda-hålla 
mötesplatser för 
företagsdialoger.  
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– •• – 

 

Protokoll, 
styrgruppsmöten 
 

 G: Digitalt Bevaras   Protokoll rörande 
initiativet Made by 
Kungsbacka.  

 
– •• – 

 

Koncept-/projekt-
beskrivningar 
 

 G: Digitalt Bevaras  Beskrivningar av Made by 
Kungsbacka. 

 
– •• – 

 

Pressmeddelanden 
 

 G: Digitalt Bevaras   

Utvärdera 
samverkan 

Utvärderingar, 
sammanställning  
 
 

 G: Digitalt Bevaras   

 
– •• – 

 

Slutrapporter 
 

 G: Digitalt Bevaras   

Hålla seminarier 
i egen regi 

Handlingar från 
seminarier i egen regi 
 

 G: Digitalt Bevaras   T.ex. seminarieprogram i 
samband med SSA-
konferenser (samverkan 
skola-arbetsliv).  
 

3.1.7 Processgrupp: Främja besöksnäringsutveckling 
 
3.1.7.1 Tillhandahålla mötesplatser för dialog om besöksnäring 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till 
kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Förbereda och 
genomföra 
mötesplatser för 
dialog  

Generella handlingar 
som uppstår i flera 
processer*  
 
 

     *För bevarande eller 
gallringsfrist av annonser, 
korrespondens, program 
och mötesanteckningar, se 
process 3.1.3.1 Planera 



21  

 och tillhandahålla 
nyföretagarkvällar. 
 
*För inbjudningar och 
urklipp från tidnings-
artiklar, se process 3.1.4.1 
Tillhandahålla 
mötesplatser för 
företagsdialoger.  
 
T.ex. handlingar från  
Värdsmöten, Attraktiva 
Kungsbacka m.fl.  
 

 
– •• – 

 

Projektbeskrivningar* 
 

     *Se process 3.1.2.1 
Bedriva företagslots.   
 

Utvärdera 
genomförda 
dialoger  

Sammanställning av 
utvärderingar samt 
slutrapporter* 
 
 

     * Se process 3.1.6.2 
Tillhandahålla 
mötesplatser för 
samverkan mellan skolor 
och näringsliv 

 Foton, filmklipp  
 
 

 G: Digitalt Se anm.  Material som speglar 
verksamheten bevaras 
men bilder och filmklipp 
som rör intern 
information och dylikt 
kan gallras vid 
inaktualitet. 

3.1.7.2 Utvärdera kommunens insatser för besöksnäring  
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till 

Anmärkning 
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kommun-
arkiv 

Ta del av 
utredning 

Evenemangsutredning, 
Kungsbacka kommun 
 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet  

 Utredning utförd av 
Turismens Utrednings-
institut (TUI). 
  

 
– •• – 

 

Utredning rörande 
upplevelsenäring i 
Halland 

 G: Digitalt Gallras vid 
inaktualitet   

 Utförd av Region 
Halland.  
 

 
 
 

4. Kärnverksamhet: Krisberedskap  
 
4.1 Hantera kris och säkerhet  
 
4.1.1 Processgrupp: Planera och utveckla kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser 
 
4.1.1.1 Identifiera och analysera risker 
 
Beskrivning 
  
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap(2006:544) är lagstiftning som Kungsbacka kommun följer i samband med planering och upprätthållande av krisberedskap.  
 
Det nationella krishanteringssystemet bygger på att kommunerna har en grundläggande förmåga att motstå svåra påfrestningar på den egna verksamheten. 
Kommunerna har även ett geografiskt områdesansvar inom vilket man ska samordna aktiviteter inom krisledningsområdet och analysera risker.  
 
Med en risk- och sårbarhetsanalys arbetar kommunen kontinuerligt med att identifiera, inventera och analysera risker som kan resultera i olyckor eller kriser. 
Syftet med analysen är att ta fram underlag som medför planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter samt skapar en trygg och 
säker miljö för alla som vistas i kommunen. En risk- och sårbarhetsanalys utgår ifrån kommunens geografiska område och sammanställs i samband med varje ny 
mandatperiod och revideras årligen. 
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Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 
Registrering 

Förvaringsplats Medium 
 

Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Handlingsplan för 
samhällsstörning 
 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras  Planen fastställs varje 
mandatperiod av 
kommunfullmäktige.  
  
Häri även beslut. 
  

 Plan för Ringhals 
kärnkraftverk 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras  Sekretess enligt lag 
(2006:544) om 
kommuners och 
landstings åtgärder 
inför och vid 
extraordinära 
händelser i fredstid 
och höjd beredskap, 
kap 7, § 1. 
 

 Säkerhetsskydd 
 
 

Kronologisk Säkerhetsklassat skåp  
 

Papper Bevaras  Sekretess enligt lag 
(2006:544) om 
kommuners och 
landstings åtgärder 
inför och vid 
extraordinära 
händelser i fredstid 
och höjd beredskap, 
kap 7, § 1. 
 

 Risk- och sårbarhetsanalys 
 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   Sekretess enligt lag 
(2006:544) om 
kommuners och 
landstings åtgärder 
inför och vid 
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extraordinära 
händelser i fredstid 
och höjd beredskap, 
kap 7, § 1. 
 
Görs inför varje 
mandat-period. 
Revideras sedan 
årligen under mandat-
perioden. 
  
Expedieras till 
myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB) via 
Länsstyrelsen.   
 

 Underlag rörande styrel, 
Länsstyrelsen 
 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   Styrel är ett nationellt 
planeringssystem som 
prioriterar 
samhällsviktiga 
funktioner vid 
temporära elbrister.  
 
Underlag på 
rangordning av el-
ledningar i kommunen 
som skickas till 
Länsstyrelsen. Kopia 
hos krisberedskaps-
specialist.  
 

 Handlingar rörande 
skyddsobjekt 

Kronologisk Närarkiv* Papper Bevaras  Sekretess enligt 
offentlighets- och 
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sekretesslagen 
(2009:400), kap. 15, § 
2.  
  
*Närarkiv vid KLK 
adm.  
 

 
 

5. Kärnverksamhet: Fysisk planering av mark och exploatering 
 
5.1 Hantera mark och exploatering 
 
5.1.1 Processgrupp: Administrera mark och exploatering 
 
5.1.1.1 Förvärva mark eller fastighet 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 Förvärvshandlingar 
 
 

Fastighets-
beteckning/ 
Diarieförs 
 

Fastighetsakt i 
närarkiv/ 
Diarium 

Papper/ 
Digitalt 

Bevaras  T.ex. förfrågningar, 
avtal, köpehandlingar.   

 Försäljningshandlingar* 
 
 

Fastighets-
beteckning/ 
Diarieförs 
 

Fastighetsakt i 
närarkiv/ 
Diarium 

Papper/ 
Digitalt  

Bevaras  *Beakta att 
försäljnings-
handlingar listas i 
denna process men 
förekommer också i 
process 5.1.1.2 Avyttra 
mark eller fastighet. 
Detta för att undvika 
upprepning av samma 
handlingstyp.  



26  

 
T.ex. avtal. 

 Fullmakt 
 

Fastighets-
beteckning 

Fastighetsakt i 
närarkiv 
 

Papper  Bevaras  Bilaga till 
köpehandling. Original 
till köpare, kopia hos 
mark och exploatering.  
 

 Fastighetsdeklaration från 
Skatteverket 
 

Årsvis Hos exploaterings-
handläggare 

Papper  Gallras efter 5 
år 

  

5.1.1.2 Avyttra mark eller fastighet 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 Anbud, antagna med 
tillhörande handlingar 
 
 

Kronologisk/ 
Diarieförs 

Närarkiv/Diarium 
 

Papper/ 
Digitalt 

Bevaras  Vinnande anbud.  

 Anbud, ej antagna 
 
 

Kronologisk Närarkiv Papper Gallras efter 4 
år 

  

 Avtal 
 
 

Kronologisk  Närarkiv Papper Bevaras    

 Grannyttrande 
 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Gallras efter 2 
år* 

 *Bevaras endast när 
det är inlämnade 
synpunkter eller när 
fastigheten som är 
berörd ska säljas. 
Gäller även för 
kännedom enligt plan- 
och bygglagen 
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(2010:900) 9 kap, § 
41, punkt 2.  
 
 

5.1.1.3 Arrendera mark eller fastighet 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Avtal 
 
 

Diarieförs/ 
Alfabetisk/ 
Kategorivis 

Diarium/ 
Närarkiv 

Papper Se anm.   Bevaras i regel men 
utgångna avtal kan 
gallras 2 år efter 
avtalets upphörande.  

5.1.1.4 Exploatera fastighet   
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 Exploateringsavtal 
 
 
 

Diarieförs 
 

Diarium/  
Närarkiv 
 

Digitalt/ 
Papper 

Bevaras  Häri t.ex. bilagor, 
fullmakter, 
slutbesiktning, 
behörighetshandlingar.  

 Fakturor, underlag 
 
 
 

Kronologisk Hos exploaterings-
handläggare 

Papper Gallras efter 
10 år* 

 Original.  
 
*Gallras efter 10 år 
från att ett ärende 
avslutats.  
 

 Ekonomiska säkerheter 
 
 
 

Fastighets-
beteckning/ 
Datumordning 

Kassaskåp i närarkiv Papper Se anm.  T.ex. bankgarantier 
och 
borgensförbindelser.  
 
Värdehandling som 
kommunen förvarar 
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som säkerhet och 
återlämnar  
till bank eller 
fastighets-ägare när 
åtagandet har uppfört.  

5.1.1.5 Hantera specifika avtal 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 Servitutsavtal 
 
 

Diarieförs/ 
Fastighets-
beteckning 

Diarium/ 
Pärm i närarkiv 
 
 

Papper Bevaras  Kommunens 
fastigheter samt enskilt 
ägda fastigheter.  
 
Original till köpare, 
kopia bevaras.  
  

 Ledningsrättsavtal 
 
 

Diarieförs/ 
Fastighets-
beteckning 

Diarium/ 
Fastighetsakt i 
närarkiv  
 

Papper Bevaras    

 Nyttjanderättsavtal 
 
 

Diarieförs/ 
Fastighets-
beteckning 

Diarium/ 
Fastighetsakt i 
närarkiv  
 

Papper  Bevaras  Kommunens 
fastigheter samt enskilt 
ägda fastigheter.   
 

 Upplåtelseavtal 
 
 

Diarieförs/ 
Fastighets-
beteckning 

Diarium/ 
Pärm i närarkiv 
 
 

Papper  Bevaras    

5.1.1.6 Förvalta skogar 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 
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 Skogsavtal 
 
 

Ärendevis Proceedo Digitalt Bevaras   

 Skogsbruksplan 
 
 

 Extern webbplats* Digitalt Bevaras  *Skogssällskapets 
hemsida. 
 
Inventering av stadens 
skogsbestånd uppdelad 
på olika skogstyper. 
Innehåller även 
åtgärds-förslag för 
underhåll. 
En helt ny plan tas 
fram vart tionde år. 
 
”Levande dokument” i 

den bemärkelse att 
planen revideras 
kontinuerligt.   
 

 Ekonomiska rapporter 
 
 

Kronologisk Pärm hos 
exploaterings-
ingenjör 
 

Papper Kolla upp  
 

T.ex. resultat- och 
balansräkning, 
bokslut. 

5.1.1.7 Övriga handlingar 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 Befolkningsstatistik 
 
 

Årsvis  Demografen Digitalt Bevaras  Uppdrag från 
Statistiska 
centralbyrån (SCB) 
som mark och 
exploatering utför.  
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 Befolkningsprognoser 
 
 

Årsvis Demos Digitalt Bevaras  Häri även 
delområdesprognoser.  

 Handlingar rörande 
kommunal borgen 
 
 

Kronologisk Närarkiv Papper Gallras vid 
inaktualitet* 
 
 

 *Kan gallras när 
kommunen nåtts av 
meddelande om att 
lånet har slutbetalats, 
inlösts, avskrivits eller 
när borgens-
förbindelsen har 
upphört.  
 

 Sammanställning av 
borgensåtagande 
 
 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras vid 
inaktualitet  

  

 
6. Kärnverksamhet: Övriga samhällsinsatser 
 
6.1 Borgerlig vigsel  
 
6.1.1 Processgrupp: Administrera borgerliga vigslar 
 
6.1.1.1 Hantera borgerliga vigslar  
 
Beskrivning 
  
En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som sker i vigselrummet i kommunens stadshus eller på annan plats efter överenskommelse mellan 
vigselförrättare och vigselpar. 
 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium 

 
Bevaras/ 
Gallras 
 

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 
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 Vigselprotokoll 
 
 

Kronologisk Hos administratör 
vid administrations-
enheten 

Digitalt Bevaras*  Vigselförrättaren 
skickar original till 
Länsstyrelsen för 
arvodesutbetalning. 
Kopia levereras till 
kommunen.  
 

 Taxa av vigsel 
 

 Raindance Digitalt Bevaras  Administrativ avgift 
som berörd part 
betalar till KLK:s 
administrationsenhet 
innan vigsel. 
 

 Vigselintyg 
 
 

Kronologisk Hos administratör 
vid administrations-
enheten 
 

Digitalt Gallras efter 2 
år  

  

 Vigselböcker 
 

Kronologisk Närarkiv Papper Bevaras   
 

 
 Annonsunderlag 

 
 

 Hos administratör 
vid administrations-
enheten 
 

Digitalt Se anm.  ”Levande dokument” i 

den bemärkelse att det 
revideras kontinu-
erligt. 

 Fakturering av förrättning 
– vigselförrättare 
 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Gallras efter 
10 år 

  

 Förslag på samt val av 
vigselförrättare 
 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   
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 Vigselförrättare, 
förordnande från 
Länsstyrelsen 
 

Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras  Från Länsstyrelsen till 
vigselförrättare. Kopia 
levereras till 
kommunen.  

 
 
 
 

HANDLINGSTYPER – PROCESSER FÖRSTUDIE, PLANPROGRAM, DETALJPLAN OCH OMRÅDES-
BESTÄMMELSER 

 Enkelt och normalt planförfarande, begränsat-, standard-, utökat – och samordnat förfarande samt områdesbestämmelser har slagits samman 
till ett processtöd i Lex och i dokumenthanteringsplanen, eftersom de olika förfarandena har flera gemensamma steg. Processen för 
detaljplan kan föregås av Förstudie och Planprogram. Förstudie och Planprogram kan komma att behöva kartläggas ytterligare och 
kompletteras med fler handlingstyper.

 Rödmarkerad handling: Handlingen ska enligt lagstiftning vara undertecknad/justerad.
 Blåmarkerad handling: Handlingen bör av juridiskt skäl vara undertecknad/justerad eller verifierad på annat sätt.

Handlingar som ska bevaras1: Ansökan om planbesked, inventeringar, dokumentation om inventeringar (om de är av ett historiskt intresse), beslut, fastighetsförteckning, genomförandebeskrivning, 

granskningsutlåtande, granskningsyttrande, grundkarta, laga kraftbevis, miljökonsekvensbeskrivning, planavtal, planbesked, planbeskrivning, plankarta, planprogram, program, samrådsredogörelse, samrådsyttrande, 
startavtal, tjänsteskrivelse (förslag till beslut), underlagsmaterial exempelvis bilder (om relevant för beslutet), utredningar, avbrutna planer/återkallade (om de har ett kulturhistoriskt värde) samt områdesbestämmelser. 

Handlingar som kan gallras2: Administrativa handlingar (som enbart visar hur planprocessen genomförts t ex utskick, kungörelser/annonser, förteckningar över följebrev, underrättelser, 
kallelser, enskilda remissvar: Vid inaktualitet dock tidigast efter 2 år), avbrutna planer (om de inte har något kulturhistoriskt värde: 10 år), 
inventeringar och dokumentation om inventeringar (om de inte längre är aktuella eller är av ett historiskt intresse: 10 år), mötesanteckningar från 
startmöte (10 år), planuppdrag och – versioner (10 år), underlag för planavgift (10 år), återkallande av plan (om den inte är av kulturhistoriskt värde: 
Vid inaktualitet). 

Avvikelser från råd och bevarande om gallring i kommande hanteringsanvisning: Förre detta Planchef Elin Johansson har avgjort att samtliga 
handlingar tillhörande ovanstående processer ska bevaras utifrån erfarenheten att det många gånger visat sig användbart över längre tid att bevara alla 
dessa processers handlingar – Planer har en lång livstid, exempelvis så är den äldsta nu gällande planen över 100 år. Många kommuninvånare vill 
kunna sätta sig in i hur just den planprocessen som berör deras fastighet har gått till. Däremot ska inte annonser bevaras då dessa finns arkiverade av 
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annan myndighet, underlaget för planavgift samt avtal (vilka gallras vid inaktualitet). Leveranstiden till kommunens e-arkiv ur 
ärendehanteringssystemet Lex är satt till 15 år, eftersom det motsvarar den längsta möjliga genomförandetiden för detaljplaner. 

 
1 Enligt råd om bevarande och gallring från Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (År 2015). 
2 Ibid. 
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Frivilligt: Förstudie (kallades tidigare för planstudie eller planutredning: En planstudie initierades av byggnadsnämnden och togs fram för 
att utreda förutsättningarna för eventuell bebyggelse inför förhandsbesked/lov. En planutredning initierades av kommunstyrelsen och togs fram 
för att utreda förutsättningar för plan). 
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Frivilligt: Planprogram tas fram om det behövs inför beslutet att upprätta detaljplan. 
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                                                                   Meddelande om laga kraft (till sakägare) 
                                                                                                      
                                                                                                   Annonser (i ortstidningar) 
 
                                                                                                   Webbsida (på kommunens hemsida) 
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Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 – 7.1.2.3 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av förstudie, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
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Beskrivning:Detaljplanenredovisar vad marken får användas till, bebyggelsens omfattning (exploateringsgrad) och utformning samt hur service, parkmark och trafiksystem 
ska vara beskaffad och placerad. Detaljplanen är juridiskt bindande och genomförandetiden är mellan 5 – 15 år. Under denna tid är fastighetsägaren garanterad den byggrätt, som 
ges av planen. Genomförandetiden kan förlängas med 5 år i taget. Planen gäller tills kommunen ändrar eller upphäv er planen. 

 
För förslag till  detaljplaner som kommunen beslutat at t påbörja före den 1 januari år  2015 sker  fr amtagandet  genom enkelt planförfarandeeller normalt 
planförfarande.Enkelt planförfarande används i de fall där förslaget till detaljplan har liten betydelse, saknar intresse för allmänheten och inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Samrådet förkortas då genom att kommunen endast underrättar Länsstyrelsen och ger kända sakägare tillfälle till samråd. Försl aget ställs inte ut för granskning 
utan istället sammanställs de inkomna yttranden i ett granskningsutlåtande för att därefter gå direkt till antagande. 

 
Vid framtagandet av detaljplan kan från och med 1 januari år 2015 kommunen välja mellan begränsat-, standard-, utökat– eller samordnat förfarande. 
Standardförfarandetanvänds då förslaget överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte medför  någon betydande miljöpåverkan 
samt inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt får stor betydelse. Standardförfarandet kan göras ännu kortare genom ett begränsat förfarande, vilket innebär 
att förslaget inte ställs ut för granskning utan godkänns redan under samrådet och därefter sammanställs de inkomna yttranden i ett granskningsutlåtande för att därefter gå 
direkt till antagande och sedan till laga kraft. Ett utökat förfarandeska användas när förslaget strider mot översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, medför en 
betydande miljöpåverkan, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt får stor betydelse. Vid utökat förfarande ska en kungörelse göras före samrådet och en 
samrådsredogörelse ska upprättas inför underrättelsen. Ett samordnat förfarandeanvänds då förslaget även ska prövas enligt Miljöbalken, Väglagen eller Järnvägslagen. De olika 
lagarna samordnas då för att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar genom att förfarandet antingen sker parallellt eller genom att använda de handlingar som redan finns framtagna 
i det andra ärendet. Genom lagändringen kan kommunen också begränsa samrådskretsen i standardförfarandet och i det utökade förfarandet. I vissa fa ll kan kommunen även 
numera välja att anpassa planförfarandet efter omständigheterna och växla mellan standard-, begränsat-, utökat- eller samordnat förfarande. Andra förändringar som 
då trädde i kraft är att förfarandet för att förlänga genomförandetiden har förenklats liksom förfarandet för upphävande av detaljplaner efter genomfö randetidens utgång. 

 
Länsstyrelsen prövade tidigare ansökan om upphävande av strandskyddenligt Miljöbalken för kommande detaljplaner, men sedan Plan – och Bygglagen (2010:900) kom ska 
Länsstyrelsen endast pröva kommunens beslut om strandskydd i samrådsfasen och under granskningen. Efter antagande lämnar Länsstyrelsen beslut om överprövning eller 
inte kommer att ske. Byggnadsnämnden fattar därmed själv beslutet om ett upphävande av strandskydd för ett område om det finns särskilda skäl. Strandskyddet kommer då att 
redovisas som en planbestämmelse i den antagna detaljplanen. 

 
Områdesbestämmelserär juridiskt bindande och kan antas för begränsade områden utanför detaljplanelagt område. De består av enhetliga krav, som reglerar grunddragen för 
användning av mark – och vattenområden samt bebyggelsens egenskaper för att säkerhetsställa översiktsplanens syfte, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller för att tillgodose 
ett riksintresse enligt 3 och 4 kap. i Miljöbalken. Områdesbestämmelser kan exempelvis styra bygg –, mark – och rivningslovsplikt och/eller största tillåtna 
byggnadsarea för fritidshus eller tomtstorlek. 



 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.3 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av förstudie 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring* Medium/ 

Format* 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

Förstudie Frivillig: Kallades tidigare för Planstudie eller Planutredning. Planstudie: Byggnadsnämnden initierade och tog 
fram för att utreda förutsättningarna för ev. bebyggelse inför förhandsbesked/lov. Planutredning: Kommunstyrelsen 
initierade och tog fram för att utreda förutsättningar för plan. 

 

1. Uppdrag om att upprätta 
förstudie 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

2. Förstudie upprättas Förstudie Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

 
*Då verifieringsmöjligheterna ännu är begränsade i Lex, så förvaras handlingarna både analogt i närarkivet samt digitalt i Lex. 
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Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.2 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av planprogram 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring* Medium/ 

Format* 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

Planprogram Frivilligt: Planprogram tas fram om en undersökning behövs göras inför beslutet att upprätta detaljplan  

1. Uppdrag att upprätta 
planprogram 

 
Beslut fattas om att upprätta 
planprogram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut fattas om att ge i 
uppdrag att upprätta 
planprogram 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år efter 
att tillhörande 
planärende 
är avslutat 

 

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras  

Checklista: 
Behovsbedömning 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras En behovs- 
bedömning av 
miljöpåverkan 
utförs alltid 
även i de fall 
som ett plan- 
program inte 
upprättas. 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år efter 
att tillhörande 
planärende 
är avslutat 

 

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 

 
*Då verifieringsmöjligheterna ännu är begränsade i Lex, så förvaras handlingarna både analogt i närarkivet samt digitalt i Lex. 
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Dokumenthanteringsplan 

 Strukturenhet 
Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.2 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av planprogram 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

2. Inför planprogramsamråd   

Beslut fattas om att samråda 
om planprogram 

Tjänsteskrivelse: 
Begäran om 
planprogram- 
samråd 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år efter 
att tillhörande 
planärende 
är avslutat 

 

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 

Underrättelse om planprogram- 
samråd skickas ut till sakägare, 
myndigheter, företag och 
organisationer 

Underrättelse om 
planprogram- 
samråd 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 

Lista över remiss - 
instanser 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 

Fastighets- 
förteckning 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 

Underrättelse om planprogram- 
samråd sker på kommunens 
anslagstavla och hemsida samt 
annonser i ortstidningar 

Anslag/bevis Undertecknas Närarkivet/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 

Annonser - - - Se anmärkning  Bevaras av annan 
myndighet (KB). 

Websida - - - Se anmärkning - Kommunikation 
ser till att denna 
bevaras. 

 
 
 
 



45 
 

 
Dokumenthanteringsplan 

 Strukturenhet 
Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.2 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av planprogram 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

3. Planprogramsamråd   

Förslag till planprogram sänds 
på samråd till berörda sakägare, 
myndigheter, företag och 
organisationer 

Förslag till plan - 
program 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år efter 
att tillhörande 
planärende 
är avslutat 

 

Social konsekvens- 
beskrivning 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras  
 

Utredningar Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras  

Planscher - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras  

Yttranden kommer in från 
sakägare, myndigheter, företag 
och organisationer 

Planprogram- 
samråds – 
yttranden 

Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras Behöver inte 
verifieras då detta 
är ett förarbete. 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.2 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av planprogram 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e- arkiv 

Anmärkning 

4. Planprogram – 
samrådsredogörelse 
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Planprogramsamråds- 
redogörelse upprättas 

Planprogram- 
samråds – 
redogörelse 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år efter 
att tillhörande 
planärende 
är avslutat 

 

Numrerade plan- 
programsamråds – 
yttranden 

Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras Bilaga till plan- 
programsamråds – 
redogörelsen. Har 
verifierats i ett 
tidigare skede om 
så begärts. 

Parallella uppdrag - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras  

Utvärdering av 
parallellt uppdrag 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras  

5. Godkännande av 
planprogram 

  

Planprogram revideras 
eventuellt 

Förslag till 
planprogram 
(reviderat) 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Digitalt Bevaras 15 år efter 
att tillhörande 
planärende 
är avslutat 

 

Planprogrammet godkänns Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Digitalt Bevaras  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Digitalt Bevaras  

Planprogram Ja Närarkiv/ 
Lex 

Digitalt Bevaras  
 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhe

t Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring* Medium/ 

Format* 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 
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1. Uppdrag att upprätta/ändra 
eller upphäva detaljplan/ 
områdesbestämmelser 

Byggnadsnämnden får ta beslut om planuppdrag efter begäran från kommunstyrelsen, ta beslut om plankostnadsavtal, 
utfärda lagakraftbevis för detaljplan som antagits av nämnden samt ta beslut om att utställa plan för granskning vid 
standardförfarande. 

 

Ansökan kommer in Ansökan Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Bekräftelse på att ansökan 
kommit in skickas ut 

Registrerings- 
bekräftelse 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Beslut tas om att upprätta/ 
ändra eller upphäva 
detaljplan/områdes- 
bestämmelser 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Protokollsutdrag: 
Hemställan 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Planavdelningen får i uppdrag 
att påbörja detaljplanearbetet/ 
framtagandet av områdes- 
bestämmelser 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevara 15 år  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Planbesked (protokollsutdrag + 
följebrev) skickas till sökanden 

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Följebrev planbesked 

 
*Då verifieringsmöjligheterna ännu är begränsade i Lex, så förvaras handlingarna både analogt i närarkivet samt digitalt i Lex. 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
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Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 
format 

Bevara/ 
gallra 

Leverans till 
kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

2. Ekonomi Ingen koppling finns till ekonomi i Lex. Handlingarna läggs därför in som kopior under planärendet. Information om hur vi tar 
betalt ska ske före samråd. 

Plankostnadsavtal upprättas 
i samband med beslut och 
uppdrag om upprättande av 
detaljplan 

Avtal Undertecknas Närarkiv/ 
Lex 

Digitalt/ 
papper 

Gallras vid 
inaktualitet 

- Avtalet gäller till dess att 
detaljplanen upphävs. 

Offerter/anbud Anbud Undertecknas Närarkiv/ 
Lex 

Digitalt/ 
papper 

Gallras vid 
inaktualitet 

-  

Exploateringsavtal Avtal Undertecknas Närarkiv/ 
Lex 

Digitalt/ 
papper 

Gallras vid 
inaktualitet 

- Kommer in när beslut tagits 
och planen vunnit laga kraft. 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

3. Inför samråd   

Förslag till beslut om samråd 
upprättas och beslut fattas 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år 

Kungörelse: Anslag sätts upp på 
kommunens anslagstavla, läggs på 
kommunens hemsida samt 
annonsering* sker i ortstidning 

Anslag/bevis Undertecknas Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Websida - - - Se anmärkning - Kommunikation 
ser 
till att denna 
bevaras. 
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Annons - - - Se anmärkning - Bevaras av 
annan 
myndighet 
(KB). 

Underrättelse/inbjudan om samråd 
skickas ut 

Underrättelse om 
samråd 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Lista över 
remissinstanser 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år 

Fastighets- 
förteckning 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år 

Karta med sak- 
ägares fastigheter 
markerade 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år 

 
*Sker endast vid utökat förfarande samt vid samordnat förfarande om inte samråd redan skett av annan myndighet. 

 
 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Process: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 
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4. Samråd Vid samordnat förfarandesker ett gemensamt samråd med en annan myndighet alternativt kompletteras samrådet 
med dem som inte omfattades av samrådet enligt Miljöbalken, Väglagen eller Järnvägslagen eller så används en 
annan myndighets samråd 

 

Samråd sker Samrådshandling*: Ja, 
av planchef, 
planarkitekt 
samt markstrateg 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år 

 
* Plankarta med planbestämmelser (förslag + gällande vid ändring/upphävande), planbeskrivning, illustrationskarta, genomförandebeskrivning (kan förekomma i äldre 
planer), gestaltningsprogram (kan förekomma i äldre planer), miljöbedömning/miljöutredning (kan förekomma i äldre plane r), lista över remissinstanser samt 
fastighetsförteckning. 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e- arkiv 

Anmärkning 

4. Samråd, forts.   

Samråd sker, forts. Utredningar Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Planscher - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Grundkarta - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  
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Samrådsyttranden alternativt 
godkännande av sakägare 
kommer in 

Samrådsyttrande Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Vid begränsat 
förfarande kommer 
endast ett god- 
kännande av 
sakägare in. 

Godkännande av 
sakägare 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

5. Samrådsredogörelse   

Samrådsredogörelse upprättas 
och godkänns 

Samrådsredogörelse Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Ska verifieras pga. 
klagorätten. 

Numrerade samråds- 
yttranden 

Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Bilaga till samråds- 
redogörelsen. Har 
verifierats i samrådet. 
Skickas inte ut till 
sakägarna. Numera 
biläggs endast 
Länsstyrelsens 
yttrande. 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  
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Brev om ärendets status samt 
samrådsredogörelse skickas till 
sakägare som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda 

Meddelande - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

6. Inför granskning 
(utställning) 

Sker inte vid enkelt planförfarande eller begränsat förfarande då ärendet istället går direkt till upprättandet av ett 
granskningsutlåtande och antagande (se aktivitet 8 och 9) 

 

Uppdrag om granskning 
(utställning) 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Kungörelse sker: Anslag 
sätts upp på kommunens 
anslagstavla, läggs på 
kommunens hemsida samt 
annonsering* sker i 
ortstidningar 

Anslag/bevis Undertecknas Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Websida - - - Se anmärkning - Kommunikation ser 
till att denna bevaras. 

Annons - - - Se anmärkning - Bevaras av annan 
myndighet (KB). 

 
 

* Sker endast vid utökat förfarande (eller om sakägarkretsen är okänd eller sakägarkretsen är stor) samt vid samordnat förfarande om inte samråd redan skett av annan 
myndighet. 
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Dokumenthanteringsplan 

 Strukturenhet 
Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

6. Inför granskning 
(utställning), forts. 

  

Underrättelse om granskning 
skickas ut till sakägare, 
myndigheter, företag och 
organisationer 

Underrättelse om 
granskning 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Informationsblad 
om processen 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Kan förekomma i 
äldre planer. 

Lista över 
remissinstanser 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Fastighets- 
förteckning 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Karta (med sak- 
ägares fastigheter 
markerade) 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 
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7. Granskning Sker inte vid enkelt planförfarande eller begränsat förfarande då ärendet istället går direkt till upprättandet av ett 
granskningsutlåtande och antagande (se aktivitet 8 och 9) 

 

Granskning sker Granskningshandling*: Ja, av planchef, 
planarkitekt 
samt mark- 
strateg 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Samrådsredogörelse Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Verifieras i ett 
tidigare skede. 

Numrerade 
samrådsyttranden 

Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Bilaga till samråds- 
redogörelsen. 
Verifieras i ett 
tidigare skede. 
Numera biläggs 
endast länsstyrelsens 
yttrande. 

Utredningar Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Verifieras i ett 
tidigare skede. 

Planscher - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Grundkarta - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

 
*Plankarta med planbestämmelser (förslag + gällande vid ändring/upphävande), planbeskrivning, illustrationskarta, genomförandebeskrivning (kan förekomma i äldre planer), 
gestaltningsprogram (kan förekomma i äldre planer), miljöbedömning/miljöutredning (kan förekomma i äldre planer), lista över remissinstanser samt fastighetsförteckning. 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

7. Granskning, forts.   
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Granskningsyttranden kommer 
in 

Granskningsyttrande Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

8. Granskningsutlåtande Upprättas alltid: Förekommer i alla planprocesser.  

Granskningsutlåtande upprättas Granskningsutlåtande Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Numrerade 
gransknings- 
yttranden 

Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Verifieras i ett 
tidigare skede. 
Bilaga till 
gransknings- 
utlåtandet. Numera 
biläggs endast 
länsstyrelsens 
yttrande. Skickas 
inte till sakägarna. 

Brev om ärendets status samt 
granskningsutlåtandet skickas 
till sakägare som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda 

Meddelande - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

BNAU godkänner gransk- 
ningsutlåtandet/uppdrar att revidera 
planförslaget/förslaget till 
områdesbestämmelser och föreslår 
BN att anta/upphäva eller 
överlämna planen/ 
områdesbestämmelserna till 
KF för antagande/upphävande 

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras och 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
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Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 
format 

Bevara/gallra Leverans till 
kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

9. Antagande   

Alla handlingar, som kommit 
till i processen lämnas till 
byggnadsnämnden/skickas till 
kommunfullmäktige för 
antagande/upphävande 
och beslut tas 

Antagandehandling*: Verifieras 
av planchef, 
planarkitekt 
samt markstrateg 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Granskningsutlåtande Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Verifieras i ett 
tidigare skede. 

Numrerade 
granskningsyttranden 

Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Bilaga till 
gransknings- 
utlåtandet. 
Verifieras i ett 
tidigare skede. 

Utredningar Se anmärkning Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Verifieras i ett 
tidigare skede. 

Planscher - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

 
*Plankarta med planbestämmelser (förslag + gällande vid ändring/upphävande), planbeskrivning, illustrationskarta, genomförande beskrivning (kan förekomma i äldre planer), 
gestaltningsprogram (kan förekomma i äldre planer), miljöbedömning/miljöutredning (kan förekomma i äldre planer), lista över remissinstanser samt fastighetsförteckning. 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 
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9. Antagande, forts.   

 Grundkarta - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Tjänsteskrivelse: 
Förslag till beslut 

Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Protokollsutdrag: 
Beslut 

Justeras samt 
bestyrks vid 
expediering 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Brev med besvärshänvisning 
skickas till sakägare som inte 
fått sina synpunkter tillgodo- 
sedda, Lantmäteriet och 
Länsstyrelsen. Till Länsstyrelsen 
skickas även 
granskningsutlåtandet 

Meddelande - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Fastighets- 
förteckning 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Lista över 
remissinstanser 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

10. Överklagan - - - - - - Se process 
Överklagan 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

11. Laga kraft Ett beslut vinner laga kraft tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. 

 

Beslut från Länsstyrelsen om 
att pröva planen/inte pröva 
planen kommer in 

Beslut Undertecknas Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  
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Plankartan med plan- 
bestämmelser sänds till 
länsstyrelsen samt 
Lantmäteriet och läggs 
även in i Kartportalen 

Lagakrafthandling*: Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

* Plankarta med planbestämmelser (uppdateras med datum för antagande, datum för laga kraft och genomförandetid), planbeskrivning (uppdateras med datum för ant agande, 
datum för laga kraft och genomförandetid), illustrationskarta, genomförandebeskrivning (kan förekomma i äldre planer), gestaltningsprogram (kan förekomma i äldre planer), 
miljöbedömning/miljöutredning (kan förekomma i äldre planer). 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
 Strukturenhet 

Verksamhetsområde: Infrastruktur och samhällsskydd 7.1.2.1 
Verksamhet: Plan 
Delprocess: Framtagandet av detaljplan och områdesbestämmelser 
Informationsägare: Kommunstyrelsen 
Aktivitet Handlingstyp Verifiering Förvaring Medium/ 

format 
Bevara/gallra Leverans till 

kommunens 
e – arkiv 

Anmärkning 

11. Laga kraft, forts.   

 Granskningsutlåtande Se 
anmärkning 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Verifierad 
i ett tidigare 
skede. 

Numrerade gransknings- 
yttranden 

Se 
anmärkning 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Bilaga till 
gransknings- 
utlåtande. 
Verifierad i ett 
tidigare skede. 

Utredningar Se 
anmärkning 

Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år Verifieras när den 
upprättats. 

Planscher - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Grundkarta - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  
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Lagakraftsbevis Ja Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Meddelande om laga kraft 
skickas till sakägare 

Fastighetsförteckning - Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Meddelande om 
laga kraft 

- Närarkiv/ 
Lex 

Analogt/ 
Digitalt 

Bevaras 15 år  

Annonsering sker i 
ortstidningar 

Annonser - - - Se anmärkning - Bevaras av annan 
myndighet (KB) 

12. Arkivering Gallring av vissa handlingstyper ska ske före leverans till kommunens e-arkiv. . 

 



 
 

Datum 

2021-10-22 
Diarienummer 

KS 2020-00068 

 
 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Love Nurmi 
 
Utvecklare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
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 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-10-22 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-11-03 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, antagen av kommunstyrelsen 2021-
08-24, § 202 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, kommunarkivet, verksamhetscheferna på kommunstyrelsens förvaltning 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

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. 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. 

Kommunstyrelsen har, så som arkivmyndighet, ett ansvar för att besluta om dokumenthanteringsplan 
för kommungemensamma lednings- och stödprocesser i Kungsbacka kommun. I arbetet att ta fram 
denna dokumenthanteringsplan har arkivredogörare på samtliga förvaltningar haft möjlighet att 
inkomma med synpunkter. 

Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för ledningsprocesserna omfattar 
verksamhetsområdena: 

 ledning av kommunal myndighet  
 styrning 
 organisering och utveckling  
 demokrati och insyn  
 

Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för stödprocesserna omfattar 
verksamhetsområdena: 

 samordnat verksamhetsstöd 
 informationsförvaltning 
 systemförvaltning och arkitektur 
 HR/personal 
 ekonomi 
 inköp 
 lokalförsörjning 
 inventariehantering 
 kris och säkerhet 
 information och marknadsföring 
 förvaltningsstöd 
 

Kommunstyrelsen äger också ett antal kärnprocesser. Detta är processer där kommunstyrelsen är 
utförare av en verksamhet, vilket omfattar verksamhetsområdena: 

 bedriva näringsliv 
 infrastruktur och samhällsskydd 
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 fysisk planering 
 hantera mark och exploatering 
 borglig vigsel 
 

 

Malin Aronsson             Anders Johansson 

Kommundirektör   Biträdande kommundirektör 



 

 

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

 

   
Dokumenthanteringsplan 
Kommungemensamma stödprocesser 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.1.0.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda 
informationsförvaltning 

Reglemente för 
arkivmyndigheten 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av 
kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för arkivvård och 
informationsförvaltning 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av kommunstyrelsen. 

Riktlinjer för 
informationssäkerhet 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av kommunstyrelsen. 

Policy för hantering av 
personuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av 
kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för hantering av 
personuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av kommunstyrelsen. 

Styra 
informationsförvaltning 

Regler för 
informationssäkerhet 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av 
kommundirektör. 

Regler för hantering av  
information i Kungsbacka  
kommuns digitala  
samarbetsplattform och  
Microsoft 365 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av biträdande 
kommundirektör. 

Organisera 
informationsförvaltning 

Arkivmyndighetens 
tillsynsplan 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Rutin för samråd av 
dokumenthanteringsplan 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Anteckningar från 
arkivmyndighetens 
veckomöten 

Onenote Digitalt 2 år   
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Mall  Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis mallar för 
dokumenthanteringsplan, 
klassificeringsstruktur och 
arkivbeskrivning. 

Instruktion Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis instruktion för 
upprättande och underhåll 
av dokumenthanteringsplan. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Informationssäkerhet 
Process: Hantera informationssäkerhet 
Processnummer: 2.1.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Informationsklassa Rutin för 
informationsklassificering 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 

Mall Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Avser exempelvis mall för 
informationsklassning. Uppdateras 
kontinuerligt. 

Protokoll för klassificering av 
informationstillgångar 

Diarium Digitalt Bevaras Diarieförs hos respektive förvaltning. 

Hantera incidenter enligt 
NIS-direktivet 

Incidentrapporteringsformulär 
(skede 1, 2 och 3) 

Diarium Digitalt Bevaras Incidentrapporteringsformuläret finns på 
myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps hemsida. 

Komplettering till 
incidentrapporteringsformulär 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bekräftelse från MSB om att 
ärende har mottagits 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bekräftelse från IVO om att 
rapporten har mottagits 

Diarium Digitalt Bevaras  

Planering  Diarium Digitalt Bevaras Exempel på planering: Akut planering och 
långsiktig planering. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Registratur 
Process: Hantera och registrera inkommande handlingar 
Processnummer: 2.1.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera och 
registrera inkomna 
handlingar 

Handlingar av ringa 
och tillfällig 
betydelse 

Outlook Digitalt Vid inaktualitet Inkommer oftast till Outlook men kan inkomma 
analogt och kan förvaras på andra platser än 
outlook.  

Korrespondens av 
betydelse 

Diarium Digitalt Bevaras Analoga handlingar skannas in till diariet och kan 
därefter gallras om handlingarna i elektroniskt 
format kan uppvisas utan märkbar 
informationsförlust. 

Postlista Diarium Digital Vid inaktualitet Sammanställning över handlingar i diariet. Kan 
plockas ut vid behov via funktion i diariet. 

Hantera postöppning  Fullmakt för 
postöppning 

Pärm  Papper Se anm.  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.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Registratur 
Process: Hantera och registrera ärenden  
Processnummer: 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 Diarium Digitalt Bevaras  
Handlingskort Diarium Digitalt Se anm. Gallring av handlingskortet styrs utifrån 

handlingens gallringsfrist.    
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Dokumentation & dokumenthantering 
Process: Utreda och besluta om bevarande och gallring 
Processnummer: 2.1.3.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Samråda förvaltningarnas 
dokumenthanteringsplan 
 

Korrespondens  Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Förslag till 
dokumenthanteringsplan 

Samarbetsrum Digitalt 10 år Hanteras av arkivmyndigheten. 
Inkommer från förvaltningarna. 

Samrådsyttrande från 
arkivmyndigheten 

Diarium Digitalt Bevaras Inkommer från arkivmyndigheten. 
Bevaras i förvaltningens diarium.   

Besluta om 
dokumenthanteringsplan 
 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Beslut om antagande av 
dokumenthanteringsplan 

Se anm. Se anm. Se anm. Bevaras som en del av protokollet. 
Se process 1.1.2.1 Hantera 
nämndsprocess. 

Dokumenthanteringsplan Diarium Digitalt Bevaras  
Genomföra gallring 
 
 

Gallringsutredning 
 

Diarium 
 

Digitalt Bevaras  

Gallringsframställan Diarium Digitalt Bevaras  
Gallringsbeslut Se anm. Se anm. Se anm. Bevaras som en del av protokollet. 

Se process 1.1.2.1 Hantera 
nämndsprocess. 

Kvitto på genomförd 
gallring 

Samarbetsrum Digitalt Se anm. 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: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Dokumentation & dokumenthantering 
Process: Planera och hantera dokumentation 
Processnummer: 2.1.3.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 
klassificeringsstruktu
r 

Klassificeringsstruktur Diarium Digitalt Bevaras Antas av respektive nämnd. 

Hantera 
arkivbeskrivning 

Arkivbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Antas av respektive nämnd. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Dokumentation & dokumenthantering 
Process: Hantera strategi för bevarande av e-handlingar 
Processnummer: 2.1.3.3  
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Handleda inom e-
arkivering 

Handledning – 
leverera till e-arkiv 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 

Mall Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis aktivitetslista, behovsbeskrivning, 
leveransspecifikation. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Arkivering 
Process: Analog arkivering 
Processnummer: 2.1.4.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Överlämna arkiv Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet Korrespondens mellan förvaltning och 
kommunarkivet inför leverans.  

Kvitto på levererade 
handlingar  

Diarium Digitalt Bevaras Kvitto på att handlingar har levererats till 
kommunarkivet. Skannas in till diariet av 
respektive förvaltning. Kallas även 
leverensreversal. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Arkivering 
Process: Överföra e-handlingar till mellanarkiv 
Processnummer: 2.1.4.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera leverans 
 

Behovsbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras  
Underlag för utredning Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Inkommer från förvaltningarna i fasen utreda. 

Dokumentera 
leverans 
 

Aktivitetslista Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs. 

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 
gallras vid inaktualitet. 

Mötesanteckning  
 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Mappning Samarbetsrum  Digitalt Vid inaktualitet Används vid metadatafil i filformatet XML. 
Objektkonfiguration Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
Metadatafil Samarbetsrum Digitalt Bevaras Strukturen bevaras i samarbetsrummet, men 

informationen gallras vid projektavslut.  
Benämns även Preingest. 

Script Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
Visningsmall Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
Valideringskvitto Outlook Digitalt Vid inaktualitet Validerar metadatafilen. 
Konverteringskvitto Outlook Digitalt Vid inaktualitet Visar antal godkända och ej godkända 

arkivobjekt. 
Konverteringsrapport Outlook Digitalt Vid inaktualitet Visar antal lyckade, ej genomförda och 

misslyckade konverteringar. 
Arkiveringsrapport Outlook Digitalt Vid inaktualitet Visar antal godkända och ej godkända 

arkivobjekt. 
Leveransspecifikation Diarium Digitalt Bevaras 

 
Handläggs i samarbetsrum. Vid projektavslut 
diarieförs handlingen tillsammans med ärendet.  

Godkänna leverans Leveransgodkännande Diarium Digitalt Bevaras Leveransgodkännande genomförs av 
förvaltningen. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Arkivering 
Process: Överföra e-handlingar till system för bevarande (Slutarkiv) 
Processnummer: 2.1.4.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Initiera leverans Behovsbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras  
Underlag för utredning Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Inkommer från förvaltningarna i fasen utreda. 

Dokumentera 
leverans 

Aktivitetslista Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  
Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs. 

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 
gallras vid inaktualitet. 

Mötesanteckning  
 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Mappning Samarbetsrum  Digitalt Vid inaktualitet Används vid metadatafil i filformatet XML. 
Objektkonfiguration Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
Metadatafil Samarbetsrum Digitalt Bevaras Strukturen bevaras i samarbetsrummet, men 

informationen gallras vid projektavslut.  
Benämns även Preingest. 

Script Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
Visningsmall Samarbetsrum Digitalt Bevaras  

Valideringskvitto Outlook Digitalt Vid inaktualitet Validerar metadatafilen. 
Konverteringskvitto Outlook Digitalt Vid inaktualitet Visar antal godkända och ej godkända 

arkivobjekt. 
Konverteringsrapport Outlook Digitalt Vid inaktualitet Visar antal lyckade, ej genomförda och 

misslyckade konverteringar. 
Arkiveringsrapport Outlook Digitalt Vid inaktualitet Visar antal godkända och ej godkända 

arkivobjekt. 
Leveransspecifikation Diarium Digitalt Bevaras 

 
Handläggs i samarbetsrum. Vid projektavslut 
diarieförs handlingen tillsammans med ärendet.  
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Godkänna leverans Leveransgodkännande Diarium Digital Bevaras Leveransgodkännande genomförs av 
kommunarkivet.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Arkivförvaltning (Kommunarkiv) 
Process: Beskriva och redovisa arkiv  
Processnummer: 2.1.5.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera 
arkivförteckning 

Arkivförteckning Visual Arkiv Digitalt Bevaras Avser kommunarkivets arkivförteckning. Äldre 
arkivbildare har arkivförteckningar på papper i 
pärmar i kommunarkivarkivet som ska läggas in i 
Visual Arkiv.  

Hantera register Register över specifika 
handlingstyper 

Samarbetsrum Digitalt Se anm. Uppdateras kontinuerligt. Register över 
handlingstyper som efterfrågas ofta, för att 
underlätta framtagande av handlingar vid 
utlämnande. Rör sig exempelvis om bygglov.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Arkivförvaltning (Kommunarkiv) 
Process: Hantera arkiv  
Processnummer: 2.1.5.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ta emot arkiv Mall Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Mall över leveranskvitto. Uppdateras vid behov. 
Kvitto på 
levererade 
handlingar till 
kommunarkiv 

Pärm i 
kommunarkivet 

Papper Bevaras 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.  

Lämna över arkiv Kvitto på 
överlämnade 
handlingar från 
kommunarkiv 

Pärm i 
kommunarkivet 

Papper Bevaras Bevis på att leverans från kommunarkivet har skett.  

Sammanställa 
statistik 

Statistik över 
arkivförfrågningar 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras Sammanställning över antal förfrågningar och typ 
av handling till kommunarkivet.  

Sammanställa 
arkivrutiner 

Rutinbeskrivning 
 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis rutin för att hitta bygglovshandlingar 
vid begäran av utlämnande. Uppdateras vid behov. 

Utöva tillsyn  Tillsynsrapport Diarium Digitalt Bevaras Tillsyn av förvaltningarnas arkiv, utförd av 
kommunarkivet.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Hantera systemförvaltning 
Process: Administrera systemförvaltning 
Processnummer: 2.2.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Administrera konton 
och behörigheter 

Användarkonto i 
användardatabas 

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

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

Active Directory Digitalt Vid inaktualitet  

Loggar över 
lösenordsbyte i 
AD-katalogen 

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

Loggar över in- 
och utloggning i 
AD 

Active Directory Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Profilinformation, 
Remote Desktop 

I aktuell server Digitalt Vid inaktualitet  

 

  



                                                Sida 16 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Systemförvaltning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.2.2.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Styra Modell för digitala 
tjänster och system 

Diarium Digitalt Bevaras  

Organisera Systemöversikt Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Systemförvaltning 
Process: Äga system 
Processnummer: 2.2.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ingå avtal Grundavtal Diarium Digitalt Bevaras Upprättas i inköp/upphandling. Grundavtal kan 
innehålla kommersiell sekretess även efter 
upphandling. Kopia läggs i Ciceron avtalsdatabas. 

För behandling av personuppgiftsbiträdesavtal, se 
process 1.4.1.2 Hantera personuppgifter. 

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

Dokumentera 
processer 

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

Stödja förvaltning Mall Insidan Digitalt Vid inaktualitet  
Dokumentera 
ändringar 

Ändringslogg Insidan Digitalt 10 år Dokumentation av ändringar som genomförs i 
verksamhetssystemet.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Systemförvaltning 
Process: Förvalta system 
Processnummer: 2.2.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Ingå avtal Offert Diarium Digitalt Se anmärkning Antagna offerter bevaras, övriga gallras 
vid inaktualitet. Avser offerter som 
inkommer efter systeminförandet, 
exempelvis utveckling av ny funktion.  

Planera Förvaltningsplan Diarium Digital 10 år Upprättas årligen.  

Dokumentera 

 

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

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

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

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

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Uppföljningsrapport Diarium Digitalt 10 år  



                                                Sida 20 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

Dokumentera 

 

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

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

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

Dokumentera 
händelser 

Händelselogg Respektive 
verksamhetssystem 

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

Integritetslogg 
 

Respektive 
verksamhetssystem 

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

Dokumentera 
händelser 

 

Systemlogg Respektive 
verksamhetssystem 

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

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

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

Organisera Rutiner för e-post, 
konto- och 
logghantering 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på 
nätverksanslutning 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på redundans 
i IT-system 

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

Ta emot ärende Ärende rörande 
frågor, felanmälan 
eller förändring 

Artvise Digitalt 14 månader  

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

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

Hantera drift av IT-
infrastruktur 

Logg kopplade till 
den gemensamma 
infrastrukturen 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Hantera elektroniska 
spår lokalt på dator 

Temporary Internet 
Files 

C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

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

Cookies/Formulärdata 
/Lösenord 

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

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

Windowslogg C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

Operativsystemets händelseloggar som sparas 
lokalt på datorn. 

Hantera elektroniska 
spår centralt på 
server 

Nätverksinfo - logg, 
personuppgifter 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Se anm. Gallras efter högst 60 dagar. 

Hantera 
meddelandehanterin
g och kommunikation 
centralt på server 

E-post, som lagts i 
Outlooks papperskorg 

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

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

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

Förteckning över 
inkomna/utgående 
samtal 

Telenor Digitalt Vid inaktualitet Även röstmeddelanden.  

Förteckning över 
telefonanknytningar 

Telenor Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: IT-plattform och drift 
Process: Hantera licenser  
Processnummer: 2.2.3.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera avtal Licensavtal Pärm Papper Bevaras  
Hantera licens Licens för 

programvaror 
I respektive system Digitalt Uppdateras 

löpande 
 

Hantera leverans Leveransavtal Pärm Papper Bevaras  
 

  



                                                Sida 27 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.3.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda Arbetsgivarpolicy Diarium Digitalt Bevaras  
Arbetsmiljömål Diarium Digitalt Bevaras  
Riktlinjer för ett 
långt och gott 
arbetsliv 

Diarium Digitalt Bevaras  

Riktlinjer för ansvar 
och 
uppgiftsfördelning 
av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Policy för 
internationellt 
arbete 

Diarium Digitalt Bevaras  

Internationell 
strategi 

Diarium Digitalt Bevaras  

Kommundirektörens 
instruktion 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Diarium Digitalt Bevaras  

Rekryteringsordning Diarium Digitalt Bevaras  
Styra Ledarskapskriterier Diarium Digitalt Bevaras  

Regler för 
tjänsteresor 

Diarium Digitalt Bevaras  



                                                Sida 28 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

Riktlinjer för 
uppföljningssamtal 

Diarium Digitalt Bevaras  

Arbetsplatskultur Diarium Digitalt Bevaras  
Organisera Beslut om 

ställföreträdande 
chef 

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

Leda Samverkansavtal Vägmästaren, 
närarkiv 2507 

Papper Bevaras Förhandlingschefen ansvarar. Diarieförs, kopia i 
diarium. 

Organisera Broschyr/handbok 
om Kungsbacka 
kommuns 
samverkansavtal 

Insidan Digitalt Revideras vid 
behov 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Samverkan och förhandling 
Process: Hantera samverkan enligt avtal 
Processnummer: 2.3.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Kalla till samverkan Kallelse Publiceras på Insidan under 
“Samverkan” 

Digitalt 2 år  

Genomföra samverkan Protokoll från 
samverkansgrupp 

Respektive förvaltnings 
närarkiv 

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

Genomföra samverkan MBL-protokoll för 
icke-individärenden 

Respektive förvaltnings 
närarkiv 

Papper Bevaras  

MBL-protokoll för 
individärenden 

Personakt Papper Bevaras   

Förhandlingsprotokoll 
för lokala kollektivavtal 

Kommunledningskontorets 
närarkiv 

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

Kungsbacka kommun” under ”Styrda 

dokument”  
Handlingsplan för 
lönekartläggning 

Hos förhandlingschef Digitalt  Bevaras  

Lokala kollektivavtal  
 

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

Förbundsvisa 
förhandlingar/ 
överläggningar 

Kollektivavtal kopplat 
till HÖK 

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

Facklig tid, rapporter 
och sammanställningar 

HR-portalen Digitalt  2 år 
 

Bokförs på aktivitet 925. 

Anmäla fackliga 
företrädare 

Anmälan om facklig 
företrädare 

Samarbetsrum ”Facklig 

företrädare anmälan” 
Digitalt Vid inaktualitet  
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 Underlag anmälan 
facklig förtroendevald 

Samarbetsrum ”Facklig 

företrädare anmälan” 
Digitalt Vid inaktualitet Skickas av fack till funktionsbrevlåda 

fackligtfortroendevald@kungsbacka.se 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Samverkan och förhandling 
Process: Hantera LAS 
Processnummer: 2.3.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Meddela fack om 
varsel 

Kopia på varsel om 
uppsägning 

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

Kopia på varsel om 
avsked 

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

Varselbrev av 
tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

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

Samverka Listor över årlig 
lönerevision 

Samarbetsrum för 
HR-KLK 

Digitalt Bevaras Kopia i samarbetsrum ”PS-förhandling”. 

Överläggningsprotokoll Närarkiv Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 
Förhandlingsprotokoll Närarkiv Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 
Resultatlista över nya 
löner 

Personec Digitalt Bevaras  

Samlat löneförslag Outlook Digitalt Bevaras  
Avstämningsprotokoll 
med respektive 
fackförbund 

Närarkiv Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

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

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

Hantera 
medarbetarsamtal 

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

anställningen har 
upphört. 

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

Analysera behov och ta 
fram kravprofil 
 

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

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

Registerna inkomna 
ansökningar 
 

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

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

Erhållen tjänst – bevaras i personakt. 
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi. 

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

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

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

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

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

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

Sökandeförteckning Varbi Digitalt 2 år  
Göra urval 

 

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

Hantera utdrag 

 

Utdrag ur 
belastningsregistret 

Personakt Papper Vid inaktualitet 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). 
 
För anställda inom övrigt arbete med barn: 
Notering om att registerutdraget visats upp. 
Kopia på registerutdrag får inte tas. (SFS 
2013:852). 

Utdrag ur 
misstankeregistret 

Personakt Papper Vid inaktualitet Vi behöver kunna visa att och när vi sett 
utdrag och godkänt det. Utdrag återlämnas 
eller gallras. 

Erbjudande om tjänst Säkerhetsprövning Säkerhetsskåp hos 
säkerhetsskyddschef 

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

Göra urval MBL-protokoll Respektive 
förvaltnings 
närarkiv 

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

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

Anställa 
 

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

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

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

Anmälningsplikt enligt 
Lex Sarah och Lex 
Maria 

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

 LAS-företräde, 
tidsbegränsad 
anställning 

Winlas Digitalt Vid inaktualitet  

Erbjudande om 
anställning, 
företrädesrätt 

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

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

Utbilda internt 
 

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

kursinbjudningar. 
Film Stream Digitalt Vid inaktualitet  

Gå utbildning 
 

Ansökan om 
fritidsstudiebidrag 

Personakt Se anm. Bevaras Skannas och e-postas till personalarkivet 
personalarkivet@kungsbacka.se där den förvaras 
digitalt.  

Överenskommelse om 
studier 

Personakt Papper Bevaras  

Kopia på intyg om 
genomgången 
utbildning 

Se anmärkning Se 
anmärkning 

Bevaras Kan även kallas utbildningsbevis och 
kompetensbevis. 
Papper förvaras i personakt. 
Digitalt bevaras i Winlas eller KLOK. 

 

  

mailto:personalarkivet@kungsbacka.se
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Kompetensförsörjning 
Process: Utbilda i ledarskap 
Processnummer: 2.3.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Utvecklande 
Ledarskap (UL) 

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

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

Kungsbacka Ledaren 
BAS 

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

Leda utan att vara 
chef 

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

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

Traineeprogram för 
deltagare som 
genomfört 
programmet, jag vill 
bli chef 

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

 

  

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

 Genomförd 
omplaceringsutredning 

Personakt Digitalt Bevaras  

 Beslut om omplacering Personakt Papper Bevaras  
 Anmälan om företräde 

till återanställning 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse om 
tillfällig anställning 

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

 Överenskommelse om 
tidsbegränsat chefskap 

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

Organisera 
bemanning 

Protokoll från 
avstämningsmöten 
på vikariecenter 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

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

 Handlingar rörande 
bemanningsplanering 

Medvind Digitalt 2 år Till exempel: rörande behov, beställning, 
timvikarier. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Bemanning 
Process: Hantera schemaläggning 
Processnummer: 2.3.3.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

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

 Semesterschema Sharepoint 
samarbetsrum 

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

Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 

Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bedöma risker Riskbedömning Ledningssystem 
för SAM 

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

Handlingsplan för 
arbetsmiljö 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras  

Uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Årlig uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Enligt AFS 2001:1. 

Handlingsplan för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Innefattar arbetsmiljörapport. 

Hantera 
medarbetardialog 

Anteckningar från 
APT 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt 2 år  

Anteckningar från 
arbetsmöte 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Arbetsmiljö allmänt 
Process: Göra arbetsmiljöutredningar 
Processnummer: 2.3.4.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Anmäla Anmälan till 
arbetsgivaren om 
kränkande särbehandling 

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

Utreda Utredningsrapport 
kränkande särbehandling 

Diarium Digitalt Bevaras Inklusive rekommenderade åtgärder.  

Begäran om åtgärd 
enligt 6 kap. 6a § 
arbetsmiljölagen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Arbetsgivarens svar Diarium Digitalt Bevaras  
Inspektera Föranmälan av 

inspektion 
Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 

Inspektionsmeddelande Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 
Svar på 
inspektionsmeddelande 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Hantera krisstöd Checklista med anledning av 
olycka, sjukdom m.m. 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

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

Betala ut 
friskvårdsersättning 

Kvitto 
friskvårdsersättning 
månadsanställda 

Respektive chef Papper 7 år  

Kvitto och blankett 
friskvårdsersättning 
timanställda 

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

Hantera medicinska 
kontroller 

Korrespondens med 
företagshälsovård och 
medarbetare 

Outlook Digitalt Vid inaktualitet Uppgifter av ringa karaktär. 

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

Utredning 
 

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan om 
tillbud 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarligt 
tillbud till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarligt tillbud 

Diarium Digitalt 10 år  

Tillsynsmeddelande 
från 
Arbetsmiljöverket 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Diarium Digitalt Bevaras  

Sammanställa tillbud Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

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

Utredning 
 

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan av 
olycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarlig 
arbetsolycka till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarlig 
arbetsplatsolycka 

Diarium Digitalt 10 år  
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Anmäla 
färdolycksfall 

 

Anmälan om 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Dokumentation av 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Sammanställa 
olycksfall 

Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

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

Genomföra 
rehabiliterings-
utredning 
 

Arbetsförmågebedömning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Rehabiliterings-
kartläggning 

Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  

Beslut från 
Försäkringskassan 

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

Förstadagsintyg 
 

Rehabiliteringssystem Digitalt 3 månader Signerad överenskommelse. 

Upprätta handlingsplan Plan för återgång i arbete Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras Tidigare även kallad handlingsplan, 
rehabiliteringsplan och rehabplan. 

Läkarintyg Rehabiliteringssystem Digitalt Se anmärkning. Läkarintyg (inklusive vårdintyg) där 
arbetslivsinriktad rehabilitering är 
aktuell bevaras. Övriga gallras 
omgående. Eventuella papper skannas 
och gallras. 

Hälsoavstämning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Avsluta rehabilitering Mötesanteckningar, 

rehabiliteringsmöten 
Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras T.ex. vid rehabiliteringsavslut eller 

alkohol- och drogrelaterade ärenden 
Överenskommelser, 
arbetsgivare-arbetstagare 

Rehabiliteringssystem/ 
Personakt 

Digitalt/ 
papper 

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

Organisera Frågor som ej är 
löneunderlagsgrundande 

Artvise Digitalt 14 månader  

Registerutdrag om 
ställföreträdarskap 

Personakt Papper Bevaras  

Bokföringsorder och 
avstämningslistor 

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

Beräkna lön Persondata Personec Digitalt Bevaras Persondata ur Personec, anställningsmatrikel, 
personuppgifter. 

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

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

Artvise Digitalt 7 år Till kontantersättning eller timmar. 

Ansökan, byte 
semesterdagstillägg mot 
ökad ledighet 

Artvise Digitalt 7 år Kallas även semesterväxling. 

Sjukledighet, sjukförsäkran 
för timavlönad personal 

Artvise Digitalt 7 år  

Bil-avtal Artvise Digitalt Bevaras  
Anmälan av ändring i 
kodsträng 

Artvise Digitalt 2 år  

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

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

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

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

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

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

konstförening och kostavdrag. 
Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

Artvise Digitalt 7 år  

Beslut om högriskskydd för 
arbetstagare med omfattande 
korttidsfrånvaro 

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

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

Artvise Digitalt 7 år  

Ansökan om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

Beräkna lön Beslut om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

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

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

 
Omvandling av 
semesterdagar till timmar 

Artvise Digitalt 7 år  

Utbetalningsorder Samarbetsrum Digitalt 7 år  
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Löneredovisning Redovisning av 
preliminärskatt och 
arbetsgivaravgift 

Samarbetsrum Digitalt 7 år  

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

 Information från 
försäkringsbolag 

Artvise Digitalt 7 år Den mesta informationen sköts direkt mellan 
medarbetare och försäkringsbolag. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Övriga personalåtgärder 
Process: Hantering av bisysslor 
Processnummer: 2.3.8.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Bedöma bisyssla Anmälan om 
bisyssla 

Winlas Digitalt Bevaras  

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

Informera Skriftligt förtydligande Personakt Papper Bevaras  
Underrättelse om 
varning 

Personakt Papper Bevaras  

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

Personakt Papper Bevaras  

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

 Uppsägning på 
egen begäran 

Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse 
om avslutad 
anställning 

Personakt Papper Bevaras Med eller utan avgångsvederlag. 

 Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

Personakt Papper Bevaras  

 Tjänstgöringsbetyg Personakt Papper Bevaras Skrivs av chef. 
 Anteckningar från 

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

Meddela fack om 
varsel 

Kopia på varsel om 
uppsägning 

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

Kopia på varsel om 
avsked 

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

Besluta Besked om avslut 
av anställning 

Personakt Papper Bevaras  

Skriftlig grund för 
uppsägning 

Personakt Papper Bevaras  

Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

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

 Varselbrev av 
tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

Papper 2 år  

 Beslut om att avstå 
rätten till 
tillsvidareanställning 
vid konvertering 

Personakt Papper Bevaras Beslut av anställd. 

 Anteckningar från 
avgångssamtal 

Winlas Digitalt Vid anställningens 
upphörande 

 

 Svar på exit-enkät Artvise Digitalt 7 år Leder enkäten till en sammanställning av betydelse 
för verksamheten bevaras den. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera tjänstepension 
Processnummer: 2.3.9.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Pensionsbrev Personakt Papper Bevaras Kallas även pensionsbeslut. 

 

  



                                                Sida 68 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera rätt att fortsätta till 65 
Processnummer: 2.3.9.6 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Framtidssamtal 
65+  

Artvise Digitalt 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Upphörande av anställning 
Process: Hantera dödsfall 
Processnummer: 2.3.9.7 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

 Meddelande från 
KPA 

Personakt Papper Bevaras Från KPA om att det inte kan betalas ut något 
försäkringsbelopp efter dödsfallet. 

 Bouppteckningsintyg Personakt Papper Bevaras Kopia mottas från KPA efter att utredning har 
gjorts, original skickas till dödsboet. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 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.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Redovisning 
Process: Fakturera kunder 
Processnummer: 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 

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 

Hantera kravhantering 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 e-
faktura 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 Gallras vid 
inaktualitet 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Redovisning 
Process: Hantera leverantörsfakturor 
Processnummer: 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 

Avser A, B och C-filer 

Kvitton  Se anm. 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 
leverantörsutbetalningar 
SUS 

Närarkiv 
Vägmästaren  

Papper 7 år Besked om avvisade leverantörsbetalningar kommer 
i Internetbanken som ett elektroniskt dokument. 
Sparas tillsammans med kassaverifikationer. 

Ej inlösta utbetalningar Se anm. Digitalt 
 

7 år Listor arkiveras på två olika ställen: 
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK\Kundteamet\Ej 
returnerade belopp  
samt 
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Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK - 
Internbanken\Avstämning konton\Avstämning 
konton respektive år 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Redovisning 
Process: Redovisa inkomstskatt och moms 
Processnummer: 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: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Redovisning 
Process: Bokföra och redovisa 
Processnummer: 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\ 

Utrangeringar och 
försäljningar 

Närarkiv, 
Vägmästaren 

Papper 7 år  

Anläggningsregister – 
integrationslista 
kapitalkostnader 

Raindance Digitalt 2 år Arkiveras digitalt i Samarbetsrum\KSF 
Ekonomisystem systemförvaltning\Delsystem 
AR\20XX\Kapitalkostnader 

Anläggningsregister – 
avstämningslista 
kapitalkostnader 

Raindance Digitalt 2 år Arkiveras digitalt i Samarbetsrum\KSF 
Ekonomisystem systemförvaltning\Delsystem 
AR\20XX\Kapitalkostnader 

Hantera bokföring 
och avstämning 

Bokföringsorder Raindance Digitalt 7 år Bokföringsordern registreras i 
ekonomisystemet och skickas sedan till 
attestant för attest och blir definitiv vid 
attestering. 

Kassaverifikationer Närarkiv, 
Vägmästaren 

Papper 7 år Kassaverifikationerna registreras i 
ekonomisystemet med vertypen EKBANK. 
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Bokslutsspecifikationer Se anm. Digitalt 
 
 

Bevaras 
 
 
 

Fram till och med delårsbokslut 2021:  
G:\KLK\Begränsad\Alla Ekonomi\Bokslut, 
delårsrapport\Bokslut  
Från och med årsbokslut 2021: Modul i 
Ekonomisystemet Raindance 

Avstämningslistor Se anm. Se anm. 2 år Finns både analogt och digitalt. Avstämning av 
balanskonton och reskontror görs av respektive 
balanskontoansvarig 

Kontoplan/kodplan Raindance Digitalt Bevaras  
Bokslut och revision Delårsrapport Diarium Digitalt Bevaras  

Årsredovisning Diarium Digitalt Bevaras  
Koncernbokslut Se anm. Digitalt Bevaras I undermapp till respektive år finns underlag 

för eliminering samt upprättad 
koncernredovisning. 
KSF Ekonomi KLK - Bokslut\02 
Årsredovisning\Respektive år\koncern 
 

Revisionsrapporter Diarium Digitalt Bevaras  
Grund- och Huvudbok Raindance Digitalt Bevaras  

Hantera 
räkenskapsstatistik  
 
 

Statistik SCB Se anm. Digitalt 7 år 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 

Fakturera internt Internfakturor 

 

Se anm. Digitalt 2 år Internfakturor skapas både i Visma Proceedo 
och Raindance. Eventuellt underlag på papper 
förvaras på respektive förvaltning.  

 
Hantera garantier 
och säkerheter 

Garantier Se anm. Se anm. Gallras 7 år efter 
avslut 

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 

Attestunderlagen som skickas in digitalt till 
attester@kungsbacka.se registreras i 
attestbasen, underlagen arkiveras på respektive 
förvaltning 

Hantera Försäkring Försäkringshandlingar Se anm. Digitalt 7 år efter avtalets 
slut 

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 

 

  

mailto:attester@kungsbacka.se
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Kapitalförvaltning 
Process: Hantera upplån 
Processnummer: 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: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Kapitalförvaltning 
Process: Hantera utlån 
Processnummer: 2.4.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera VA-lån VA-lån Närarkiv 
Vägmästaren 

Papper Gallras 7 år efter 
att lånet är 
slutbetalt 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Kapitalförvaltning 
Process: Hantera kontantkassor 
Processnummer: 2.4.2.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Kassaredovisning Dagrapport/Kassarapport  Se anm. Papper 7 år inklusive avslut på kortterminaler. Förvaras på 
respektive försäljningsställe. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Kapitalförvaltning 
Process: Hantera kommunal borgen 
Processnummer: 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. 

Årssammanställning Se anm. Digitalt 7 år Sammanställning över kommunens 
borgensåtaganden per 31 december. Redovisas i 
årsredovisningen.  

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

Närarkiv Mex, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Papper 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Bidragshantering 
Process: Hantera statsbidrag 
Processnummer: 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. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Stiftelser och fonder 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.4.4.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Styra 
donationsstiftelser 

Placeringspolicy 
rörande 
donationsstiftelser 

Diarium Digitalt Bevaras  

Undertecknande av 
handlingar och 
beslut för stiftelsen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Organisera 
donationsstiftelser 

Mall Extern web Digitalt Vid inaktualitet Avser mall för ansökningar om medel från 
donationsstiftelser. Uppdateras kontinuerligt. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Stiftelser och fonder 
Process: Hantera kommunala fonder 
Processnummer: 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  

Administrera 
donationsstiftelser 

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\SIE-
filer 

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. 
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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 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: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Inköp 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.5.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

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

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

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

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

Tillämpningsanvisningar - policy för 
konkurrensprövning 

Diarium  Digitalt Bevaras  Beslutas av kommunfullmäktige. 

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

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

Organisera Kungsbacka 
upphandlingsplan 

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

Förbereda och 
initiera 
upphandlingsärende 

Inköpsgrundande handling t.ex. 
anskaffningsbeslut, 
investeringsbeslut 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Annonsera Annons i databas Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudsförfrågan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Infordran/inbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Kravspecifikation Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avtalsvillkor Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Lista 
upphandlingsdokumentshämtare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Genomföra 
upphandling 
 

Frågor från anbudsgivare och svar, 
under annonseringstiden 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

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

Ansökningsinbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Ansökningar om att få inkomma 
med anbud, valda 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

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

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

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

Meddelande till anbudsgivare Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Rapport över kvalificering av 
anbudsansökningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudspröva och 
utvärdera 
 

Fullmakt Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudssammanställning Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbud, antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbud, ej antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

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

Öppningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Korrespondens med anbudsgivare, 
av betydelse 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Korrespondens med anbudsgivare, 
av ringa eller tillfällig betydelse 

Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 

Skatte- och registerkontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

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

Kreditupplysning, kontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

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

Referenstagningar och svar Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Protokoll från förhandlingar med 
anbudsgivare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Dokument från intervjuer, prover, 
tester, inspelad presentation 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Lottningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Upphandlingsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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



                                                Sida 95 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

Anbudspröva och 
utvärdera 
 

Begäran om förklaring av anbud 
med svar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avbryta upphandling Beslut om att avbryta upphandling Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Besluta och teckna 
avtal 

Tilldelningsbeslut Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avtal/kontrakt inklusive bilagor Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Resultat- och analysrapport Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Efterannonsera Efterannonsering - annons efter 
avslutad upphandling till EUT/TED 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Följa upp och 
förvalta avtal 

Förändring av avtal Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Överlåtelse av avtal Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Följa upp och 
förvalta avtal 
 

Korrespondens med leverantör Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anmodan om rättelse Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Vitesfakturaunderlag Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Hävning av avtal/kontrakt 
(hävningsmeddelande) 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Överenskommelser om upphörande 
av avtal/förlikningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Förbereda och initiera 
upphandlingsärende 

Förfrågan/ 
behovsspecifikation 

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

Genomföra 
direktupphandling 
 

Offerter, antagna Samarbetsrum Digitalt Gallras vid avtalets 
utgång 

Inklusive bilagor. 
 

Offerter, ej antagna Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

Inklusive bilagor. 
 

Rekvisition Proceedo Digitalt 7 år  
Besluta och teckna 
avtal 

Dokumentation av 
direktupphandlingar 

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

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

Avropa avtal Beställning  Proceedo Digitalt 7 år För avtal – se process Hantera upphandling 
över tröskelvärde 

Förnyad 
konkurrensutsättning  

Anbud Proceedo Digitalt 7 år  

Dynamiskt inköpssystem Anbud Proceedo Digitalt 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Kris och säkerhet 
Processgrupp: Kris och säkerhetsarbete 
Process: Leda - Styra – Organisera 
Processnummer: 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.  

Styra och organisera 
Kris och säkerhet 

Beredskapsplan Diarium Digitalt Bevaras Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör. 
Kriskommunikationsplan Diarium Digitalt Bevaras Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör. 
Utbildning och 
övningsplan 

Diarium Digitalt Bevaras Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör. 

Funktionskort för 
kommunövergripande 
krisledningsorganisation 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 

Larmlistor för 
kommunövergripande 
krisledningsorganisation 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Kris och säkerhet 
Processgrupp: Kris och säkerhetsarbete 
Process: Bedriva systematiskt riskhanteringsarbete   
Processnummer: 2.8.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera risk- och 
sårbarhetsanalys 

Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Revideras första året på varje mandatperiod. 

Bilagor till Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Sekretess enligt OSL: 18.13. 

Hantera 
Kärnenergiberedska
p 

Plan för kärnteknisk 
olycka vid Ringhals 
kärnkraftverk  

Diarium Digitalt Bevaras  

Hantera Signalskydd Instruktion för 
signalskydd 

Säkerhetsskåp Papper Se anm. Uppdateras vid behov. Beslutas av 
säkerhetsskyddschef och signalskyddschef.  

Hantera 
Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddsanalys Säkerhetsskåp Papper Bevaras Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 
Säkerhetsskyddsplan Säkerhetsskåp Papper Bevaras Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 
Rutiner Samarbetsrum Digitalt Se anm. Uppdateras vid behov. Beslutas av 

säkerhetskyddschef.  
Anteckningar från 
Säkerhetssamtal 

Säkerhetsskåp Papper Bevaras Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 

Säkerhetsprövning  Säkerhetsskåp Papper Bevaras Avser säkerhetsprövning av SÄPO 
Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 

Hantera Styrel Plan för styrel Diarium Digitalt Bevaras  
Bilagor till plan för 
styrel 

Säkerhetsskåp Papper Bevaras Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 

Hantera skyddsobjekt Beslut om skyddsobjekt Säkerhetsskåp Papper Bevaras Inkommer från Länsstyrelsen 
Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 

Samordna 
Krisledning vid 
samhällsstörning 

Lägesbilder, 
dokumentation 

Diarium Digitalt Bevaras T.ex. kartor, fotografier på whiteboards, 
skärmdumpar från IT-system. En lägesbild 
innehåller vad som har hänt, konsekvenser för 
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verksamheten, åtgärder, resurser och 
samordningsbehov. 

Korrespondens Se anm. Digitalt Bevaras Korrespondens av vikt bevaras i diarium 
exempelvis viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA), information till allmänheten, 
myndighetsmeddelande. Korrespondens av mindre 
vikt gallras vid inaktualitet.  

Mötesanteckningar Diarium Digitalt Bevaras Anteckningar vid stabsorientering 
(krisledningsorganisationens möten). 

Beslut som påverkar 
samhället eller egen 
verksamhet 

Diarium Digitalt Bevaras Till exempel beslut om eldningsförbud och 
upphävande av eldningsförbud, stängning av 
verksamheter. 

Svara på tillsyn och 
rapportering 

Uppföljning enligt LEH  Diarium Digitalt Bevaras Årlig uppföljning från Länsstyrelsen kopplat till 
kommunöverenskommelsen. 

Uppföljning från civilt 
försvar 

Diarium Digitalt Se anm. Årlig uppföljning från Länsstyrelsen kopplat till 
kommunöverenskommelsen. Svaret till 
Länsstyrelsen skickas analogt.   

Uppföljning till civilt 
försvar 

Se anm. Papper Se anm. Uppföljning till Länsstyrelsen avhändas.  

Mottagningsbevis Säkerhetsskåp Papper Bevaras Avser mottagningsbevis av rekommenderat brev.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.9.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Leda information och 
marknadsföring 

Kommunikationspolicy Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Riktlinjer för flaggning Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 
Riktlinjer för nya och 
befintliga skyltar 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Styra information och 
marknadsföring 

Regler för sociala medier Diarium Digitalt Bevaras  

Organisera 
information och 
marknadsföring 

Kungsbacka Språkhandbok 
och skrivregler 

Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Uppdateras vid behov.  

Bilder i bildbank Media flow Digitalt Se anm. Ett urval av bilder som speglar 
verksamheten bevaras i samråd med 
kommunarkivet.  
 
Bilder av ringa eller tillfällig karaktär 
gallras efter fem år.   

Filmer i bildbank Media flow Digitalt Se anm.  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 Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
Innehållsplan Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 
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Kanalplan Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 
Direkt från kommunen – ett 
nyhetsbrev från Kungsbacka 
kommun 

Apsis Digitalt Se anm. Systemförvaltaren ansvarar för att 
ögonblicksbilder tas en gång om året i 
samråd med kommunarkivet.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Profilarbete 
Process: Hantera grafisk profil och varumärke 
Processnummer: 2.9.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Hantera grafisk 
profil 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  

Visuell identitet 
Kungsbacka kommun 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras vid behov. 

Varumärkesarkitektur 
och regler för 
särprofilering 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommundirektör. 

Hantera 
platsvarumärke 

Platsvarumärkesplatform Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Profilarbete 
Process: Hantera profilprodukter 
Processnummer: 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  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Profilarbete 
Process: Göra marknadsundersökningar 
Processnummer: 2.9.1.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

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  

Analysera och tolka data 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. 

Motta resultat av 
medborgarundersökning 

Underlag Diarium Digital Bevaras Statistiskt underlag. Inkommer från SCB. 

SCB:s 
medborgarundersökning 

Diarium Digital Bevaras Avser den rapport som resultatet utmynnar i. 
Inkommer från SCB. 
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för Kungsbacka 
kommun 

Tabell- och 
diagrambilaga 

Diarium Digital Bevaras Inkommer från SCB. 

Presentera resultat av 
medborgarundersökning 

 

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.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Publicera på extern webb 
Processnummer: 2.9.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

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 Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka 
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i 
samråd med kommunarkivet. 

Artikelsidor på 
extern webbplats 

Episerver Digitalt Se anmärkning Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka 
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i 
samråd med kommunarkivet. 

Bilder på extern 
webbplats 

Episerver Digitalt Vid inaktualitet Avser bilder i Episerver. För bevarande av bilder se 
2.9.0.1 ”Organisera information och 
marknadsföring”. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Publicera på intern webb 
Processnummer: 2.9.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

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. 

Publicera på intern 
webb 

Nyheter på insidan Microsoft 365 Digitalt Se anmärkning Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka 
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i 
samråd med kommunarkivet. 

Artikelsidor på 
insidan 

Microsoft 365 Digitalt Se anmärkning Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka 
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i 
samråd med kommunarkivet. 

Bilder på insidan Sharepoint Digitalt Vid inaktualitet Avser bilder i central bildbank för insidan. För 
bevarande av bilder se 2.9.0.1 ”Organisera 
information och marknadsföring”. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Publicera på sociala medier 
Processnummer: 2.9.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

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.  

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 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: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Hantera releaser och presskontakter 
Processnummer: 2.9.2.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 

Publicera 
pressmeddelande 

Pressmeddelande  Extern server 
MyNewsdesk 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Hantera broschyrer 
Processnummer: 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  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Annonsera 
Processnummer: 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. 

 

  



 

 

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

 

 

Placera denna ruta sist i dokumentet: 

 

Beslutad av: [Klicka och skriv beslutsinstans, datum och paragraf] 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: [Klicka och skriv] 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/


 

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

 

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

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

 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Medgivande för 
postöppning 

Kronologisk Pärm hos registrator/ 
Hos ansvarig 
postöppnare 
 

Papper Gallras vid 
anställningens 
upphörande 
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 Korrespondens av 
betydelse 
 

Diarieförs 
 

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

 Korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse 
 

  Digitalt/ 
Papper 

Gallras vid 
inaktualitet  

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

 Diarieförda handlingar 
 
 

Löpnummer-
ordning 

Diarium Digitalt/ 
Papper 

Bevaras  Skrivs ut som 
aktomslag. 

 Postlistor 
 

Kronologiskt 
efter diarie-
nummer/ 
Datumordning 
 

G:mapp Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 
 

  

2.1.1.2 Redovisa och hantera arkiv  
 
Beskrivning 
 

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

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

Vidare ska arkivvården upprätthållas efter § 6 för att:  

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

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

 Arkivförteckningar 
 

Kronologisk Pärm i centralarkiv/ 
Visual Arkiv 
 

Papper/ 
Digitalt 
 

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

 Arkivbeskrivningar 
 

 Visual Arkiv/  
Pärm i centralarkiv* 
 

Digitalt 
Papper 

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

Diarieförs Diarium/ 
Intranät/ 
Webbplats  
 

Digitalt Bevaras 
 

 Diarieförs i Lex, läggs 
ut på intranätet Insidan. 

 Gallringsbeslut  
 
 

Löpnummer Diarium Digitalt Bevaras   

 Gallringsbevis 
 
 

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

 Reversal/kvitto på 
överlämnade handlingar 
till kommunarkiv 
 

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

 Reversal/kvitto på 
överlämnade handlingar 
från kommunarkiv 
 

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

 Leveransliggare 
 
 

Datumordning Visual Arkiv Digitalt Bevaras  Fr.om. 2018.  

 Kvitto över lån av 
handlingar – anställda 
 

Kronologisk Pärm hos arkivarie Papper Gallras vid 
inaktualitet* 

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

 Rapport från 
arkivinspektion/tillsyn 
 

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

Användarkonto i 
användardatabas 

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

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

Active Directory Digitalt Vid inaktualitet  

Loggar över 
lösenordsbyte i 
AD-katalogen 

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

Loggar över in- 
och utloggning i 
AD 

Active Directory Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Profilinformation, 
Remote Desktop 

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

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

För behandling av personuppgiftsbiträdesavtal, se 
process 1.4.1.2 Hantera personuppgifter. 

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

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

Stödja förvaltning Mall Insidan Digitalt Vid inaktualitet  
Dokumentera 
ändringar 

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

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

Planera Förvaltningsplan Diarium Digital 10 år Upprättas årligen.  

Dokumentera 

 

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

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

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

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

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Uppföljningsrapport Diarium Digitalt 10 år  
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Dokumentera 

 

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

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

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

Dokumentera 
händelser 

Händelselogg Respektive 
verksamhetssystem 

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

Integritetslogg 
 

Respektive 
verksamhetssystem 

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

Dokumentera 
händelser 

 

Systemlogg Respektive 
verksamhetssystem 

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

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

Systematisera rutiner Manual Insidan Digitalt Vid inaktualitet Kan även benämnas lathund.  
Utbildningsfilmer KLOK Digitalt Vid inaktualitet  

 

  



                                                Sida 13 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: IT-plattform och drift 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.2.3.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Organisera Rutiner för e-post, 

konto- och 
logghantering 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på 
nätverksanslutning 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på redundans 
i IT-system 

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

frågor, felanmälan 
eller förändring 

Artvise Digitalt 14 månader  

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

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

Logg kopplade till 
den gemensamma 
infrastrukturen 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Hantera elektroniska 
spår lokalt på dator 

Temporary Internet 
Files 

C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

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

Cookies/Formulärdata 
/Lösenord 

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

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

Windowslogg C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

Operativsystemets händelseloggar som sparas 
lokalt på datorn. 

Hantera elektroniska 
spår centralt på 
server 

Nätverksinfo - logg, 
personuppgifter 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Se anm. Gallras efter högst 60 dagar. 

Hantera 
meddelandehanterin
g och kommunikation 
centralt på server 

E-post, som lagts i 
Outlooks papperskorg 

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

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

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

Förteckning över 
inkomna/utgående 
samtal 

Telenor Digitalt Vid inaktualitet Även röstmeddelanden.  

Förteckning över 
telefonanknytningar 

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

programvaror 
I respektive system Digitalt Uppdateras 

löpande 
 

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

Arbetsmiljömål Diarium Digitalt Bevaras  
Riktlinjer för ett 
långt och gott 
arbetsliv 

Diarium Digitalt Bevaras  

Riktlinjer för ansvar 
och 
uppgiftsfördelning 
av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Policy för 
internationellt 
arbete 

Diarium Digitalt Bevaras  

Internationell 
strategi 

Diarium Digitalt Bevaras  

Kommundirektörens 
instruktion 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Diarium Digitalt Bevaras  

Rekryteringsordning Diarium Digitalt Bevaras  
Styra Ledarskapskriterier Diarium Digitalt Bevaras  

Regler för 
tjänsteresor 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Riktlinjer för 
uppföljningssamtal 

Diarium Digitalt Bevaras  

Arbetsplatskultur Diarium Digitalt Bevaras  
Organisera Beslut om 

ställföreträdande 
chef 

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

närarkiv 2507 
Papper Bevaras Förhandlingschefen ansvarar. Diarieförs, kopia i 

diarium. 
Organisera Broschyr/handbok 

om Kungsbacka 
kommuns 
samverkansavtal 

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

“Samverkan” 
Genomföra samverkan Protokoll från 

samverkansgrupp 
Respektive förvaltnings 
närarkiv 

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

Genomföra samverkan MBL-protokoll för 
icke-individärenden 

Vägmästaren, närarkiv 2507 Papper Bevaras  

MBL-protokoll för 
individärenden 

Personakt Papper Bevaras   

Förhandlingsprotokoll 
för lokala kollektivavtal 

Kommunledningskontorets 
närarkiv 

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

Handlingsplan för 
lönekartläggning 

Hos förhandlingschef Digitalt  Bevaras  

Lokala kollektivavtal  
 

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

Förbundsvisa 
förhandlingar/ 
överläggningar 

Kollektivavtal kopplat 
till HÖK 

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

Facklig tid, rapporter 
och sammanställningar 

HR-portalen Digitalt  2 år 
 

Bokförs på 925. 

Anmäla fackliga 
företrädare 

Anmälan om facklig 
företrädare 

Samarbetsrum ”Facklig 
företrädare anmälan” 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Underlag anmälan 
facklig förtroendevald 

Samarbetsrum ”Facklig 
företrädare anmälan” 

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

Kopia på varsel om 
uppsägning 

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

Kopia på varsel om 
avsked 

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

Varselbrev av 
tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

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

t 
Bevara/Gallr
a 

Anmärkning 

Samverka Listor över årlig 
lönerevision 

Samarbetsrum för HR-
KLK 

Digitalt Bevaras Kopia i samarbetsrum ”PS-förhandling”. 

Överläggningsprotokol
l 

Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

Förhandlingsprotokoll Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

Resultatlista över nya 
löner 

Personec Digitalt Bevaras  

Avstämningsprotokoll 
med respektive 
fackförbund 

Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

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

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

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

anställningen har 
upphört. 

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

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

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

Registerna inkomna 
ansökningar 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sökandeförteckning Varbi Digitalt 2 år  
Göra urval 

 

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

Hantera utdrag 

 

Utdrag ur 
belastningsregistret 

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

Utdrag ur 
misstankeregistret 

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

Erbjudande om tjänst Säkerhetsprövning Säkerhetsskåp hos 
säkerhetsskyddschef 

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

Göra urval MBL-protokoll Respektive 
förvaltnings 
närarkiv 

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

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

Anställa 
 

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

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

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

Anmälningsplikt enligt 
Lex Sarah och Lex 
Maria 

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

 LAS-företräde, 
tidsbegränsad 
anställning 

Winlas Digitalt Vid inaktualitet  
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Erbjudande om 
anställning, 
företrädesrätt 

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

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

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

kursinbjudningar. 
Film Stream Digitalt Vid inaktualitet  

Gå utbildning 
 

Ansökan om 
fritidsstudiebidrag 

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

Överenskommelse om 
studier 

Personakt Papper Bevaras  

Kopia på intyg om 
genomgången 
utbildning 

Se anmärkning Se 
anmärkning 

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

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

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

Kungsbacka Ledaren 
BAS 

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

Leda utan att vara 
chef 

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

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

Traineeprogram för 
deltagare som 
genomfört 
programmet, jag vill 
bli chef 

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

 

  

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

omplaceringsutredning 
Personakt Digitalt Bevaras  

 Beslut om omplacering Personakt Papper Bevaras  
 Anmälan om företräde 

till återanställning 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse om 
tillfällig anställning 

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

 Överenskommelse om 
tidsbegränsat chefskap 

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

Protokoll från 
avstämningsmöten 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

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

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

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

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

Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bedöma risker Riskbedömning Ledningssystem 
för SAM 

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

Handlingsplan för 
arbetsmiljö 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras  

Uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Årlig uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Enligt AFS 2001:1. 

Handlingsplan för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Innefattar arbetsmiljörapport. 

Hantera 
medarbetardialog 

Anteckningar från 
APT 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt 2 år  

Anteckningar från 
arbetsmöte 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde
: 

HR/Personal 

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

om kränkande 
särbehandling 

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

Utreda Utredningsrapport 
kränkande särbehandling 

Diarium Digitalt Bevaras Inklusive rekommenderade åtgärder.  

Begäran om åtgärd enligt 6 
kap. 6a § arbetsmiljölagen 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Inspektionsmeddelande Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 
Svar på 
inspektionsmeddelande 

Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 

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

olycka, sjukdom m.m. 
Insidan Digitalt Uppdateras 

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

Kvitto 
friskvårdsersättning 
månadsanställda 

Respektive chef Papper 7 år  

Kvitto och blankett 
friskvårdsersättning 
timanställda 

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

Korrespondens med 
företagshälsovård och 
medarbetare 

Outlook Digitalt Vid inaktualitet Uppgifter av ringa karaktär.  

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

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan om 
tillbud 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarligt 
tillbud till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarligt tillbud 

Diarium Digitalt 10 år  

Tillsynsmeddelande 
från 
Arbetsmiljöverket 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Diarium Digitalt Bevaras  

Sammanställa tillbud Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

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

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan av 
olycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarlig 
arbetsolycka till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarlig 
arbetsplatsolycka 

Diarium Digitalt 10 år  
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Anmäla 
färdolycksfall 
 

Anmälan om 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Dokumentation av 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Sammanställa 
olycksfall 

Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

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

Arbetsförmågebedömning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Rehabiliterings-
kartläggning 

Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  

Beslut från 
Försäkringskassan 

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

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

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

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

Hälsoavstämning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Avsluta rehabilitering Mötesanteckningar, 

rehabiliteringsmöten 
Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras T.ex. vid rehabiliteringsavslut eller 

alkohol- och drogrelaterade ärenden 
Överenskommelser, 
arbetsgivare-arbetstagare 

Rehabiliteringssystem/ 
Personakt 

Digitalt/ 
papper 

Bevaras T.ex. i samband med behandling/ 
handlingsprogram i alkohol- och 
drogärenden. Eventuella underskrivna 



                                                Sida 47 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

pappershandlingar läggs i personakt, 
annars digitalt i system. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: PA 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.3.6.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Organisera Frågor som ej är 

löneunderlagsgrundande 
Artvise Digitalt 14 månader  

Registerutdrag om 
ställföreträdarskap 

Personakt Papper Bevaras  

Bokföringsorder och 
avstämningslistor 

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

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

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

Artvise Digitalt 7 år Till kontantersättning eller timmar. 

Ansökan, byte 
semesterdagstillägg mot 
ökad ledighet 

Artvise Digitalt 7 år Kallas även semesterväxling. 

Sjukledighet, sjukförsäkran 
för timavlönad personal 

Artvise Digitalt 7 år  

Bil-avtal Artvise Digitalt Bevaras  
Anmälan av ändring i 
kodsträng 

Artvise Digitalt 2 år  

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

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

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

Intyg Samarbetsrum Digitalt 2 år Exempelvis anställningsbevis eller 
inkomstuppgift. 



                                                Sida 50 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

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

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

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

konstförening och kostavdrag. 
Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

Artvise Digitalt 7 år  

Beslut om högriskskydd för 
arbetstagare med omfattande 
korttidsfrånvaro 

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

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

Artvise Digitalt 7 år  

Ansökan om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

Beräkna lön Beslut om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

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

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

 
Omvandling av 
semesterdagar till timmar 

Artvise Digitalt 7 år  

Utbetalningsorder Samarbetsrum Digitalt 7 år  
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Löneredovisning Redovisning av 
preliminärskatt och 
arbetsgivaravgift 

Samarbetsrum Digitalt 7 år  

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

försäkringsbolag 
Artvise Digitalt 7 år Den mesta informationen sköts direkt mellan 

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

bisyssla 
Winlas Digitalt Bevaras  

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

Underrättelse om 
varning 

Personakt Papper Bevaras  

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

Personakt Papper Bevaras  

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

egen begäran 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse 
om avslutad 
anställning 

Personakt Papper Bevaras Med eller utan avgångsvederlag. 

 Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

Personakt Papper Bevaras  

 Tjänstgöringsbetyg Personakt Papper Bevaras Skrivs av chef. 
 Anteckningar från 

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

Kopia på varsel om 
uppsägning 

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

Kopia på varsel om 
avsked 

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

Besluta Besked om avslut 
av anställning 

Personakt Papper Bevaras  

Skriftlig grund för 
uppsägning 

Personakt Papper Bevaras  

Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

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

tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

Papper 2 år  

 Beslut om att avstå 
rätten till 
tillsvidareanställning 
vid konvertering 

Personakt Papper Bevaras Beslut av anställd. 

 Anteckningar från 
avgångssamtal 

Winlas Digitalt Vid anställningens 
upphörande 

 

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

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

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

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

försäkringsbelopp efter dödsfallet. 
 Arbetsgivarintyg, 

anmälan om avliden 
arbetstagare 

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

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

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

• Verifikationer 
• Grund- och huvudbok 
• Bokslut och Årsredovisning 

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Avskrivningar, 
kundfakturor 

Årsvis Närarkiv*  Papper Gallras efter 
10 år 

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

 
 

Betalningsföreläggande, 
betalda 

Årsvis Närarkiv  Papper Gallras efter 
10 år 

 Betalning registreras i 
Inkassodirekt. 
 

 
 

Bokföringsorder, 
underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Attesterat underlag registreras i 
ekonomisystemet. 

 Bokföringsorder Årsvis  Ekonomisystem/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

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

 
 

Kassaverifikationer Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

 Kassaverifikationerna registreras i 
ekonomisystemet med vertypen 
EKBANK. 
 

 
 

Debiterade 
inkassoavgifter 

Årsvis G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år  

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

Årsvis  Se anm.  Digitalt/ 
Papper 

Gallras efter 
10 år  

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

 
 

Krediteringar Årsvis  Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

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

 
 

Manuella utbetalningar Årsvis  Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

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

 Manuella kundfakturor registreras 
i kundreskontran i Raindance. 
 

 
 

Återredovisade 
leverantörsbetalningar 

Årsvis  Microweb Digitalt Gallras efter 
10 år  

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Huvudbok Årsvis Närarkiv/ 
Microweb 

Papper/ 
Digitalt* 

Bevaras  *Pappersversion mellan 1971-
2007. CD mellan 1993-2005. 
Digitalt mellan 2001-2005.   
 
Från och med 2006 sparas inte 
någon separat huvudbok utan 
denna information finns att hämta 
i bokföringsdatabasen.  
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Pappersunderlag och CD-skivor 
finns i KLK Ekonomis närarkiv 
på Vägmästaren. Det digitala 
materialet förvaras i databasen 
"Huvudbokstransaktioner" i 
Microweb. 
 

 
 

Årsjournaler,  
kontoklass 0/ 
kontoklass 3-8 

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

 
 

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Bokslut Årsvis G:/ 
Microweb/ 
Centralarkiv 

Papper/ 
Digitalt* 

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

 
 

Kontoplan Årsvis G:/ 
Microweb 

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

 
 

Bokslutsspecifikationer Årsvis G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

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

 
 

Koncernbokslut Årsvis G:/ 
Närarkiv/Central
arkiv 
 

Papper/ 
Digitalt* 

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

 
 

Årsredovisning Diarieförs Diarium Digitalt/ 
Papper 
 

Bevaras   

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Autogiro,  
medgivande/ 
avanmälningar från 
BGC 

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

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

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

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

 
 

Anläggningsregister Årsvis Microweb Papper/ 
Digitalt 
 

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

 
 

Anmälan/avanmälan,  
E-faktura 
kundreskontran 

 G:/Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

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

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

 
 

Betalningspåminnelser Årsvis Raindance/ 
Future 
 

Digitalt Gallras efter 
2 år 

  

 
 

Budgetunderlag, 
kommunbudget 

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

 
 

Fastställd budget,  
kommunbudget 

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

 
 

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

 
 

Förvaltningsbudget Diarieförs/ 
Årsvis 

Diarium/ 
Raindance 
 

Digitalt Gallras efter 
2 år 

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

Papper Gallras 10 år 
efter avslut 
 

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

 
 

Inkassokrav Årsvis Raindance/ 
P:/ 
Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

Filinläsningar från 
verksamhetssystemen 
till Raindance 
 

Årsvis Raindance/ 
P:/ 
Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

Kundfakturor, 
Raindance 
 

Kronologiskt Raindance/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Alla kundfakturor överförs 
löpande till Microweb efter 3 år. 

 
 

Kundfakturor, vatten- 
och renhållnings-
avgifter 

Årsvis Närarkiv/ 
P:  

Papper/ 
Digitalt* 

Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 
 

Parkeringsböter  G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 
 

Leverantörsfakturor och 
hyresavier 

Årsvis Arkivskåp* Papper Gallras efter 
10 år 
 

 Inkomna pappersfakturor som 
inte kan skickas för skanning, 
registreras manuellt i Proceedo. 
 



                                                Sida 72 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

*Arkiveras i arkivskåp hos SE 
Inköp, Borgmästaregatan 8B. 
 

 
 

Leverantörsfakturor, 
papper 
 

Årsvis Proceedo/ 
Se anm. 

Papper Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

Leverantörsfakturor, 
digitala 

Årsvis Proceedo Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Elektroniskt inkomna fakturor till 
Visma Proceedo. 
 
 

 
 

Utbetalningsjournaler 
från Raindance 
 

Årsvis Närarkiv/ 
P:  

Papper/ 
Digitalt* 

Gallras efter 
10 år 
 

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

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

Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 
Gallras  

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Avstämningslistor Systematisk Se anm. Papper/ 
Digitalt 
 

Gallras efter 
2 år 

 Avstämning av balanskonton och 
reskontror görs av respektive 
balanskontoansvarig. 
 

 
 

Delårsrapporter Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   

 
 

Hundskatteregister  Centralarkiv Papper Bevaras  Hundskatteregister för åren 1924-
1951. 
 

 
 

Revisionsrapporter Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   

 
 

Handlingar rörande 
donationsstiftelser   

Systematisk Närarkiv/ 
G:  

Papper/ 
Digitalt* 
 

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

 
 

Donationsstiftelser, 
verifikationer 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

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

 
 
 

Donationsstiftelser, 
årsbokslut 

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

 
 

Donationsstiftelser, 
årsredovisning 

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

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

 
 
 

Momsdeklaration med 
tillhörande underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Ansökan, 
momsersättning med 
tillhörande underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Underlag till 
deklaration, jämkning 
moms 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras 10 år 
efter avslutad 
jämkning 
 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 

Vattenvårdsförbunden, 
verifikationer 
 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Överföring betalning: 
- 1. (Simlistor) 

från Inkasso 
Direkt -> 
Raindance     
     

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

Årsvis Närarkiv/ 
Future 

Papper Gallras efter 
2 år 

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



                                                Sida 75 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

- 3. Överföring 
betalning Future 
-> Inkasso 
Direkt 

 

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

 
 

Internfakturor Årsvis Raindance Digitalt Gallras efter 
2 år 
 

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Attestlistor Systematisk Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  
 

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

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

 Dokumentation, 
redovisningssystemet 

Årsvis Närarkiv/ 
G:/ 
Microweb 

Papper/ 
Digitalt 

Gallras efter 
10 år  
 

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

 Statistik SCB 
 

Årsvis G: Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

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

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

 
Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
 

 
 
 

Lånehandlingar Kronologisk Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

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

 
 

Avvisade leverantörs-
betalningar 
 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
2 år 

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

 
 
 

Försäkringshandlingar Årsvis G:  
 

Digitalt Gallras 10 år 
efter avtalets 
slut 

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

Original hos Service, kopia hos 
övriga nämnder.  

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

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

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

Tillämpningsanvisningar - policy för 
konkurrensprövning 

Diarium  Digitalt Bevaras  Beslutas av kommunfullmäktige. 

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

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

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

Inköpsgrundande handling t.ex. 
anskaffningsbeslut, 
investeringsbeslut 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Annonsera Annons i databas Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudsförfrågan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Infordran/inbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Kravspecifikation Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avtalsvillkor Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Lista 
upphandlingsdokumentshämtare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Genomföra 
upphandling 
 

Frågor från anbudsgivare och svar, 
under annonseringstiden 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

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

Ansökningsinbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Ansökningar om att få inkomma 
med anbud, valda 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

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

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

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

Meddelande till anbudsgivare Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Rapport över kvalificering av 
anbudsansökningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudspröva och 
utvärdera 
 

Fullmakt Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudssammanställning Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbud, antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbud, ej antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

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

Öppningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Korrespondens med anbudsgivare, 
av betydelse 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Korrespondens med anbudsgivare, 
av ringa eller tillfällig betydelse 

Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 

Skatte- och registerkontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

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

Kreditupplysning, kontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

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

Referenstagningar och svar Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Protokoll från förhandlingar med 
anbudsgivare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Dokument från intervjuer, prover, 
tester, inspelad presentation 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Lottningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Upphandlingsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Begäran om förklaring av anbud 
med svar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avbryta upphandling Beslut om att avbryta upphandling Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Besluta och teckna 
avtal 

Tilldelningsbeslut Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avtal/kontrakt inklusive bilagor Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Resultat- och analysrapport Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Efterannonsera Efterannonsering - annons efter 
avslutad upphandling till EUT/TED 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Följa upp och 
förvalta avtal 

Förändring av avtal Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Överlåtelse av avtal Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Följa upp och 
förvalta avtal 
 

Korrespondens med leverantör Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anmodan om rättelse Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Vitesfakturaunderlag Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Hävning av avtal/kontrakt 
(hävningsmeddelande) 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Överenskommelser om upphörande 
av avtal/förlikningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Förfrågan/ 
behovsspecifikation 

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

Genomföra 
direktupphandling 
 

Offerter, antagna Samarbetsrum Digitalt Gallras vid avtalets 
utgång 

Inklusive bilagor. 
 

Offerter, ej antagna Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

Inklusive bilagor. 
 

Rekvisition Proceedo Digitalt 7 år  
Besluta och teckna 
avtal 

Dokumentation av 
direktupphandlingar 

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

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

upphandling över tröskelvärde 
Förnyad 
konkurrensutsättning  

Anbud Proceedo Digitalt 7 år  

Dynamiskt inköpssystem Anbud Proceedo Digitalt 7 år  
 

  



                                                Sida 88 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

 

2.6 Verksamhetsområde: Informationshantering 

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Leda – styra –  
organisera  

Policydokument, 
fastställt genom 
politiskt beslut 
 

Diarieförs Diarium 
 

Digitalt 
 
 

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

 
 

– •• – 
 
 

Riktlinjer, övriga Ämnesvis Intranät/ 
G: 

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

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

Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 
Gallras  

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Dokumentera 
webbplats 

Webbplats 
 

 Extern server/G: 
 
 

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Nå ut internt 
och externt  

Nyheter, kommunens 
intranät och webbplats 
 

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

 
– •• – 

 

Pressmeddelanden 
 

Kronologisk Extern server  Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 Pressmeddelanden 
distribueras i regel via 
MyNewsdesk.  

  
– •• – 

 

Informationsmaterial, 
Nyhetsbrev 
 

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

 

Informationsmaterial, 
Annonser 
 

Kronologisk G: Papper/ 
Digitalt 

Gallras vid 
inaktualitet 

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

 
 
 
 

 
– •• – 

 

Informationsmaterial, 
egenproducerade 
trycksaker 
 

 G: Papper/ 
Digitalt 

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

Hantera bilder Bildbank  
 

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

 
– •• – 

 

Fotosamlingar, icke-
strukturerat bildmaterial 
  

  Digitalt/ 
Papper 

Gallras vid 
inaktualitet 

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Använda sociala 
medier å 
kommunens 
vägnar 

Sociala medier 
 
 

Se anm. Extern webb/ 
Server 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 
 

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

 
Planbesked för Vallda 4:78, skifte 2 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom 
vidare planförfarande. 

Beslutsmotivering 
Med hänvisning till de höga naturvärdena på platsen samt den mycket kuperade terrängen med stora 
nivåskillnader avser inte kommunen gå vidare med planering enligt ansökan. Det är kommunens 
bedömning att en exploatering av platsen enligt ansökan skulle innebära ett stort ingrepp i natur- och 
kulturmiljön och påverka denna negativt.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, har den 21 september 2021 via ombud ansökt om 
planbesked för att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av 48 lägenheter i radhus och 
flerbostadshus. 

I ansökan lämnas förslag på 12 lägenheter i radhus längs med fastighetens västra gräns samt 36 
lägenheter i flerbostadshus fördelat i sju fristående byggnadskroppar. Alla bostadshus föreslås få två 
våningar. I ansökan redovisas möjlig placering av totalt 60 parkeringsplatser för bil vilket innebär ett 
parkeringstal på 1,25 parkeringsplatser per lägenhet. Platsen föreslås angöras dels söder ifrån, via två 
nya anslutningar från Dyrestensvägen, dels norr ifrån, via Högarydsvägen.   

Fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, ligger enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06, inom 
utvecklingsområde för Vallda.  Detta innebär att fastigheten ligger inom ett område där kommunen ska 
växa och utvecklas för att vi ska få ett hållbart samhälle med väl fungerande service och infrastruktur. 

Enligt den nya översiktsplanen för Kungsbacka kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 9 
november 2021, ligger fastigheten Vallda 4:78, skifte 2, inom tätortsområdet för Vallda. Inom 
tätortsområdet finns ett utpekat område där kommunen ser att den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen ska ske. Inom detta område vill kommunen genom detaljplaner möjliggöra för 
utbyggnad av bostäder, verksamheter och kommunal service. Vallda 4:78, skifte 2, ligger inte inom 
detta område.  
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Området som ansökan avser omfattar ett höjdområde samt sluttande branter mot söder och öster. 
Nedanför branterna ansluter fastigheten till bostadsområdet Vallda-Ekås och detaljplan Vp84. I detta 
gränsområde finns ett antal stengärsgårdar som är skyddade i detaljplanen. Längs med gränsen finns 
också en upptrampad promenadstig.  

I samband med framtagande av den nya översiktsplanen gjordes en naturvärdesinventering. Området 
som ansökan gäller, ligger inom naturvärdesklass 2 vilket bedöms som mycket höga naturvärden som 
bör bevaras.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-10 

Ansökan om planbesked med bilaga, 2021-09-21 

Karta, 2021-11-09 

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Sökandens ombud 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum 2021-09-20
Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer
Företagsnamn Vallda bostäder AB co isaksson
Gatuadress
Postnummer
Postort Kullavik
Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
Fakturaadress Använd samma adressuppgifter som

ovan
Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning del av Vallda 4:78
Gatuadress
Kartunderlag

Ritning eller karta över aktuellt område Vallda Knallen_underlag till
planansökan.pdf

Antal byggnader 9
Bostäder Ja
Antal bostäder: 48
Beskriv kortfattat vad du vill göra Ansöka om plan för flerbostadshus

Underskrift
Signatur

BankID (GRP)
)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Support-Id: 252-DD1

1 (1)



2021-09-20

Vallda Knallen
del av Vallda 4:78

Underlag till planansökan



 2

Valla 4:78
Bakgrund

Bakgrund
Jordbruksverket och Länsstyrelsen 
lämnade 2019-05-21 positivt besked 
till ansökan om att förvärva fastigheten 
Vallda 4:78. Avsikten med förvärvet var 
exploatering för bostadsändamål samt 
att skapa goda rekreationsmöjligheter för 
de som bor i området. Jordbruksverket 
hänvisar till Kungsbackas översiktsplan 
där fastigheten ligger inom ett utpekat 
utvecklingsområde för Vallda tätort. 
Jordbruksverket bedömer därför att 
egendomen är avsedd för annat ändamål 
än jord- och skogsbruk och lämnar tillstånd 
till förvärvet. 

Med detta beslut som grund köper Vallda 
bostäder AB hela fastigheten Vallda 4:78 
och påbörjar då sina kontakter med 
Lantmäteriet och Kungsbacka kommun för 
att få stöd i den fortsatta handläggningen. 
Våren 2020 kontaktar Vallda bostäder 
AB kommunen för att få vägledning i 
hur fastigheten och dess olika delar 
kan exploateras. Rekommendationen 
som ges då av samhällsbyggnadschefen 
är att samlad bebyggelse ska föregås 
av en planansökan men att enskilda 
tomter, lucktomter, kan prövas med 
förhandsbesked eller bygglov och hänvisar 
till bygglovsavdelningen. Fastighetsägaren 
har identifi erat 4 tomter inom fastigheten 

som kan bedömas som lucktomt och som 
ligger till grund för en bygglovsansökan 
som lämnades in till kommunen sommaren 
2020. 

Juni 2020 får fastighetsägaren besked 
att bygglovsansökan måste kompletteras 
eller förtydligas och att en väg är att lämna 
in ansökan om förhandsbesked istället 
samt att ansökan bör delas upp i två delar 
med två tomter per ansökan, 2 tomter vid 
”Knallen” och 2 tomter vid ”gården”. 
VA- enheten på Kungsbacka kommun 
meddelar i september 2020 att de norra 
tomterna på förhandsbesked “Knallen” 
kan införlivas i verksamhetsområdet med 
närliggande ledningar för både vatten, 
spillvatten och dagvatten. De två tomter på 
förhandsbeskedet “Gården” kan anslutas 
via avtal till ledningarna på Bratåsvägen. 
Där fi nns vatten och spillvatten.
Ärendet bedöms därefter av kommunen 
vara komplett med alla handlingar som 
behövs för att ta ett beslut. 

Syfte
I väntan på att kommunen skulle tilldela 
ärendet en handläggare för bedömning 
av förhandsbeskeden kontaktar 
fastighetsägaren Liljewall arkitekter. 

Liljewalls uppdrag är att ta fram underlag 
till ansökan om planbesked för övriga 
markområden inom stamfastigheten 
Vallda 4:78. I uppdraget ingår en analys 
av platsens förutsättningar, kommunens 
riktlinjer och bedöma möjligheten till att få 
ett positivt planbesked. 

Denna handling fokuserar på området 
som vi kallar Vallda Knallen i fastighetens 
norra del. I området ingår de 2 tomterna 
vid “Knallen” som tidigare fått negativt 
förhandssbesked.  Fastigheten Vallda 4:78, Karta: hitta.se

NN
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1. Förhandsbeskeed Vallda Knalleen   22. Förhanddsbeessked VVallda GGårdenn    3. PPlanaansökann VVVallda Knaallen   4. Plannannsökan VVaalldda Haggenn

Avgränsning
Karta: Lantmäteriet.se
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"Den stora infl yttningen till Kungsbacka är barnfamiljer från övriga 

delar av Göteborgsregionen. Denna grupp efterfrågar småhus och större 

lägenheter med god tillgång till barnomsorg och skola i närområdet. 

Detta innebär att det behöver byggas småhus i olika former från 

radhus, grupphus till villatomter.  

Kungsbacka kommun 
Strategi och planering

Förutsättningar
Området för den tänkta exploateringen 
ligger inom Vallda och är i dag inte detalj-
planelagt. Området är cirka 22 700 m2  
stort och ligger norr om Dyrestamsvägen, 
inom bostadsområdet Högaryd.

ÖP 2006
Enligt kommunens översiktsplan, 
ÖP06, ingår det aktuella området i 
utvecklingsområdet för Vallda. Inriktningen 
för utvecklingsområdet är att komplettera 
området med bostäder, arbetsplatser, 
service och rekreationsområden. 
Fastigheten ligger utanför den del som 
pekats ut som utredningsområde för 
grönplan men inom den del som beskrivs 
omfattas av riksintresse/natura 2000. 

Förslag till ny ÖP 2021
Enligt granskningshandlingen “Vårt 
framtida Kungsbacka” ligger området inom 
utvecklingsområdet Vallda - yttre del med 
följande beskrivning: 
De yttre delarna av utvecklingsorterna 
domineras ofta av villabebyggelse. 
På några ställen kan villabebyggelsen 
kompletteras.

Bostadsförsörjningsprogram
Kommunens målsättning för 
bostadsbyggandet omfattar planering 
för 500 bostäder per år under 
perioden 2019– 2023. I aktuellt 
bostadsförsörjningsprogram återfi nns 
endast ett utpekat nybyggnadsprojekt 
i Vallda: Vallda Backa 1:6 med 120 
bostäder. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Skola/förskolaVallda Knallen

Platsanalys

Busshållplats

FÖRUTSÄTTNINGAR

Mot Särö

Mot Vallda Sandö naturreservat, 
bad och Sandö hamn
Lerkil

Mot Kungsbacka
Gollf

Gåångggg- ooooccchhh
cykkkeelllväääägggg

Elljjjusssssspppååååårr

Lägeee
Vallda Knallen ligger cirka 5,5 kilometer 
från Kungsbacka tätort, söder om 
Sandövägen som går mellan Vallda 
Trekant och Lerkil. 

Området ligger i nära anslutning till övrig 
bebyggelse med god tillgänglighet till 
kringliggande områden, rekreation och 
offentlig service. 

Längs Sandövägen går kollektivtrafi k och 
gång- och cykelväg. Det fi nns även en 
gång- och cykelväg genom skogspartiet 
mellan bostadsområdet Högaryd 
och Torsåsskolan. Den föreslagna 
exploateringen gör det möjligt att 
förlänga  gång- och cykeltrafi ken norrut 
till befi ntlig och framtida bebyggelse invid 
Sandövägen. Denna GC-koppling skulle 
bidra till en mer trafi ksäker skolväg för 
boende i området.  

Vallldaaaa kkyyyyrkkkkaaa

GoGoGoGoolfbbbbannnaa

Vallldaaaa trreeekkkaaanntt

Vaaalllllddaaa KKKKKnnnnaaaallleeeennnn

Iddddddrorrottttttttshhsshaalalaaa llll

MaMMMaMaMMaMaMaMMMM taaaaffffff äärärärärrärrrr

Fraammttiiidaaaa bbbyyygggggnaaatiiioonnnn

Möjjjliggg GCCC-kkkkkoopppppllingggg 
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Demmmoggrrrafififi 
Vi ser potential till att tillgängliggöra 
denna vackra plats för fl er människor 
genom att skapa en lummig och 
trivsam boendemiljö med lagom närhet 
till det som behövs. Vi vill att föräldrar 
ska älska att bo här och att barnen ska 
minnas området med glädje.

BoKlok BRF Vallda

BoKlok BRF Vallda

Omgivning

defghijklf

mh
ke
no
gp
ij
kl
f

Möjlig framtida byggnation inom Vallda 
9:40. Fastigheten är planlagd för 
bostäder/skola. 



 7

Området idag

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Landskapsbild

FÖRUTSÄTTNINGAR

Sandövägen 
+ 47

Högarydsvägen 
+ 58

Dyrestensvägen 
+36 

Dyrestensvägen 
+36 

Högarydsvägen 
+ 58

Skala 1:100

Anpassning

• Ny bebyggelse anpassas till 
landskapets topografi .

• Bebyggelse består av fl era mindre 
enheter som fördelas på områdets 
övre och lägre del.

• Vegetationen på sluttningarna 
bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt.

• Bebyggelsens höjd regleras så att 
den underordnar sig vegetationen i 
området. 

• Områdets historia ska fortsatt vara 
avläsbar

Förslaget bedöms inte påverka 
landskapsbilden påtagligt negativt

+60

+35

+50

Landskkkapsbbiild
Landskapet i Vallda är som helhet öppet med åkrar och hagmarks-
partier. Bebyggelsen består av äldre jordbruksfastigheter, 
nybyggda småhus och små fritidshus. Exploateringsområdet 
består huvudsakligen av naturmark. Sluttningarna ner mot 
Dyrenstensvägen är klädda i en tät vegetation. I områdets övre del 
har skogen nyligen avverkats. 

Höjdföörrhållaanndenn
Markhöjderna varierar kraftigt inom området. Där bebyggelse 
planeras mot Dyrestensvägen varierar markhöjderna mellan ca 40 
-50 m över havet. I områdets nordvästra del fi nns ett fl ackare parti 
där marknivån är ca 60 m över havet. Mellan områdets övre och 
lägre del fi nns en markant höjdrygg. Från området lutar marken 
söderut mot Brf Vallda och norrut mot Sandövägen.

+45

SSSeeeekkkkktttttiiiooooonnnnn AAAAAAAAAAAAA

SSSeeeekkkkktttttiiiooooonnnnn BBBBBBBBBBBBB

AAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAA

BBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBB
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Mellan Dyrestensvägen och Högarydsvägen före-
slås ett nytt bostadsområde med 36 lägenheter och 
12 radhus. Merparten av byggnaderna placeras i 
områdets övre del, “Knallen”. Mot nordväst föreslås 
radhus och fl erbostadshus som följer strukturen 
för angränsade villabebyggelse. Vid parkeringen 
och utmed bostadsgatan föreslås ytterligare 
fyra fl erbostadshus som får en friare placering i 
anpassning till områdets topografi . 

I exploateringsområdets nedre del föreslås två 
fl erbostadshus i anslutning till Dyrenstensvägen. 
Byggnadsvolymerna är placerade som en naturlig 
fortsättning på den höjdrygg som fi nns i området 
och kommer tillsammans med befi ntlig bebyggelse i 
söder bidra till att rama in gaturummet. 

Topografi n i exploateringsområdet är en utmaning 
för byggnation men ger samtidigt möjlighet att 
skapa ett unikt boende som anpassas till områdets 
naturförutsättningar. I de branta partierna placeras 

bebyggelse utmed höjdkurvorna för att minska 
behov av markåtgärder. Samtliga bostadshus 
uppförs med två våningar för att underordna sig 
vegetationen i området. Runt om byggnaderna 
fi nns möjlighet att skapa utemiljöer för lek och 
rekreation. Mellan områdets övre och lägre del 
kan gångstigar och trappor anläggas för att öka 
tillgängligheten inom området.   

Angöring till området sker från Dyrenstensvägen. 
Boende uppe på knallen är hänvisade till 
den östra infarten för att på så sätt begränsa 
antalet trafi krörelser vid bostäderna utmed 
Dyrestensvägen. Den planerade bostadsgatan 
utformas för att minimera inverkan i befi ntlig 
terräng och ges tillräckligt utrymme för att säker-
ställa framkomlighet för exempelvis sopbil och 
varutransporter. Parkeringsytor placeras mellan 
byggnaderna i områdets övre och lägre del. 
Närheten till busshållplatsen på Sandövägen 
(ca 300 m gångväg) motiverar ett lågt p-tal 

inom området. Mellan den övre parkeringen och 
Högarydsvägen i norr anordnas ytterligare en 
anslutning som reserveras för räddningsfordon och 
gc-trafi k. 

Förslaget bedöms bidra till en god helhetsverkan 
då de fyller en lucka i befi ntlig bebyggelse 
och knyter samman Boklokområdet söder om 
Dyrenstensvägen med villabebyggelsen och 
framtida byggnation norr om exploateringsområdet. 
Den planerade bostadsgatan kommer bidra till 
ökad tillgänglighet då den möjliggör gc-trafi k mellan 
Högarydsvägen och Dyrestensvägen, och vidare 
söderut mot skola, affär och idrottsanläggningar.

En exploatering bedöms vara förenligt med 
kommunens översiktliga planering och förhindrar 
inte heller tillgängligheten genom fastigheten 
Vallda 7:48 till det i översiktsplanen föreslagna 
området för ”vardagsnära friluftsliv”. Området ligger 
strategiskt till med närheten till Sandövägen med 

Beskrivning

Området avgränsas av befi ntlig bebyggelse, skogsparti och vägar. Området är högt beläget och omfattas inte av särskilda skydd för  
utpekade fornminnen eller risk för höga fl öden

Karta: Skogsstyrelsen

Gällande detaljplaner
Karta: Kungsbackakartan

både utbyggd gc-väg. Infarten från Sandövägen 
till Dyrestensvägen samt utbyggt kommunalt 
vatten och avlopp bedöms ha god kapacitet för 
tillkommande bostäder. Bebyggelsen placeras cirka 
150 meter från Sandövägen som är en källa till 
vägtrafi kbuller. Avståndet bedöms vara tillräckligt 
för att ny bebyggelse ska klara riktvärden för buller 
i fasad. 

Området är inte tidigare ianspråktaget för bostads-
ändamål och marken utgörs av skogsmark utan 
utpekade naturvärden. Området utgörs inte av 
brukningsvärd jordbruksmark eller skogsmark 
som har betydelse för skogsnäringen. Det framgår 
i beslutet från Jordbruksverket att Länsstyrelsen 
delar fastighetsägarens bedömning att marken är 
avsedd för annat ändamål än jord- och skogsbruk. 
Området utgörs av ett mindre markområde, som 
saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra 
bebyggda mindre fastigheter eller markområden. 

Förslaget
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KARTA, VALLDA 4:78, 2021-11-09
Skala 1:12000

600 m

   2021-11-10

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Förlängning och tillägg till principavtal med KB Stejla Anneberg, detaljplan för 
utveckling av Annebergs centrum 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning och tillägg till principavtal, undertecknat av 
Kommanditbolaget Stejla Anneberg, 2021-11-08. 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,  
eller deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna förlängning och tillägg till 
principavtal samt övriga nödvändiga handlingar för ärendets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett arbete pågår med att ta fram en detaljplan för utveckling av Annebergs centrum. Planområdet 
omfattar mark som ägs av kommunen och Kommanditbolaget Stejla Anneberg (tidigare SW 
fastigheter KB). 

Kommunen och Stejla har träffat ett principavtal som kommunstyrelsen godkände 21 januari 2020 och 
som reglerar samarbetet i detaljplanearbetet. Avtalet reglerar också de övergripande förutsättningarna 
för genomförandet av detaljplanen, såsom utbyggnad av allmän plats, ansvars- och 
kostnadsfördelningar, parternas åtaganden med mera. 
Under planarbetets gång har förutsättningarna för projektets genomförande förtydligats. Bland annat är 
det nu fastställt att stabilitetshöjande förstärkningsåtgärder i kombination med åtgärder för att minska 
skredrisken vid Kungsbackaån måste utföras innan marken kan bebyggas. Åtgärderna kräver tillstånd 
för vattenverksamhet (vattendom) och detaljplanen kan inte antas innan tillstånd finns. Det har också 
framkommit att Trafikverket ställer sig positiva till att en cirkulationsplats byggs i den nuvarande 
korsningen mellan Älvsåkersvägen/Södra Annebergsvägen/Norra Annebergsvägen. 
Det har därför uppkommit ett behov av att förlänga principavtalets avtalstid, vilket regleras i nu aktuell 
förlängning och tillägg till principavtal. Parterna är även överens om att komplettera avtalet med nya 
avtalsvillkor. Ett villkor om principerna för tillståndsansökan och genomförande av geotekniska 
åtgärder, ett villkor angående finansiering av cirkulationsplatsen vid Älvsåkersvägen. Principavtalet 
ska i övrigt fortsätta att gälla med oförändrade villkor. 
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Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-11-08 

Förlängning och tillägg till principavtal, undertecknat av KB Stejla Anneberg 2021-11-08 

Principavtal, undertecknat 2020-02-24 

Kommunstyrelsen, 2020-01-21, § 9 

Beslutet skickas till 
Kommanditbolaget Stejla Anneberg  
Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Ett arbete pågår med att ta fram en detaljplan för utveckling av Annebergs centrum. Planområdet 
omfattar kommunens fastigheter Alafors 2:16 och 3:3, norr om Älvsåkersvägen samt 
Kommanditbolaget Stejla Annebergs (tidigare SW fastigheter KB) fastigheter Alafors 2:49 och Skårby 
22:5, söder om vägen. Planförslaget medger bostäder i blandad bebyggelse och upplåtelseform, ett 
vård- och omsorgsboende och en förskola i samma byggnad, ett boende med särskild service samt 
lokaler för verksamheter. 

Kommunen och Stejla har träffat ett principavtal som reglerar det fortsatta samarbetet i 
detaljplanearbetet. Avtalet reglerar också de övergripande förutsättningarna för genomförandet av 
detaljplanen, såsom utbyggnad av allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, parternas 
åtaganden med mera. Principavtalet kommer att ersättas av ett exploateringsavtal, innan detaljplanen 
kan antas.  
Under planarbetets gång har förutsättningarna för projektets genomförande förtydligats. Bland annat är 
det nu fastställt att stabilitetshöjande förstärkningsåtgärder i kombination med åtgärder för att minska 
skredrisken vid Kungsbackaån måste utföras innan marken får bebyggas. Åtgärderna kräver tillstånd 
för vattenverksamhet (vattendom) och detaljplanen kan inte antas innan tillstånd finns. Det har också 
framkommit att Trafikverket ställer sig positiva till att en cirkulationsplats byggs i den nuvarande 
korsningen mellan Älvsåkersvägen/Södra Annebergsvägen/Norra Annebergsvägen. 

Nu pågår ett arbete med att ta fram kompletterande geotekniska utredningar och åtgärdsförslag som 
underlag för ansökan om vattendom. Detaljplanearbetet tar med anledning av detta längre tid än 
beräknat. Det har därför uppkommit ett behov av att förlänga principavtalets avtalstid. I förslaget till 
förlängning och tillägg till principavtal föreslås att avtalstiden förlängs med tre år, vilket innebär att 
avtalet löper till den dag då giltigt exploateringsavtal finns, dock längst till och med 31 december 
2024. Avtalet upphör då att gälla om inte parterna överenskommer om annat.  

Parterna är även överens om att komplettera avtalet med nya avtalsvillkor. Ett villkor om principerna 
för tillståndsansökan och genomförande av geotekniska åtgärder, ett villkor angående finansiering av 
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cirkulationsplatsen vid Älvsåkersvägen. Principavtalet ska i övrigt fortsätta att gälla med oförändrade 
villkor. 

Kommunen och Stejla är överens om att lämna in en gemensam ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen, för att få utföra de stabilitetshöjande åtgärder samt 
åtgärder mot skredrisk med mera som krävs för att kunna genomföra exploateringen enligt 
detaljplanen. Parterna ansvarar för att ta fram och bekosta utredningar och annat underlag som 
erfordras för att kunna ansöka om tillstånd och genomföra exploateringen inom sina respektive 
fastigheter.  

Kommunen ansvarar för att sammanställa ansökningshandlingarna till domstolen samt för att driva 
ansöknings- och domstolsprocessen. Stejla ska ta en del av kostnaden för att sammanställa 
handlingarna samt kostnaden för att driva processen, genom juridiskt ombud som företräder parterna. 
Hur stor kostnadsandel Stejla ska stå för kommer att regleras i ett separat avtal som ska tecknas mellan 
parterna i samband med att ansökan lämnas in till domstolen, preliminärt under andra kvartalet 2022. 

Stejla utför och bekostar samtliga geotekniska åtgärder (stabilitetshöjande åtgärder samt åtgärder mot 
skredrisk med mera) som krävs för att kunna genomföra exploateringen inom sina fastigheter Alafors 
2:49 och Skårby 22:5. Ansvaret gäller även eventuella åtgärder som krävs utanför de egna 
fastigheterna. Kommunen ansvarar på motsvarande vis för att utföra och bekosta åtgärder som krävs 
för att kunna exploatera fastigheterna Alafors 2:16 och 3:3. Ansvarsfrågorna kommer att regleras 
närmare i ett separat avtal som ska tecknas mellan parterna i samband med att ansökan lämnas in till 
domstolen.  

I samband med projektets genomförande ska en cirkulationsplats anläggas vid den nuvarande 
korsningen mellan Älvsåkersvägen-Södra Annebergsvägen-Norra Annebergsvägen. Trafikverket 
kommer sannolikt att utföra åtgärden, men den ska finansieras av kommunen och berörda exploatörer, 
varav Stejla är en part. Stejlas kostnadsandel kommer att fastställas i det kommande 
exploateringsavtalet. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

 

 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 9 Dnr 2019-00771  
Principavtal för detaljplan för utveckling av Annebergs centrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner principavtal undertecknat av SW fastigheter KB  
2019-12-09. 

Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen godkände 26 november 2019 tilläggsuppdrag till detaljplan för 
utveckling av Annebergs centrum för fastigheterna Alafors 2:49 och Skårby 22:5.  

Principavtalet reglerar samarbetet mellan SW fastigheter och kommunen i det 
fortsatta detaljplanearbetet för utveckling av Annebergs centrum. Vidare reglerar 
principavtalet de övergripande förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen, 
såsom utbyggnad av allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar, åtaganden med 
mera.  

Förutsättningarna för att fastigheterna Alafors 2:49 och Skårby 22:5 inkluderas i 
detaljplanen för utveckling av Annebergs centrum är att befintlig infart till Skårby 
22:5 stängs och en ny infart anläggs inom den västra delen av Alafors 2:49. 

Den nya infarten kommer att fungera som infartsväg till den nya bebyggelsen som 
planeras inom Alafors 2:49 och Skårby 22:5 samt del av det kommande 
bostadsområdet inom den kommunägda fastigheten Skårby 2:3. 

Vidare ska de äldre delarna av fabriksbyggnaden rivas och eventuella 
markföroreningar genomföras. 

Principavtalet ska ersättas av ett exploateringsavtal som ska undertecknas och 
godkännas innan detaljplanen antas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 19 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-16 
Principavtal, undertecknat av SW fastigheter KB 2019-12-09 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 



 

     Halmstad 210907 

 

Inbjudan till Medlemsdialog inför 
verksamhetsåren 2022 och 2023 

Samordningsförbundet i Halland bjuder in ägarna/medlemmarna till lokal medlemsdialog. Syftet med 

mötet är att föra en lokal dialog kring förbundets verksamhet, lyssna in era önskemål och 

förväntningar och på så sätt vidareutveckla vår verksamhet under kommande år samt diskutera 

äskande av medlemsavgifter inför verksamhetsåret 2023. 

Vi genomför medlemsdialoger med samtliga medlemmar under november-december 2021. I april 

2022 kommer ett Ägarsamråd genomföras då bland annat medlemsavgiften inför 2023 är en punkt 

på agendan. 

Att i en dialog lyssna på era önskemål och synpunkter är viktigt och kommer att ligga till grund för 

insatser som Samordningsförbundet i Halland fortsättningsvis ska finansiera och för förbundets 

budget.  

Vi vill därför träffa er för att föra en dialog kring vår verksamhet och föreslår att vi deltar vid ett av 

era KS-AU/KS-möte/RSAU/RS-möte/ledningsmöte på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i 

november-december 2021. 

Jag önskar att ni snarast meddelar lämplig tid för medlemsdialog. Skicka svar till förbundschef 

Samuel Grahn, e-postadress: samuel.grahn@sfhalland.se 

Dagordning: 

• Redogörelse av de insatser förbundet finansierar 
• Årets individresultat för de insatser förbundet finansierar t.o.m. oktober 2021 
• Planer för verksamhetsåren 2022 och 2023 
• Budgetnivå och äskande inför verksamhetsåret 2023 
• Era önskemål, tankar och förväntningar 

 

För Samordningsförbundet i Halland, 

Med vänliga hälsningar 

 

Samuel Grahn, förbundschef 

mailto:samuel.grahn@sfhalland.se
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt 
sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det 
och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i 
stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor 
betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, 
kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av 
förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi 
inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 

 
Dokumentnamn: Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 
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Inledning 
Syftet med detta program 
Destinationen Göteborg utgörs av Göteborgsregionens 13 kommuner. Göteborg har en central 
roll som drivkraft i destinationens besöksnäring. Detta program är Göteborgs Stads viljeyttring 
för att utveckla destinationens besöksnäring till 2030.  

Programmet ska fungera som ett verktyg för Göteborgs Stads nämnder och styrelser och visa 
riktningen för hur besöksnäringen kan ges förutsättningar att växa och utvecklas. Programmet 
ska främja en ökad samverkan över kommungränserna och ses som ett gemensamt 
inriktningsdokument för alla 13 kommuner inom destinationen. 

Vem omfattas av programmet 
Programmet gäller för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Programmet gäller för 
perioden 2022 till 2030.  

Bakgrund 
Göteborgs kommunfullmäktige antog 2018-02-22 Göteborgs Stads program för 
besöksnäringens utveckling fram till 2030. Göteborg & Co styrelse har i uppdrag att, i nära 
samverkan med berörda nämnder och styrelser, initiera och leda arbetet med att förverkliga och 
implementera programmet. Göteborg & Co uppdrogs också att utveckla handlingsplaner samt 
att en gång per mandatperiod utvärdera programmet och vid behov föreslå anpassningar och 
förändringar. 

Koppling till andra styrande dokument 
Göteborgs Stads budget är överordnad alla andra styrande dokument. Förutsättningarna för 
besöksnäringens utveckling är beroende av många av stadens verksamheter. De delar som 
Göteborgs Stad kan påverka och bidra till, omfattar fler aspekter än de som omhändertas i detta 
programs strategier. Ett exempel är området kompetensförsörjning, en av besöksnäringens stora 
utmaningar. Kompetensförsörjning är ett strategiskt område i Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska program 2018–2035 och besöksnäringens behov omfattas av för det 
programmet framtagen handlingsplan.  

Nedan visas ett urval av styrande dokument inom Göteborgs Stad som besöksnärings-
programmet huvudsakligen relaterar till. En mer detaljerad beskrivning av hur programmets 
strategier kopplas till andra styrande dokument finns i bilaga 1, kapitel 6.  

 Översiktsplan för Göteborgs Stad1 
 Strategi för utbyggnadsplanering 
 Grönstrategi för en tät och grön stad 
 Trafikstrategin för en nära storstad 
 Cykelprogram för en nära storstad  
 Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
 Göteborgs Stads friluftsprogram 

                                                   
1 Förslag till ny Översiktsplan väntas beslutas under våren 2022 
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 Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 
 Göteborgs Stads program för en jämlik stad 
 Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism 
 Göteborgs Stads plan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
 Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 
 Göteborgs Stads handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 
 Kulturprogram för Göteborgs Stad 
 Göteborgs Stads innovationsprogram  
 Utvecklad Jubileumsplan 2021–2023 
 Göteborgs Stads riktlinje för kommunikation 
 Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 

 

De styrande dokument som programmet har kopplingar till innehåller sammantaget ett stort 
antal mål. Potentiella målkonflikter mellan detta program och övriga styrande dokument 
omhändertas inom ramen för det efterföljande arbetet med utveckling och utarbetande av 
handlingsplaner. Förutom Göteborgs Stads styrande dokument förhåller sig programmet till 
strategier och styrdokument på nationell och regional nivå.  
 

 Nationell strategi för svensk besöksnäring, Näringsdepartementet2 
 Göteborgsregionens strategi “Hållbar tillväxt 2030” 
 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

Stödjande dokument 
Förutom styrdokument finns internationella och nationella publikationer, rapporter, projekt och 
utredningar som på olika sätt har bäring på programmet och kan ge fördjupad kunskap om 
besöksnäringen.  

 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling 
 Mot en mer hållbar besöksnäring, Tillväxtverket, 2019 

Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, 
SOU 2017:95 

 Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang, utlysning från Tillväxtverket 
2021 

 European Capital of Smart Tourism 
 Global Destination Sustainability Index 
 Göteborgs Hotellrapport 2021, Annordia AB 
 Vägar till hållbar tillväxt – en förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige, 

Handelshögskolan Göteborgs Universitet 2021 
 

Genomförande av detta program 
Göteborg & Co har i uppdrag att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och 
Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling i Västra Götalandsregionen. 
Göteborgs Stads nämnder och styrelser har en viktig roll och ansvar inom ramen för de 
sammanhang och verksamheter som staden själv råder över. För att nå måluppfyllelse i 

                                                   
2 Under beredning, väntas offentliggöras under 2021 
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programmet är samverkan mellan Göteborgs Stad och näringsliv, invånare, akademi, samtliga 
GR-kommuner, andra städer och aktörer en förutsättning.  

Göteborg & Co ansvarar för att samordna, leda och driva arbetet med att förverkliga och 
implementera Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030. Bolagets 
roll är att leda och koordinera arbetet inom och mellan programmets fem strategier. Arbetet sker 
gemensamt i nära samverkan med berörda nämnder, styrelser och andra aktörer. Arbetet drivs 
utifrån programmets målbild, men kan variera i upplägg och metod utifrån egenskaper i 
respektive strategi. Det kan exempelvis handla om frågeställningar där ett etablerat arbete eller 
samarbete redan finns, medan andra områden är helt nya och där arbetet behöver byggas från 
grunden. Göteborg & Co stöttar nämnder och styrelser i att utveckla arbetet med programmets 
målsättningar i den ordinarie verksamheten, såväl som att i förekommande fall säkerställa 
framtagandet av handlingsplaner. 

I programmet identifieras nämnder och styrelser som har en särskild roll i respektive strategi. 
Nämnder och styrelser som benämns som “viktiga aktörer” är i olika grad särskilt berörda av, 
och råder över, områden som är centrala för strategins framdrift. Att vara utpekad som viktig 
aktör innebär att, utifrån sitt grunduppdrag, över tid aktivt delta i det gemensamma arbetet med 
programmet. 

 

Uppföljning av detta program 
Göteborg & Co ansvarar för att en gång per mandatperiod utvärdera programmet. I samband 
med denna utvärdering redovisas programmets måluppfyllelse.  
 
Programmet består av fem tvärgående strategier som bidrar till programmets övergripande 
målbild samt formulerade mål. Utifrån bolagets ansvar att leda och driva arbetet med 
programmet samlar Göteborg & Co, vid behov, in information till programmets indikatorer och 
begär underlag från stadens verksamheter.  
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För en växande och välmående 
destination 
 
Turism och besöksnäring – begrepp och sammanhang 
Begreppen turism och besöksnäring blandas ofta ihop. Detta kan förklaras av att turism finns 
tydligare definierat, medan besöksnäring är betydligt svårare att definiera och avgränsa. FN-
organet UNWTO definierar turism som människors aktiviteter när de reser till och vistas på 
platser utanför sin vanliga omgivning, för kortare tid än ett år. Vistelsens syfte ska vara fritid, 
affärer eller annat.3  
 
För begreppet besöksnäring finns ingen enskild vedertagen definition, utan organisationer och 
destinationer väljer att uttrycka sig något olika. Inom destinationen Göteborg jämförs 
besöksnäringen med ett ekosystem, för att förklara dess sammanhang och strukturer. En 
beskrivning och illustration av ekosystemet finns i bilaga 1, kapitel 2. Så, att definiera begreppet 
besöksnäring är svårt, men det finns tydliga skillnader från begreppet turism. Besöksnäringen 
definieras generellt inte utifrån vem kunden är, utan utifrån vad kunden erbjuds – det vill säga 
upplevelser. Besöksnäringens ekosystem omfattar såväl olika upplevelser som den infrastruktur 
som möjliggör för människor att ta del av upplevelser, så som tåg, kollektivtrafik, hotell, arenor 
och anläggningar. Därtill kommer leverantörer och arrangörer som paketerar upplevelserna och 
utvecklar bokningssystem som gör det enkelt för konsumenter att ta del av utbudet. I detta 
ekosystem är alla viktiga för helheten. En annan skillnad mellan begreppen är att även invånare 
är en viktig målgrupp för besöksnäringen, då de nyttjar och bidrar till ekosystemet lika väl som 
turister.  

Besöksnäringen ingår även i det allt oftare förekommande och något vidare begrepp som kallas 
upplevelseindustrin. Begreppet omfattar en lång rad branscher som på olika sätt bidrar till att 
skapa och iscensätta upplevelser, där upplevelsen fungerar som en stärkande del av, eller för, en 
produkt eller ett varumärke4. 
 
I den globala ekonomin är besöksnäringen en basnäring för städer, regioner och nationer. Synen 
på besöksnäringen har förändrats och näringen har en allt tydligare roll i samhällsutvecklingen 
vad gäller att bidra till hållbar tillväxt, nya arbetstillfällen, utveckling av en större och mer 
attraktiv infrastruktur och ökad livskvalitet för invånarna. Möjligheterna finns framförallt i 
storstadsregioner som har den infrastruktur, attraktivitet, tillgänglighet och utbud med 
produkter/tjänster som krävs för att stå ut i konkurrensen.5 
 
Göteborg - en destination i utveckling 
Destinationen Göteborg består av samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen. Destinationens 
besöksnäring har under flera decennier visat stabil tillväxt och fungerat som en hävstång för 
kommunernas utveckling inom hållbarhet, internationella relationer, utbildning, sysselsättning, 
näringslivsutveckling, kulturliv och integration6. Göteborg vill fortsätta att växa som destination 

                                                   
3 UNWTO www.unwto.org 
4 Vägar till hållbar tillväxt – en förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige, 
Handelshögskolan Göteborgs Universitet 2021 
5 UNWTO www.unwto.org 
6 Bilaga 1 

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
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och utveckla ett levande utbud av kultur, nöjen och fritidsaktiviteter som höjer livskvaliteten 
både för besökare, företagare och invånare. En attraktiv destination bidrar till ett samhälle där 
alla kan känna sig välkomna och inkluderade. Möjligheten till en rik fritid och socialt umgänge 
med mycket att uppleva gör staden intressant att besöka, studera i, arbeta i eller etablera sig på. 
Samtidigt attraherar stora vetenskapliga möten beslutsfattare, talang och spetskompetens och 
utvecklar forskning och akademi. Detta utgör grogrunden för besöksnäringens tillväxt. 

Detta program ska stötta destinationens utveckling med sikte på en stark och hållbar tillväxt 
fram till år 2030. Utveckling av destinationen förutsätter en stark samverkan mellan offentliga 
verksamheter på såväl kommunal som regional nivå, näringsliv, ideella organisationer, akademi 
och invånare. Att genom en gränsöverskridande samverkan se till hela destinationens 
gemensamma bästa har varit en del av Göteborgs framgång som destination. 

Göteborgs Stads rådighet över besöksnäringen i Göteborg 
Göteborgs Stad råder i olika utsträckning över viktiga delar av destinationens besöksnäring. 
Genom att själv äga resurser som bidrar till besöksnäringen, genom att bedriva 
näringsverksamhet i stadens regi och genom att styra över samhällsutvecklande processer. 
Stadens nämnder och styrelser gör det möjligt för andra aktörer att utveckla verksamheter och 
företag och bidra med kreativa och innovativa lösningar. Därmed är alla en del av en helhet som 
utgör destinationens attraktivitet. 

  

Besöksnäringens utmaningar och möjligheter  
Precis som andra näringar behöver besöksnäringen anpassa sig till trender som på olika sätt 
påverkar konsumenters behov och beteenden.  

Dessa förändringar och förflyttningar påverkar besöksnäringens grundläggande strukturer och 
innebär såväl nya utmaningar som nya möjligheter, för besöksnäringens hela ekosystem. 
Utvecklingen av nya reseanledningar och anpassning till trender och förändring är en 
nyckelfråga för att destinationen ska vara attraktiv och valbar, hela året om. 

Det globala utbrottet av coronaviruset covid-19 under 2020 har givit tydliga och allvarliga 
effekter på besöksnäringen över hela världen. En av effekterna har varit att redan tidigare kända 
trender som hemester, e-handel och utvecklingen av digitala upplevelser och möten förstärkts 
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och accelererats. Under coronapandemin har affärsresandet minskat kraftigt, vilket bidrar till ett 
större fokus på privatsegmentet.  

Digitalisering  
Konsumenter har en hög förväntan på både enskilda aktörers och en destinations digitala 
närvaro och service. Från det att kunden gör sin bokning till realtidsinfo om köer på besöksmål, 
lediga parkeringsplatser och aktuell information dygnet runt, såsom tips på väderanpassade 
aktiviteter eller pågående evenemang.  

En mycket snabb utveckling av digitala arbetssätt och verktyg, i kombination med 
coronapandemin, har lett till ett minskat affärsresande i hela världen. Osäkerheten kring 
affärsresandets återhämtning till tidigare nivåer är stor.   

För näringens aktörer handlar det om att i större utsträckning erbjuda digitala lösningar som ett 
komplement till de fysiska vilket kräver nya samarbetspartners och intern kompetensutveckling 
för att vara uppdaterad. Nya tekniska lösningar som möjliggör interaktiva hybridupplevelser 
väntas ständigt introduceras på marknaden. Hybridformatet innebär att det finns en livehändelse 
med deltagare både fysiskt och digitalt, där alla har möjlighet att interagera, oavsett var man är7. 
Det är samtidigt viktigt att inte bara se denna utveckling som ett hot mot den fysiska 
besöksnäringen, utan som en möjlighet att nå ut till fler målgrupper och hitta nya intäktskällor. 
En medvetenhet bör finnas om att det kan komma att ske ett maktskifte från de traditionella 
evenemangs- och mötesarrangörerna till digitala plattformar som tillhandahåller och sprider 
upplevelser.  

Hållbar destinationsutveckling  
Ett hållbart förhållningssätt inom destinationsutveckling skapar värden tillbaka till destinationen 
och dess invånare. Göteborgs Stads arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 bygger på 
ett aktivt deltagande från såväl näringsliv som offentlig verksamhet för att gemensamt nå de 
lokala och globala mål som är kopplade till de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk 
och ekologisk.  

Människors ökade medvetenhet kring den egna konsumtionens klimatavtryck kan komma att 
leda till färre långväga resor, vilket öppnar för ökad konsumtion av upplevelser på nära håll. 
Medvetenheten leder också till konsumenters ökade förväntningar på hållbara alternativ 
gällande exempelvis boende, transport och hållbara upplevelser, sett ur alla tre 
hållbarhetsdimensioner.  

Internationellt diskuteras just nu metoder att utvärdera och mäta värde och effekter av 
besöksnäringens hållbara utveckling och destinationers framgång utifrån kriterier för hållbarhet.   

Delningsekonomi  
Upplevelser och tjänster utgör en växande andel av hushållens konsumtion. Önskan om att 
utnyttja tillgångar mer optimalt driver på utvecklingen inom delningsekonomin. Inom 
besöksnäringen märks detta genom användarvänliga digitala plattformar för att boka privat 
boende, transporter, upplevelser med mera.  

Detta innebär till viss del ökad konkurrens för destinationens kommersiella aktörer som får se 
en del av intäkterna gå till förmedlare av dessa tjänster. Samtidigt möjliggörs en ökad kapacitet 
för destinationen som helhet under högsäsong och i samband med större evenemang då 

                                                   
7 Hybridupplevelser för evenemang och möten, Göteborg & Co 
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exempelvis hotell ofta är fullbelagda. Det gör också att näringens aktörer får möjlighet att locka 
fler, även mer priskänsliga besökare.    

Nya målgrupper, reseanledningar och beteenden  
Till följd av coronapandemins utbrott i början av 2020 syns en ökad medvetenhet bland 
besökare kring smittorisker samt högre krav på hälsa och hygien vid till exempel resor och 
evenemangsbesök, jämfört med tiden före pandemin. Ett förändrat köpbeteende syns också, då 
många har vant sig vid att planera med kort varsel, vilket påverkar framförhållningen vid 
köpbeslut och bokning, samt att förväntningarna har höjts på generösa avbokningsvillkor hos 
arrangörer. Fler har fått upp ögonen för hemester och semester i närregionen.  Intresset för och 
utbudet av naturupplevelser har ökat kraftigt varför destinationer, särskilt storstadsregioner, 
behöver bredda sitt utbud både i form av paketering och genom kommunikation. Även 
utvecklingen mot ett minskat affärsresande kommer att kräva ett förstärkt fokus på 
privatsegmentet och ett utökat utbud av reseanledningar under andra tider än traditionella 
semestersäsonger som sommaren, skollov och helger. 

Agenda 2030 och destinationens utveckling 
FN:s globala hållbarhetsmål växer som ett betydelsefullt gemensamt ramverk för att uppnå ett 
långsiktigt hållbart samhälle, både på global och lokal nivå. I de 17 mål som utgör Agenda 2030 
integreras de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk. Målen är odelbara 
och på olika sätt beroende av, och direkt kopplade till, varandra. Det innebär att de kan påverka, 
förstärka eller stå i konflikt med varandra.   

Destinationens utveckling utifrån programmets målbild och strategier innebär både positiva 
effekter och ett ökat tryck på samhälle och miljö. Utgångspunkten för programmet är att bidra 
med största möjliga positiva påverkan och samtidigt verka för att minimera de negativa 
effekterna. Genomförandet av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 
2030 har som ambition att hantera båda perspektiven samt på olika sätt, direkt och indirekt, 
bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030. Samverkan är en viktig utgångspunkt för de globala 
hållbarhetsmålen. Stadens rådighet att på egen hand styra utvecklingen är i många fall 
begränsad. Destinationens utveckling bygger på att dess aktörer verkar i samma riktning. På så 
sätt skapas förutsättningar för en högre påverkansgrad, vilket också borgar för större möjlighet 
att bidra till måluppfyllelse i Agenda 2030 och nå programmets målbild om att vara en hållbar 
destination 2030. Programmets mål och strategier bidrar framför allt till följande mål:  
 
 
 
 
 
 
 
Programmet bidrar indirekt till ytterligare fyra mål. Dessa mål är, liksom ovan mål, kritiska för 
programmets genomförande men där det huvudsakliga bidraget sker genom, och i samverkan 
med, andra program och planer i staden.  
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Målbild, mål och strategier för en 
hållbar destination 
Göteborg är en hållbar stad öppen för världen. Destinationen Göteborg ska vara välkomnande 
och inkluderande där varje människa kan känna sig trygg och respekterad. Besöksnäringen är 
beroende av invånarnas välmående och acceptans, av en hälsosam livsmiljö och naturens 
tjänster. Arbetet med hållbar destinationsutveckling ska ge förutsättningar för många olika typer 
av ekonomiskt stabila verksamheter och bidra till tillväxt. Befintliga aktörer ska kunna se 
möjligheter, nya etableringar ska välkomnas och innovationer ska uppmuntras. Såväl fysiska 
som digitala aktörer är viktiga för besöksnäringens framtid. 

Internationellt är destinationen Göteborg en föregångare inom hållbar destinationsutveckling. 
Exempelvis har Göteborg under fyra år i rad (2016–2019) rankats som världens mest hållbara 
destination i Global Destinations Sustainability Index. 2021 utsåg Lonely Planet Göteborg till 
den bästa, hållbara staden i världen att besöka. Denna ledande position är hårt konkurrensutsatt 
från flera destinationer, främst i Europa. Städer som Köpenhamn, Zürich, Glasgow och Sydney 
har uttalat höga ambitioner och utmanar Göteborg.  

Destinationen Göteborg strävar mot att ständigt ligga i framkant inom destinationsutveckling för 
att bli en mer hållbar och robust destination med ett vitalt näringsliv. Den globala 
coronapandemin har ytterligare tydliggjort vikten av att destinationer kombinerar flexibla 
processer med långsiktiga strategier för att på ett framgångsrikt sätt möta besöksnäringens 
utmaningar och möjligheter.  

 
Mot bakgrund av många års framgångsrikt arbete samt nyvunna kunskaper och insikter, har en 
övergripande målbild för destinationen Göteborgs arbete med besöksnäringens utveckling 
formulerats. Målbilden innebär att besöksnäringen ska växa och samtidigt bidra till människors 
och livsmiljöers utveckling. Det är utmanande och ambitiöst. 
 

Programmets målbild: hållbar destination 2030 
 
“Destinationen Göteborg välkomnar och inkluderar. De som bor här trivs och besökaren vill 
komma tillbaka. Både invånare och besökare är medskapare i upplevelserna som destinationen 
erbjuder. Upplevelser finns året runt, i såväl naturens lugn som stadens puls. Här mår 
näringslivet gott, tänker nytt och tar ansvar. Jobbmöjligheterna i besöksnäringen är många och 
arbetsvillkoren schyssta. Vi jobbar miljösmart och resurseffektivt för ett klimatavtryck nära 
noll.  

Destinationen Göteborg växer med staden, regionen och näringslivet i en global värld. Det 
gemensamma målet är att utveckla en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Med 
omtanke om människor och miljö. “ 

Programmets målbild har tre huvudinriktningar som beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna - social, 
ekonomisk och ekologisk. 

 En välkomnande och inkluderande destination som erbjuder något för var och en och 
där alla får ett respektfullt bemötande.  

 En växande och välmående näring som skapar arbetstillfällen till följd av en ökad 
efterfrågan.   

 En miljö- och klimatsmart destination där näringens aktörer tar hänsyn till miljön i 
hela sin verksamhet samtidigt som besökarnas klimatavtryck är nära noll. 
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Dessa huvudinriktningar delas i sin tur upp efter tre perspektiv; besöka, leva och verka. 

Besöka  En besökare kan komma från staden, närregionen eller vara hitrest som turist.  

Leva  En invånare bor i någon av de 13 kommunerna. Perspektivet inkluderar även 
destinationens attraktivitet som bostads- och studieort.  

Verka En näringslivsaktör kan agera inom besöksnäringen eller tillhöra övrigt näringsliv 
på destinationen.  

Inom varje perspektiv bryts målbilden ned i mätbara mål där hänsyn tagits till de tre 
hållbarhetsdimensionerna. För respektive mål finns indikatorer, där nuläge och målvärde anges. 
Förutom målbild och mål innehåller programmet fem tvärgående strategier. Arbetet i 
strategierna relaterar och bidrar på olika sätt till de tre perspektiven och dess mål.  
 

Sammanfattande bild över programmets perspektiv, mål och strategier 
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Programmets mål och indikatorer 
Nedan presenteras programmets mål och indikatorer, med nuläge och målvärde. Indikatorernas 
nuläge utgår från 2019, vilket är att betrakta som ett normalår för besöksnäringen. För flera 
indikatorer anges därtill även ett referensvärde för 2020 för att synliggöra coronapandemins 
effekt. I de fall data inte funnits tillgänglig via interna eller externa källor har undersökningar 
genomförts för att fastställa ett nuläge. Dessa undersökningar är genomförda under 
sommaren/hösten 2021. 
 
Givet den osäkerhet som under 2021 råder kring besöksnäringens återhämtning efter 
coronapandemin har utgångspunkten vid målsättning av flera av de utvalda indikatorerna varit 
att initialt återgå till den nivå som noterades 2019. Då bilden klarnar över återhämtningen, 
specifikt för affärsresandet och det långväga resandet, planeras målen att ses över för att 
eventuellt revideras. Göteborgs Stads tidigare uttryckta ambition om en fördubbling av antalet 
kommersiella gästnätter (basår 2015: 4,5 miljoner) kvarstår. Tidshorisonten för en sådan 
potentiell fördubbling är beroende av återhämtningstakten och utvecklingen av efterfrågan och 
kommer därför att utvärderas i nästa revidering. 
 
Fördjupningsmaterial kring indikatorerna återfinns i bilaga 1, kapitel 4. I bilagan redogörs för de 
undersökningar och källor som ligger till grund för indikatorernas nuläge, utvecklade 
resonemang kopplade till respektive mål samt definitioner av vissa av de begrepp som används. 

Perspektiv: Besöka 
   

1. Alla ska känna sig välkomna till destinationen Göteborg  
 
Destinationen Göteborg är en välkomnande och inkluderande destination där varje besökare ska 
känna sig trygg och trivas. Anledningen till att destinationen Göteborg väljs varierar mellan 
olika besökare. Därför är det viktigt att destinationen erbjuder något för alla smaker och 
intressen oavsett vem besökaren är och vilka förutsättningar besökaren har. För att alla ska 
kunna ta del av upplevelseutbudet och känna sig inkluderade behövs även god tillgång till 
anpassad information om destinationens samlade utbud av upplevelser och tjänster. 
 

Indikatorer Nuläge Målvärde  
NPS besökare* 2021: 36 

 

2025: 40 

2030: 46 
Besökarindex** 2021: 80 2025: 82 

2030: 84 
*NPS = Net Promotor Score. Ett mått som mäter rekommendationsgrad och nöjdhet i målgruppen. 
Värdet kan sträcka sig från -100 (lägst) till 100 (högst). Besökarna har fått svara för om de kan 
rekommendera andra att besöka destinationen. Källa: Besökarundersökning. 
** Besökarindex är ett sammanvägt mått baserat på svenska besökares känsla av trygghet på 
destinationen, attraktiviteten i utbudet, tillgången på information samt det upplevda bemötandet under 
vistelsen. Värdet kan sträcka sig från -100 (lägst) till 100 (högst). Källa: Besökarundersökning. 
 

2. Besökarna gör hållbara val och den totala klimatpåverkan minskar   
 

Transporten till och från destinationen utgör ofta det största klimatavtrycket i samband med en 
resa. Ett sätt att skapa tillväxt i näringen, utan att öka antalet transporter till destinationen är 
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därför att öka vistelselängden för tillresande besökare. När besökare stannar längre på 
destinationen konsumerar de mer av destinationens utbud samtidigt som befintlig infrastruktur 
utnyttjas mer effektivt. På detta sätt möjliggörs ekonomisk tillväxt i näringen, utan att det 
nödvändigtvis leder till fler transporter. Detta gäller särskilt för långväga resenärer. Ett annat 
sätt att minska klimatavtrycket till följd av besökarnas transporter är att i högre utsträckning 
vända sig till inhemska besökare och besökare från närregionen som inte behöver göra en lika 
lång resa för att ta sig till destinationen Göteborg.   
 
Vid resa till en hållbar destination ska det även finnas förutsättningar att göra klimatsmarta 
konsumtionsval och ta del av hållbara upplevelser väl på plats. Det förutsätter dels ett 
hållbarhetsengagemang hos näringens aktörer, dels att hållbara alternativ tydligt kommuniceras 
för att uppmuntra besökaren att konsumera hållbart under hela sin vistelse. Det kan till exempel 
handla om att övernatta på ett miljöcertifierat hotell, äta på restauranger som serverar 
lokalproducerad ekologisk mat eller delta på hållbarhetsprofilerade evenemang.  
 

Indikatorer Nuläge Målvärde  
Genomsnittlig vistelselängd på 
kommersiella boendeanläggningar* 

2019: 1,66 nätter 
 2020: 1,66 nätter  

2025: 1,69 nätter  
2030: 1,71 nätter  

Antal inhemska gästnätter på 
kommersiella boendeanläggningar* 

2019: 3,6 miljoner 
2020: 2,1 miljoner 

2025: 4 miljoner 

2030: Årlig tillväxt från 2025 
Andel besökare som upplever 
Göteborgsregionen som en hållbar 
destination ** 

2021: 57% 

 

2025: 65% 

2030: 70% 

* Källa: SCB Inkvarteringsstatistik. 
** Källa: Besökarundersökning. 
 

3. Destinationen Göteborg har ett attraktivt utbud året runt  
 
En attraktiv destination behöver kunna erbjuda ett varierat utbud av reseanledningar året runt. 
På så sätt ökar destinationens attraktivitet även under lågsäsong. Att arrangera evenemang och 
möten så som konserter, vetenskapliga kongresser och mässor är ett effektivt sätt att driva 
besöksströmmar till destinationen året runt. Med ett rikt utbud av reseanledningar ökar 
möjligheterna att locka såväl privat- som affärsresenärer att besöka destinationen samt att få 
dem att förlänga sitt besök, exempelvis genom att kombinera olika typer av upplevelser under 
vistelsen. Genom att jämna ut besöksvolymerna över året skapas även bättre möjligheter till god 
lönsamhet hos näringens företag, vilket i förlängningen leder till fler arbetstillfällen på 
helårsbasis. 
 

Indikatorer Nuläge Målvärde 
Antal gästnätter på kommersiella 
boendeanläggningar utanför högsäsong*  

2019: 3,3 miljoner 

2020: 1,8 miljoner 

2025: 3,3 miljoner 

2030: Årlig tillväxt från 2025 
Antal evenemang utanför högsäsong** 2019: 37  

2020: 9  
2025: 37  
2030: Årlig ökning från 2025 

Antal möten utanför högsäsong** 2019: 40 
2020: 5 

2025: 40  
2030: Årlig ökning från 2025 

* Källa: SCB Inkvarteringsstatistik.  
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**Avser perioden januari t.o.m. maj samt september t.o.m. december, dvs. utanför högsäsongsmånaderna 
juni, juli och augusti. För definition av vilka möten och evenemang som ingår i sammanställningen, se 
bilaga 1, kapitel 4. Källa: Göteborg & Co/Gothenburg Convention Bureau. 

 

Perspektiv: Leva  
  

1. Besöksnäringen tillför mervärde för invånarna  
 

Destinationen Göteborgs viktigaste ambassadörer är de egna invånarna. Besöksnäringen ska i 
sin tur verka för att tillföra mervärde och livskvalitet för de som bor på destinationen. De egna 
invånarna står ofta för en betydande andel av besöken på exempelvis museum, restauranger och 
kulturscener och är därför en viktig del i att skapa omsättning och lönsamhet hos 
besöksnäringsföretagen på destinationen. Ett rikt utbud av upplevelser inom bland annat kultur, 
nöjen och aktiviteter skapar en levande stad och tillför värde för invånarna. Det stärker även 
Göteborgs attraktivitet som bostadsort.  
  

Indikatorer Nuläge Målvärde 
NPS* invånare  2021: 54 

 
2025: 57 
2030: 60 

Andel invånare som anser att besöksnäringens utbud 
tillför värde för dem** 

2021: 87% 

 

2025: 88% 
2030: 90% 

*NPS = Net Promotor Score. Ett mått som mäter rekommendationsgrad och nöjdhet i målgruppen. 
Värdet kan sträcka sig från -100 (lägst) till 100 (högst). Invånarna har fått svara för om de kan 
rekommendera andra att besöka destinationen. Källa: Invånarundersökning. 
 ** Källa: Invånarundersökning. 

 
2. Antalet arbetstillfällen i besöksnäringen ökar 

 
En växande besöksnäring bidrar med fler arbetstillfällen för invånarna. Besöksnäringen 
sysselsätter många människor och erbjuder i flera fall unga och utlandsfödda ett insteg på 
arbetsmarknaden. För att fler invånare ska kunna försörja sig på att arbeta i besöksnäringen är 
det viktigt att det finns arbetstillfällen under hela året.  
  

Indikatorer Nuläge Målvärde 
Antal anställda i besöksnäringsintensiva branscher* 2019: 29 200  

2020: 28 300 
Årlig ökning  

**Enligt utvalda SNI-koder, se förtydligande i bilaga 1, kapitel 4. Källa: Business Region Göteborg. 
 

Perspektiv: Verka  
  

1. Besöksnäringen växer i takt med en växande efterfrågan  
  
En ekonomiskt hållbar destination kännetecknas av ett lokalt näringsliv med god lönsamhet som 
skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter. En balans mellan efterfrågan och utbud 
uppnås genom att näringens aktörer driver efterfrågan genom nya reseanledningar, ökad 
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tillgänglighet samt ett stärkt destinationsvarumärke. Samtidigt bör etablerade och nya aktörer 
ges förutsättningar att utvecklas i ett näringslivsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och 
innovation. 
  
Under lång tid har gästnätter på kommersiella boendeanläggningar använts som det främsta 
måttet på besöksnäringens utveckling. I takt med att fler besökare önskar övernatta på andra 
sätt, exempelvis i privatuthyrda lägenheter, gästhamn eller på camping, finns behov att 
komplettera med nya mått för att mäta besöksnäringens tillväxt. Det är samtidigt viktigt att det 
kommersiella boendeutbudet fortsatt tillgodoser efterfrågan som kan fluktuera över säsonger 
och veckodagar.  
  
För hotell är beläggningsgraden (kapacitetsutnyttjande hotellrum) ett vedertaget mått på hur väl 
utbudet tillgodoser efterfrågan. En genomsnittlig årlig beläggningsgrad på över 70% på 
destinationsnivå har historiskt antytt att det under perioder råder kapacitetsbrist, dvs. att det inte 
finns tillräckligt antal lediga hotellbäddar i staden för att möta efterfrågan. En destination bör 
därför sträva efter att ha en genomsnittlig årlig beläggningsgrad strax under 70% för att på 
helårsnivå ha en god balans mellan utbud och efterfrågan på hotell.  
 
 
  

Indikatorer Nuläge Målvärde  
Antal gästnätter på kommersiella 
boendeanläggningar* 

2019: 5,1 miljoner 
2020: 2,5 miljoner  

2025: 5,1 miljoner 
2030: Årlig tillväxt från 
2025** 

Genomsnittlig beläggningsgrad på 
hotell i Göteborgs stad* 

2019: 72,5%  
2020: 36% 

2025: Strax under 70% 
2030: Strax under 70% 

Antal övernattningar på 
campingplatser* 

2019: 418 000 
2020: 220 000 

2025: 430 000 
2030: 460 000 

Antal övernattningar genomförda i 
privatuthyrda stugor och lägenheter 
via förmedlingssajter***  

2019: 277 000  2025: 300 000 
2030: 340 000 

Antal företag (arbetsställen) 
verksamma i besöksnäringsintensiva 
branscher**** 

2019: 11 500  
2020: 11 600  

Årlig ökning  

*Källa: SCB Inkvarteringsstatistik.  
** Att utvärdera i nästa revidering.  
*** Avser övernattningar i Eurostats definition av storstadsområde Göteborg, vilket inkluderar 
kommunerna Göteborg och Partille. Källa: Eurostat.  
**** Enligt utvalda SNI-koder, se förtydligande i bilaga 1, kapitel 4. Källa: Business Region Göteborg. 
   
 

2. Besöksnäringen stärker övrigt näringsliv och akademi på destinationen  

Internationella möten, konferenser och evenemang stärker destinationens unika kompetenser 
och varumärke. Besöksnäringen bidrar också till näringsliv och akademi på destinationen 
genom ett brett utbud av hotell- och konferensmöjligheter, restaurang- och nöjesutbud. Genom 
att bidra till att stärka destinationens attraktionskraft spelar besöksnäringen en viktig roll för att 
skapa förutsättningar att locka talang, arbetskraft, forskning och investeringar till regionen.   
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Gränsöverskridande samarbeten mellan besöksnäring, offentlig verksamhet, näringsliv och 
akademi ger goda möjligheter att främja utvecklingen av Göteborg som en hållbar destination. 
Strategisk och strukturerad samverkan dem emellan skapar också ytterligare möjligheter till 
varaktiga positiva samhällseffekter, vilket blir allt viktigare som konkurrensmedel. 

Indikatorer Nuläge Målvärde  
Näringslivet och akademins upplevelse 
av besöksnäringens förmåga att stärka 
regionens attraktionskraft 

(mätmetoder under 
utveckling, i samråd med 
BRG) 

2025:  
2030: 

 
3. Hållbarhetsarbete i världsklass  

Göteborg har en internationellt stark position inom hållbar destinationsutveckling. Framgången 
är ett resultat av ett engagerat och aktivt hållbarhetsarbete. Positionen bekräftas i den 
internationellt jämförande studien Global Destination Sustainability Index (GDSI) där Göteborg 
har varit i topp samtliga fyra år som rankingen genomförts. Indexet är ett viktigt verktyg i 
konkurrensen om internationella möten och evenemang. Verktyget speglar destinationens arbete 
med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner samt ledning, styrning och utveckling av 
destinationen.   
 
Destinationens hållbarhetsarbete förutsätter ett engagemang inom alla tre dimensionerna hos 
respektive aktör. Den globala klimatutmaningen påverkar besöksnäringen i stor omfattning och 
förväntningarna ökar på att näringslivet ska agera. Parallellt med denna utveckling riktas ökat 
fokus på företagens arbete med social hållbarhet. Att till exempel verka för och uppmana 
aktörer i besöksnäringen att ansluta sig till tredjepartsaktörers certifieringar driver hållbar 
utveckling i hela näringen. Givet de ambitioner som finns inom Göteborgs stad har 
destinationen goda förutsättningar för att bedriva ett hållbarhetsarbete i världsklass. 
 

Indikatorer Nuläge Målvärde 
GDSI hållbarhetsranking*  2019: #1  Årligen topp 3 placering 
Andel miljöcertifierade hotellrum** 2019: 95% 

2021: 91% 
2025: 96% 
2030: 98% 

Andel miljöcertifierade 
konferensanläggningar** 

2019: 100% 
2021: 100% 

2025: 100% 
2030: 100% 

* Källa: GDSI. 
 ** Källa: Göteborg & Co. 
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Strategier        
Stadens verksamheter har en viktig roll i att uppmuntra och skapa förutsättningar för näringens 
aktörer att stärka Göteborg som en hållbar destination. Göteborgs Stad har även möjlighet att 
främja utvecklingen genom att aktivt bidra inom ramen för de verksamheter och områden som 
staden råder över. Genom en nära samverkan och dialog med näringens företrädare, en aktiv 
omvärldsbevakning och kunskapsdelning får staden insikt i besöksnäringens utmaningar och 
möjligheter.  

Baserat på detta kan staden skapa förutsättningar för näringens aktörer och möjliggöra resan 
mot en hållbar destination 2030. För att tydliggöra hur målbilden ska nås har fem strategier 
formulerats. Strategierna är tvärgående och bidrar på olika sätt till såväl den övergripande 
målbilden som till de formulerade målen. Samverkan, digitalisering, kommunikation och 
innovation är centrala byggstenar och framgångsfaktorer i alla fem strategier. 

Strategi 1: Utveckla och skapa förutsättningar för fler attraktiva 
upplevelser och reseanledningar  
En framgångsrik besöksnäring bygger på förmågan att få fler att upptäcka och välja Göteborg. 
Det görs genom att uppmuntra och bidra till utvecklingen av hållbara kvalitativa upplevelser 
och produkter som stärker destinationens attraktivitet. Ett rikt och varierat utbud av exempelvis 
konst, kultur, mat, nöjen, handel och aktiviteter höjer livskvaliteten för invånarna och ökar 
regionens förmåga att attrahera nya invånare, ny kompetens, nya företagsetableringar, fler 
studenter och forskare.  

Hållbar destinationsutveckling innebär också att besöksströmmar balanseras genom ett levande 
och tillgängligt utbud året runt som ger tillresande fler anledningar att besöka nya platser, stanna 
längre och konsumera mer på destinationen. Destinationen Göteborg bör stärka och vårda sitt 
befintliga utbud, i kombination med att uppmuntra och möjliggöra utveckling av nya 
reseanledningar, koncept och affärsmodeller. Utvecklingen av reseanledningar under det som 
ligger utanför traditionella högsäsonger är en prioriterad fråga för att jämna ut besöksvolymerna 
under året och därmed bidra till en jämnare beläggning på exempelvis nuvarande och 
kommande arenor och anläggningar. Att arbeta aktivt med målgruppsanalys för att förstå 
potentialen i efterfrågan gör att destinationens utbud breddas och attraherar fler. Till exempel 
kan en inhemsk dagsbesökare omvandlas till en weekendbesökare och en internationell 
mötesdelegat kan stanna kvar på destinationen i privat syfte. Genom att jämna ut 
besöksvolymerna över året skapas även bättre möjligheter till god lönsamhet hos näringens 
företag, vilket i förlängningen leder till fler arbetstillfällen på helårsbasis. 

Det finns också stor potential i att öka rörligheten mellan olika delar av destinationen genom att 
synliggöra och marknadsföra lokala arrangemang. Mindre evenemang utanför stadens centrala 
delar kan skapa ökat intresse och nyfikenhet hos både besökare och invånare. På så sätt bidrar 
besöksnäringen till sociala värden som trygghet, inkludering och integration, då invånare får 
möjlighet att upptäcka andra platser och träffa nya människor.  

Destinationens utbud av naturupplevelser i parker, skärgården och grönområden ska vara 
tillgängligt för alla besökare och invånare. Samtidigt behöver 
naturupplevelser och kulturarv vårdas och omhändertas. Att bevaka och 
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balansera potentiellt överutnyttjande av platser är vitalt för en hållbar destinationsutveckling, 
som ska ske med omsorg om platsen och i takt med platsernas bärkraft och förmåga.  

Genom kommunikation har destinationens samtliga aktörer möjlighet att påverka besökaren till 
att göra hållbara konsumtionsval inför och under vistelsen. Stadens samverkan med 
besöksnäringens befintliga och nya aktörer i processerna med produkt- och konceptutveckling 
är därför en viktig komponent i ett långsiktigt hållbart perspektiv.   

Destinationen Göteborg har ett gott renommé som arrangör av möten och evenemang, och har 
genom åren varit värd för många av världens stora evenemang och prestigefulla möten. En 
viktig del i denna framgång har varit att arbeta med hållbarhet i fokus, i såväl värvningsfasen 
som vid genomförandet.   

Även de internationella och nationella årligen återkommande kultur- och idrottsevenemangen är 
en central del i destinationen Göteborgs attraktivitet och en motor för destinationens 
besöksnäring. Evenemang och möten används även ofta för att jämna ut besöksströmmarna över 
året och förlänga en säsong. För en stad eller en region kan evenemang och möten fungera som 
kommunikativa plattformar för stadsutveckling, för hållbarhetsambitioner, för 
samhällsutveckling och för kompetensutveckling. Allt fler destinationer världen över nyttjar 
värdet av evenemang och möten som drivkraft för samhällsutveckling, varför värvning av 
evenemang och möten sker i en allt hårdare internationell konkurrens.   

Offentliga aktörer kan genom engagemang och samverkan skapa förutsättningar för att 
attraktiva upplevelser och nya reseanledningar skapas i syfte att förbättra destinationens 
konkurrenskraft och bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

Det gör Göteborgs Stad genom att:    

 Stödja och uppmuntra säsongsutjämning och etableringen av nya reseanledningar och 
besöksmål (fysiska, digitala och hybrida) samt att vårda de befintliga.   

 Bidra till att utveckla och stärka destinationens konkurrenskraft och förmåga att 
attrahera och genomföra hållbara möten och evenemang som förstärker och efterlämnar 
bestående värden för destinationen.   

 Stödja och uppmuntra destinationens evenemangs- och mötesarrangörer i deras 
utvecklings- och hållbarhetsarbete.   

 Fördjupa kunskapsinhämtningen gällande resmönster, drivkrafter och 
konsumtionsbeteende och medverka i utvecklingen av metoder och system för analys.  

 Stärka destinationens varumärke mot befintliga och nya målgrupper genom effektiv och 
aktiv kommunikation.   

Viktiga aktörer: Liseberg AB, Got Event AB, idrotts- och föreningsnämnden, park- och 
naturnämnden, kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden, fastighetsnämnden, Business Region 
Göteborg AB, trafiknämnden, Göteborg & Co AB.  

Strategi 2: Stimulera utvecklingen av destinationens infrastruktur  
En destinations infrastruktur utgörs av exempelvis arenor och anläggningar för möten, boende, 
kultur, idrott, handel, restauranger, aktivitetsytor, parker, vägar och transporter. Det innefattar 
också tillgång till natur, ren luft och rent vatten. Att investera i en välbalanserad och genomtänkt 
infrastruktur, med moderna och flexibla anläggningar och arenor, är en förutsättning för att 
Göteborg ska kunna möta en ökad och förändrad efterfrågan. Infrastrukturen som bygger och 



   
 

 

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030 20 (23) 
   
   

omger Göteborg är således ett grundfundament för besöksnäringens hållbara tillväxt och en 
förutsättning för destinationens starka konkurrenskraft. 

God tillgänglighet till destinationen via land, hav och luft är grundläggande för att möjliggöra 
besök. Klimatpåverkan från olika transportmedel utgör en av besöksnäringens största 
utmaningar. Som offentlig aktör på en destination, finns möjligheter att stödja expansionen av 
hållbar infrastruktur. Det gör Göteborgs Stad till exempel genom att stödja och ställa krav på 
exempelvis transportaktörers, arenaägares eller konferensanläggningars hållbarhetsarbete.  
Göteborg Stad kan även stimulera utvecklingen av smart mobilitet och skapa incitament för 
hållbara resor, såväl till som på destinationen och inkludera besöksnäringens och besökarens 
perspektiv, i stadens och regionens arbete med omställning till ett fossilfritt transportsystem.  

Vidare är kollektivtrafiken inom destinationen en nyckelfråga för ett jämlikt utbud och likvärdig 
tillgänglighet, för såväl invånare som besökare. En välutvecklad kollektivtrafik på land och 
vatten bidrar till god mobilitet och framkomlighet som möjliggör för aktörer att etablera sig och 
för fler besökare och invånare att ta del av hela destinationens utbud. En nära samverkan mellan 
Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen kring utvecklingen av en hållbar och 
välfungerande kollektivtrafik är därför av stor vikt. 

Den digitala infrastrukturen tillgängliggör destinationen och binder samman destinationens 
utbud. Digitala plattformar möjliggör utvecklingen av nya intäktsmodeller för hybridupplevelser 
och digitala evenemang och tillgängliggör fysiskt otillgängliga upplevelser. En destinations 
digitala infrastruktur är även ett verktyg för att exempelvis förutse besöksströmmar, öka 
säkerheten och styra informationsflöden.  

Offentliga investeringar kan vid sidan om, eller i samverkan med, privata investeringar bidra till 
att utveckla destinationens attraktivitet och skapa förutsättningar för besöksnäringens utveckling 
och konkurrenskraft. Offentliga aktörer kan genom att beakta såväl medborgarnas som 
besöksnäringens behov genomföra samhällsnyttiga investeringar som både ökar livskvaliteten 
för medborgarna och skapar hållbar tillväxt inom besöksnäringen. 

Det gör Göteborgs Stad genom att:  

 Utveckla stadens utbud av arenor, scener och anläggningar för såväl idrott som kultur, 
för bredd och spets, för daglig verksamhet och enstaka eller återkommande evenemang 
och möten. 

 Stimulera och främja utvecklingen av hållbar infrastruktur och omställningen till 
hållbart resande.   

 Verka för att möta efterfrågan på nya hotellrum och andra kommersiella boendeformer 
som camping och gästhamnar.  

 Agera på regional och nationell nivå för att förbättra destinationens tillgänglighet främst 
via järnväg, men också via väg, vatten och flyg samt kollektivtrafik. 

 Stärka och utveckla destinationens digitala infrastruktur som en förutsättning för en 
attraktiv, konkurrenskraftig och smart destination.   

Viktiga aktörer: trafiknämnden, byggnadsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, 
kulturnämnden, park- och naturnämnden, Göteborgs Hamn AB, fastighetsnämnden, Higab AB, 
Göteborgs Stads Parkerings AB, miljö- och klimatnämnden, Business Region Göteborg AB, 
Got Event AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Spårvägar AB, Liseberg AB, Intraservice, 
Göteborg & Co AB. 
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Strategi 3: Möta utmaningar genom utvecklad samverkan 
I arbetet med hållbar destinationsutveckling finns det mycket att vinna på en utvecklad, 
tvärsektoriell och öppen samverkan mellan stadens verksamheter och övriga samhällsaktörer. 
Genom att involvera näringsliv, akademi, civilsamhälle och invånare skapas gemensamma mål, 
känslor av tillhörighet och gemenskap, ökad tillit och framtidstro samtidigt som det ger 
synergieffekter och nytta för invånare och besökare. Genom en närmare dialog med invånare 
och besökare kan efterfrågan analyseras och effekter inom exempelvis tillgänglighet, utbud och 
kvalitet mätas. På så sätt ökar den gemensamma förståelsen för nytta, värde och 
utvecklingsbehov kopplat till destinationen. 

För att bredda delaktigheten och fördjupa kunskapen kring hur staden kan bidra till 
destinationens hållbara utveckling, behöver nämnder och styrelser i Göteborgs Stad på ett mer 
aktivt sätt samverka med varandra och med näringslivet, i besöksnäringsfrågor. Samverkan bör 
ske i såväl det dagliga arbetet som på en strategisk och långsiktig nivå. Samverkan ska omfatta 
och inkludera hela destinationen, det vill säga samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen och 
ska vila på begrepp som innovation, experimenterande och omställning.  

Göteborgs Stad har god erfarenhet av att utveckla nya gränsöverskridande samverkansformer 
genom exempelvis arbetet med Jämlik stad, Näringslivsstrategiska programmet och Göteborgs 
400-årsjubileum. Nya samverkansmodeller har initierats och nya nätverk har skapats över hela 
staden, där medborgare i olika åldersgrupper och med olika bakgrund, engagerats och bidragit 
till stadens utveckling. Utvecklingsarbetet även har skett över stadens organisatoriska gränser 
samt parallellt med andra strategiska utvecklingsprocesser. Med lärdomar och förhållningssätt 
hämtat från dessa processer kan en bredare, mer möjlighetsinriktad och öppen samverkan 
utvecklas inom destinationens besöksnäring.  En ökad samsyn mot ett gemensamt mål, är till 
nytta och värde för såväl invånare, besökare och näringslivets aktörer.  

För att främja besöksnäringens hållbara utveckling i Göteborg behöver den innovativa 
samverkan ytterligare utvecklas och fördjupas på såväl lokal, regional, nationell som 
internationell nivå.  

Det gör Göteborgs Stad genom att:   

 Utveckla metoder för att stärka invånar- och lokalsamhällesperspektivet inom 
destinationsutveckling. 

 Förtydliga besöksnäringens och destinationsutvecklingens perspektiv i stadens nämnder 
och styrelser. 

 Utveckla och fördjupa samverkan över kommungränserna inom Göteborgsregionen.  
 Verka för ett öppet samverkansklimat, präglat av innovation och nytänkande, där nya 

och redan etablerade aktörer kan mötas i breda partnerskap. 
 Stärka destinationens närvaro och deltagande i strategiska samverkanssammanhang och 

utvecklingsprojekt i såväl offentlig som privat regi, nationellt och internationellt.   

Viktiga aktörer: Business Region Göteborg AB, byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, 
kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden, trafiknämnden, nämnden för konsument- och 
medborgarservice, Johanneberg Science Park AB, Lindholmen Science Park AB, Göteborg & 
Co AB. 
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Strategi 4: Stärka samspelet mellan stadsutveckling och 
besöksnäring 
Göteborg befinner sig i det största utvecklingssprånget i modern tid och ska göra plats för 150 
000 nya invånare till 2035. Ur ett besöksnäringsperspektiv innebär en växande region ett allt 
större underlag för och utbud av handel, hotell, restauranger, kulturupplevelser, fritidsaktiviteter 
och nöjen. Det innebär vidare att attraktiva miljöer och arkitektur av hög klass kan bidra till 
destinationens ökade attraktionskraft och nya stadsdelar, områden eller byggnader kan utgöra en 
besöksanledning i sig. Ur ett stadsutvecklingsperspektiv kan evenemang och möten fungera som 
kommunikativa plattformar då exempelvis en ny anläggning ska etableras eller en plats 
marknadsföras. Att i stadsutvecklingen på olika sätt ta hänsyn till förutsättningar för 
besöksnäringens utveckling ger plats för en växande destination. Hänsynstaganden omfattar 
exempelvis möjliggörande genom markupplåtelse, tillgång till el, fiber, vatten och toaletter, 
renhållning, tillgänglighet och skyltning. För att möta en förändrad och utvecklad efterfrågan på 
nya upplevelser och besöksmål bör destinationens offentliga aktörer uppmuntra ett tillåtande 
och öppet förhållningssätt kring ett flexibelt behov och anpassat användande av destinationens 
platser, parker och naturområden.   
För en destination är det en stor fördel att det finns centralt och strategiskt belägna platser för 
rekreation, aktiviteter och möten mellan människor. När destinationen Göteborg står värd för 
större evenemang utgör ofta dessa platser en förlängning eller utökad del av själva 
evenemangsarenan. Det gör evenemanget tillgängligt för fler och skapar en unik upplevelse och 
en tydlig synlighet, vilket är en omtalad konkurrensfördel för exempelvis Göteborg som 
evenemangsstad. För många av destinationens årligen återkommande stora internationella 
idrottsevenemang är även nyttjandet av stadsrummets ytor avgörande för evenemangens 
varumärke och framtid. Vid genomföranden av evenemang ställs krav på berörda aktörer att 
planera för och hantera stora besöksflöden med god framkomlighet och säkra och trygga platser.  

I arbetet med stadsutveckling och besöksnäring kan målkonflikter uppstå mellan exempelvis 
förtätning av innerstadens områden och genomförandet av evenemang, eller mellan en komplex 
tillståndsprocess och ambitionen att tillgängliggöra kulturupplevelser som exempelvis tillfällig 
konst.  

Genom en nära och aktiv samverkan mellan olika offentliga instanser och besöksnäringens 
aktörer finns förutsättningar för att utarbeta hållbara lösningar och för att stärka samspelet 
mellan besöksnäring och stadsutveckling.  

Det gör Göteborgs Stad genom att:  

 Ta hänsyn till besöksnäringens förutsättningar och beakta besökarperspektivet i 
utvecklingen av en levande destination.  

 Nyttja besöksnäringen som en plattform att öka områdens attraktivitet vid etablering 
och utveckling av exempelvis stadsdelar, platser och miljöer.  

 Förbättra samordningen och förtydliga riktlinjerna kring planering och nyttjandet av 
centralt och övrigt strategiskt belägna platser lämpliga för evenemang, såväl enstaka 
som återkommande.    

 Verka för att förbättra och förenkla processer gällande tillstånd för 
besöksnäringsrelaterad tillfällig verksamhet så som exempelvis evenemang, serveringar 
och konstutställningar.  
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Viktiga aktörer: byggnadsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, 
Got Event AB, kulturnämnden, Higab AB, fastighetsnämnden, miljö- och klimatnämnden, 
Business Region Göteborg AB, trafiknämnden, Göteborgs Stads Parkerings AB, kretslopp- & 
vattennämnden, Renova AB, Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg & Co AB.  
  

Strategi 5: Agera föregångare och möjliggöra innovation  
Göteborg har en tydlig position som innovationsledande region, med en stark innovationskultur 
inom näringslivet generellt. Genom en öppen attityd till hållbar utveckling, nyetablering av 
företag, till nytänkande och kreativitet skapas en attraktiv region för investerare, företag, 
akademi, arbetskraft och studenter. Här ska besöksnäringens involvering och bidrag stärkas och 
förtydligas. För att lyckas krävs en nära samverkan mellan offentliga aktörer, akademin och 
näringslivet. Det krävs också en öppenhet för nya aktörer och nya idéer. Dessa aktörer kan 
samverka för kunskap, innovation och forskning, som möjliggör fördjupad och utvecklad 
kunskap om besöksnäringen samt dess påverkan och bidrag till samhällsutvecklingen.  

Göteborg ska vara en kreativ testmiljö för nya metoder, lösningar och perspektiv som stärker 
hela destinationens förmåga att långsiktigt ta tillvara besöksnäringens värden, med fokus på att 
utveckla affärsmodeller och innovationer som bidrar till hållbar tillväxt, fler arbetstillfällen och 
en ökad attraktionskraft. 

En bred samverkan över stadens och regionens verksamheter öppnar upp för ytterligare 
forskning och utveckling där besöksrelaterade data kan bidra till övrigt hållbarhetsarbete inom 
exempelvis renhållning, trygghetsskapande aktiviteter eller transport- och trafikplanering.  

Att vara ledande i utvecklingen av att inhämta, analysera och dela kunskap om besökarsegment 
samt besökares konsumtions- och rörelsemönster stärker destinationens förmåga att väl 
underbyggt forma och utveckla såväl marknadsföring, varumärkesstrategier och affärsmodeller 
som produkter och koncept.  

Denna förmåga, som är avgörande för utvecklingen av destinationens långsiktiga och hållbara 
attraktionskraft, kan endast stärkas genom en innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi 
och offentliga aktörer.  

Det gör Göteborgs Stad genom att:   

 Bidra till att nationellt och internationellt positionera destinationen Göteborg avseende 
utbildning och forskning inom besöksnäring, destinationsutveckling och 
upplevelseindustri. 

 Verka för och bidra till utvecklingen av en besöksnäringens kunskapshubb genom 
vilken destinationen Göteborg blir föregångare inom data- och kunskapsdriven 
destinationsutveckling.  

 Uppmuntra och stödja processer som leder till att möten och evenemang kan agera 
testmiljö för lösningar och verktyg för att katalysera samhällsnytta. 

 Uppmuntra och stödja nya etableringar inom besöksnäringen och synliggöra 
besöksnäringen i regionala och nationella stödstrukturer för näringslivsutveckling och 
innovation.  

 
Viktiga aktörer: Business Region Göteborg AB, Göteborgs Stadshus AB, Johanneberg Science 
Park AB, Lindholmen Science Park AB, Intraservice, Göteborg & Co AB. 
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