KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2021-08-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Eva Borg

Val av justerare
1.

2.

3.

Förslag

Rapport från nämnden för
Individ & Familjeomsorg av ej
verkställda beslut enligt SoL
och LSS, kvartal 1 2021

2021-00733

Godkännande av intern
kontrollplan 2022 för
kommunstyrelsen

2020-01070

Dokumenthanteringsplan kommungemensamma
stödprocesser

2020-00068

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Individ & Familjeomsorg/Vård & Omsorg enligt
16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade till
protokollet.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan
2022 för kommunstyrelsen daterad 2021-04-21.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan
för kommungemensamma stödprocesser, daterad
2021-06-21.
Dokumenthanteringsplan för stödprocesser i
Kungsbacka kommun, antagen av kommunstyrelsen
2018-01-23, § 13, upphör därmed att gälla.

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset

www.kungsbacka.se
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Ärende

4.

Beteckning

Sammanträdesdagar 2022 för
2021-00694
kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder
följande datum 2022: 11, och 18 januari; 1, och 8
februari; 1, 8, 15 och 29 mars; 5 och 19 april; 3, 10,
17, 24 maj; 7 och 14 juni; 16 och 23 augusti; 6, 13
och 20 september; 4, 11 och 18 oktober; 8, 15, 29
november; 6 december.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder följande datum
2022: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31
maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober,
22 november, 13 december.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum
2022: 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 15 juni, 16
augusti, 15 september, 18 oktober, 8 november, 6
december.
5.

6.

7.

Annonsering av
kommunfullmäktiges
sammanträden 2022

2021-00695

Översyn av
valdistriktsindelning samt
namngivning av nya valdistrikt
inför valen 2022

2021-00644

Fördelning av utökade
statsbidrag från Skolverket till
skolväsendet 2021
"skolmiljarden"

2021-00745

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att annons om
kommunfullmäktiges sammanträden införs i de
lokala ortstidningarna Norra Halland och
Kungsbacka-Posten under 2022. I annonsen i Norra
Halland publiceras även väsentliga ärenden i
föredragningslistan.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer ny
valdistriktsindelning enligt tjänsteskrivelse daterad
2021-06-08 och översänder det till Länsstyrelsen i
Hallands län för antagande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns
tillkommande del av skolmiljarden med 1 760 546
kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och
706 207 kronor till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
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Ärende

8.

Beteckning

Eksta Bostads AB aktieförvärv i 2021-00717
samband med köp av fastighet Enen 1:3

Förslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s
begäran om att få rätt att förvärva samtliga aktier i
Björkgläntans Fastighets AB för 3 500 000 kronor,
med ändamålet att fastigheten Enen 1:3 omgående
ska överföras till Eksta Bostads AB och
aktieinnehavet i Björkgläntans Fastighets AB
avvecklas.
Kommunfullmäktige utser Franklin Eck och Maria
Lundgren till styrelseledamöter i Björkgläntans
Fastighets AB.
Kommunfullmäktige utser samtliga revisorer i den
av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisionen
till lekmannarevisorer i Björkgläntans Fastighets AB
det vill säga:
Birgitta Litsegård (S)
Stefan Strömgren (KD)
Christine Lindeberg (M)
Rolf-Arne Ullaeus (M)
Stefan Friberg (C)
Hans-Åke Fryklund (L)
Bo Regnér (SD)
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen
att under genomförandet vid behov samråda med
Eksta Bostads AB på samma sätt som vid förvärv av
fastigheter över 10 miljoner kronor men under 25
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören eller deras
respektive ersättare att för kommunens räkning, i
egenskap av kommunen som ägare till samtliga
aktier i Eksta Bostads AB, underteckna nödvändiga
handlingar för avveckling av aktieinnehavet i
Björkgläntans Fastighets AB.
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9.

Ärende

Beteckning

Förslag

Remittering av motion från
Roger Larsson (KB) om forum
för samtal och samverkan i
frågor som berör
funktionsnedsatta

2021-00657

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar
motionen till nämnden för Individ & Familjeomsorg
för yttrande.

10. Yttrande över
2021-00760
laglighetsprövning av beslut om
överlåtelse av del av Skårby 3:4
samt av hallar inom Varla 12:68
och Staren 11
Kompletta handlingar utdelas senare

11. Svar på Region Hallands remiss 2021-00493
över Tillväxtstrategi för Region
Halland

12. Svar på Mölndals stads remiss
av energiplan för minimerad
klimatpåverkan

2021-00577

13. Inrättande av hållbarhetspris i
Kungsbacka

2021-00578

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande över
laglighetsprövning av beslut om överlåtelse av del
av Skårby 3:4 samt av hallar inom Varla 12:68 och
Staren 11, daterat 2021-08-xx, och översänder det
till förvaltningsrätten i Göteborg.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0622, och översänder det som sitt svar till Region
Halland.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-0611, och översänder det som sitt svar till Mölndals
stad.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige inrättar Kungsbacka
Hållbarhetspris.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Kungsbacka
Hållbarhetspris daterade 2021-05-31.
Kommunfullmäktige beslutar att Kungsbacka
miljöpris ska upphöra att delas ut och regelverk för
miljöpris antagna av kommunfullmäktige 2011-0919, § 190, upphör därmed att gälla.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan.

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens
arbetsutskott att utse pristagare i enlighet med
riktlinjerna för Kungsbacka Hållbarhetspris.
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Ärende

Beteckning

Förslag

14. Godkännande av förslag till
2021-00748
principavtal med Hantverket
Fastighets AB avseende
detaljplan för verksamheter i
södra Inlag inom fastigheterna
Kungsbacka 4:52, 4:66 och 4:69
i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

15. Försäljning av del av
fastigheten Äskatorp 4:19 inom
Äskatorp verksamhetsområde

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2021-00568

Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal
mellan kommunen och Hantverket Fastighets AB
undertecknat att Hantverket Fastighets AB 2021-0712.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive
ställföreträdare utses att för kommunens räkning
underteckna avtalet.

Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal mellan
kommunen och Seagull-Eye Property AB, genom
vilket kommunen överlåter del av fastigheten
Äskatorp 4:19, mot en köpeskilling på 14 800 000
kronor, undertecknat av bolaget 2021-06-03.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.

16. Försäljning av fastigheten
Duvehed 2:51, inom Duveheds
verksamhetsområde

2021-00681

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner
köpeavtal mellan kommunen och Fundamentet 8622
AB uät HanssonGruppen EBJ 1 AB, genom vilket
kommunen överlåter fastigheten Duvehed 2:51, mot
en köpeskilling på 7 158 200 kronor, undertecknat
av bolaget 2021-06-11.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.
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Ärende

17. Försäljning av fastigheten
Duvehed 2:48, inom Duvehed
verksamhetsområde

Beteckning

Förslag

2021-00680

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner
köpeavtal mellan kommunen och Startplattan
191946 AB uät Fishwick Property Kungsbacka AB,
genom vilket kommunen överlåter fastigheten
Duvehed 2:48, mot en köpeskilling på 2 982 000
kronor, undertecknat av bolaget 2021-07-02.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.

18. Överenskommelse om
fastighetsreglering berörande
Kläppa 1:4 och 2:2

2021-00270

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om
fastighetsreglering, undertecknad av fastighetsägaren
2021-06-28, innebärande att fyra skiften av
fastigheten Kläppa 1:4 överförs till kommunens
fastighet Kläppa 2:2, mot en ersättning om
22 000 000 kronor.
Finansiering sker via samhällsbyggnadskontorets
budget för markinköp.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören eller deras
respektive ersättare att för kommunens räkning
underteckna överenskommelsen om
fastighetsreglering samt övriga nödvändiga
handlingar för ärendets genomförande.

19. Lokaliseringsutredning ny skola 2021-00715
i Åsa
Klockan 08:50-09:20
Emma Johansson,
Ida Lennartsson,
Johan Gerremo

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att pröva lokalisering av ny skola i Åsa inom
fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att inleda förhandlingar avseende förvärv av
fastigheten Åsa 5:219.
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Ärende

Beteckning

20. Godkännande av markanvisning 2021-00485
för del av Åsa 5:246

Förslag
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal
mellan kommunen och Bovieran Projekt Åsa AB,
undertecknat av bolaget 2021-06-10.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna
avtalet.

21. Uppstart av projekt i lokalplan
förskola i Åsa etapp 1

2021-00704

22. Uppstart av projekt i lokalplan
Boende med särskild service i
Pölagården, Åsa

2021-00780

23. Uppstart av projekt i lokalplan
Boende med särskild service i
Anneberg

2021-00779

24. Uppstart av projekt i lokalplan,
boende med särskild service i
Söderstaden

2021-00778

25. Uppstart av projekt i lokalplan
Fjordskolan, mottagningskök

2021-00781

Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt
Åsa förskola etapp 1.

Maria Malone, Yvonne Olsson

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt
Boende med särskild service med placering
Pölagården.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt
Boende med särskild service med placering i
Anneberg.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt
Söderstaden boende med särskild service.

26. Information om
2021-00701
lokaliseringsutredning förskola i
Kolla
Klockan 09:30-09:45

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt
Fjordskolan mottagningskök.
-
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Ärende

27. Information om rekrytering av
förvaltningschef för
förvaltningen för Vård &
Omsorg

Beteckning

Förslag

2021-00735

-

2021-00014

-

Klockan 10:00-10:15
Malin Aronsson, Jesper Edlind
28. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

1 (2)

2021-06-10

§ 112
Dnr 2021-00097
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
2021
Beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras.
Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i
samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje
kvartal.
Beslutsunderlag
Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-11, där det föreslås att
nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31.
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2021
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-4 2020 och kvartal 1
2021
Beslutsgång
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av
ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2021-01-01 till 2021-0331.
Förslaget antas.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
De förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Datum

Justerare

2021-06-10

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-11
Diarienummer

IF 2021-00097

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kvartal 1 2021

Förslag till beslut
Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för
perioden 2021-01-01 till 2021-03-31.
Sammanfattning av ärendet
En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006.
Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård
och omsorg, IVO.
Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med
rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal.

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2021
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 2021
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer

1 (2)
Josefine Jönsson
0300-838345

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL
Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 att 10
beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Tre av dessa är
från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson,
kontaktfamilj och gruppverksamhet. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas gällande
kontaktperson och kontaktfamilj beror på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som kan
ta uppdrag. Tre beslut har verkställts under detta kvartal.
Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2021-01-01 till 2021-03-31.
Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden
2021-01-01 till 2021-03-31.
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL.
Sammandrag av redovisningen för perioden 2021-01-01 till 2021-03-31 visar 29 beslut enligt lagen om
stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sex beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som
inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.
Ärenden enligt SoL gäller beslut om boendestöd och kontaktperson. Samtliga av de inrapporterade
besluten är från tidigare kvartalsrapportering, tre beslut har verkställts under detta kvartal.
I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse
samt bostad med särskild service är 18 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Fem beslut har
verkställts under detta kvartal och fyra har avslutats.
Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde
tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig
uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även
bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden.

Karin Martinsson
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12
Diarienummer

IF 2021-00097

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 1, 2021
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
9,
varav
3 nytt

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

9 resursbrist, saknar lämplig
uppdragstagare.

3 verkställda
6 ej verkställt

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

1

1 annat skäl

1 ej verkställt

Summa beslut

10

10

10

Insats

Antal
beslut/
nya
beslut
5

Orsak

Varav verkställda/ avslutade
under kvartal 4

4 annat skäl
1 tackat nej

2 verkställda
3 ej verkställda

1

1 tackat nej

1 verkställt

6

6

6

Kontaktfamilj och
kontaktperson
SoL 4:1

Boendestöd enligt SoL 4:1

Kontaktperson enligt SoL
4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5 eller
5:7
Korttidsvistelse i form av
läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt
SoL 4:1
Summa beslut

1 (2)
Josefine Jönsson
0300-838345

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Insats

Antal
beslut/
nya
beslut

Orsak

Varav verkställda/avslutade
under kvartal 4

Ledsagarservice
LSS 9.3 §

8,
varav
5 nya

8 annat skäl

1 verkställt
5 ej verkställt
2 avslutat

Kontaktperson
LSS 9.4 §

5,
varav
2 nya
5,
varav
2 nya
1

1 resursbrist
4 annat skäl

2 verkställda
2 ej verkställda
1 avslutat
4 ej verkställda
1 avslutat

10,
varav 2
nya

9 resursbrist
1 tackat nej

2 verkställda
8 ej verkställda

29

29

29

Personlig assistans
LSS 9.2 §

Avlösarservice i hemmet
LSS 9.5 §
Korttidsvistelse
LSS 9.6 §
Bostad med särskild
service LSS 9.8 §

2 tackat nej
1 resursbrist
2 annat skäl, vill avvakta pga covid-19
1 resursbrist

1 ej verkställt

Bostad med särskild
service LSS 9.9 §
Daglig verksamhet
LSS 9.10 §
Summa beslut

Karin Martinsson
Förvaltningschef

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 2-4 2020 och kvartal 1 2021
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal
beslut

Antal
beslut

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

2020
Kontaktfamilj och

4

2020
1

2020
3

kontaktperson SoL 4:1

Kvartal 2

2021

2020

2020

4 resursbrist 1 resursbrist

9

varav 2 nya varav 3 nya

2020

2021

2020

1 annat skäl 9 resursbrist 3 ej verkställda
2 resursbrist

2020
1 ej verställt

2020

2021

3 ej verkställda 3 verkställda

1 avslutat

6 ej verkställda

1

1

0

1

1 annat skäl 1 annat skäl

0

1 annat skäl 1 ej verkställt

1 ej verkställt

0

1 ej verkställt

Summa beslut

5

2

3

10

5

3

10

5

2

3

10

Bistånd

Antal
beslut

Antal
beslut

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Öppenvårdsverksamhet
SoL 4:1

2020
Boendestöd enligt

2

SoL 4:1

Kontaktperson enligt

2020
2

2020
7

Kvartal 2

2021
5

varav 1 nytt varav 6 nya

2

2020
1 tackat nej

2020
2 tackat nej

1 resursbrist

2020
6 annat släl

2021

2020

4 annat skäl 2 verkställda

2020

2020

2 ej verkställda 1 avslutat

1 tackat nej 1 tackat nej

2021
2 verkställda

6 ej verkställda 3 ej verkställda

1

1

0

1

1 tackat nej

1 tackat nej

0

1 tackat nej 1 ej verkställt

1 ej verkställt

0

1 ej verkställt

3

2

1

0

2 tackat nej

2 tackat nej

0

0

1 verkställt

1 verkställt

1 avslutat

0

2 ej verkställda

1 ej verkställt

1 ej evrkställt

0

0

0

0

0

SoL 4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5

1 resursbrist

eller 5:7
Korttidsvistelse i form av

1

läger enligt SoL 4:1

varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt

0

SoL 4:1

1

0

0

1 tackat nej

1 annat skäl

1 annat skäl

0

0

0

0

0

0

0 1 resursbrist

0

0

Summa beslut

7

6

8

6

7

6

8

6

7

6

8

6

Verkställda

Verkställda

Verkställda

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal
beslut

Antal
beslut

Antal
beslut

Antal beslut Orsak

Orsak

Orsak

Orsak

Verkställda

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 3

Kvartal 4

Kvartal 1

Kvartal 2

2020
Personlig assistans

2020

2020

Kvartal 2

2021

0

0

0

0

Ledsagarservice

5

4

3

8

enligt LSS 9:3

varav 3 nya

2020

2020

2020

2021

2020

2020

2020

2021

enligt LSS 9:2
5 annat skäl 4 annat skäl

3 annat skäl 8 annat skäl 1 verkställt

varav 1 nytt varav 5 nya

4 ej verkställda 1 verkställt

4 ej verkställda

1 verkställt

2 ej verkställda 5 ej verkställda
2 avslutade

Kontaktperson

2

enligt LSS 9:4

varav 2 nya

2

4

5

varav 3 nya varav 2 nya

1 annat skäl 1 tackat nej
1 resursbrist 1 resursbrist

1 tackat nej 1 resursbrist 2 ej verkställt

2 ej verkställda 3 ej verkställda 2 verkställda

1 resursbrist 4 annat skäl

1 avslutat

2 annat skäl
Avlösarservice i hemmet

1

enligt LSS 9:5

3

1

varav 3 nya

5

1 tackat nej

varav 2 nya

2 tackat nej

1 avslutat

1 tackat nej 2 tackat nej 1 avslutat

1 resursbrist

2 ej verkställda

3 ej verkställda 1 ej verkställt

1 resursbrist

4 ej verkställda
1 avslutat

2 annat skäl
Korttidsvistelse

9

enligt LSS 9:6

varav 4 nya varav 1 nytt

Bostad med särskild service

7

1

0

7 annat skäl 5 annat skäl
2 tackat nej

2 verkställda

1 verkställt

1 tackat nej

1 resursbrist

6 ej verkställda

6 ej verkställda

1 resursbrist

1 avslutat

1 verkställt

2

1

1

1

2 resursbrist 1 resursbrist

1 resursbrist 1 resursbrist 2 ej verkställda

1 ej verkställt

1 ej verkställt

1 ej verkställt

10

9

9

10

2 resursbrist 3 resursbrist

3 resursbrist 1 tackat nej 3 verkställda

8 ej verkställda 1 verkställt

8 tackat nej

4 tackat nej 9 resursbrist 7 ej verkställda

1 avslutat

8 ej verkställda 8 ej verkställda

26

19

enligt LSS 9:8
Bostad med särskild service
enligt LSS 9:9

varav 2 nya varav 1 nytt varav 2 nya

6 tackat nej

2 verkställda

2 annat skäl
Daglig verksamhet

1

0

0

0

1 annat skäl

30

26

19

29

30

1 verkställt

enligt LSS 9:10
Summa beslut

26

19

29

30

29

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 1 2021 och kvartal 1 2020
Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd

Antal
beslut

Antal
beslut

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2021

2020

2021
9
resursbrist

Kontaktfamilj och

9

kontaktperson SoL 4:1

varav 3 nya varav 3 nya

8

2020

2021

2020

8 resursbrist 3 verkställda 1 verkställda
6 ej verkställda4 ej verkställda
3 avslutade

Öppenvårdsverksamhet

1

1 annat skäl 5 annat skäl 1 ej verkställt 1 verkställda

6

SoL 4:1

varav 4 nya

1 tackat nej

2 ej verkställt
3 avslutade

Summa beslut

10

14

Bistånd

Antal
beslut

Antal
beslut

Kvartal 1

Kvartal 1

2021
Boendestöd enligt

5

SoL 4:1

Kontaktperson enligt

10

14

10

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2020
3

2021

2020

14

2021

2020

4 annat skäl 2 tackat nej 2 verkställda 3 ej verkställda

varav 2 nya 1 tackat nej 1 annat skäl 3 ej verkställda

1

1

1 tackat nej 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt

0

3

0

SoL 4:1
Bostad med särskild
service enligt SoL 5:5

2 tackat nej 0
1 resursbrist

eller 5:7
Korttidsvistelse i form av

0

0

0

0

3 ej verkställda

läger enligt SoL 4:1
Avlösning i hemmet enligt

0

0

0

6

7

6

0

SoL 4:1
Summa beslut

7

6

7

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats

Antal
beslut

Antal
beslut

Orsak

Orsak

Verkställda

Verkställda

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

Kvartal 1

2021
Personlig assistans

2020

2021

2020

2021

2020

0

0

Ledsagarservice

8

7

enligt LSS 9:3

varav 5 nya

Kontaktperson

5

enligt LSS 9:4

varav 2 nya varav 1 nytt 4 annat skäl 1 resursbrist 2 ej verkställda1 ej verkställt

Avlösarservice i hemmet

5

enligt LSS 9:5

varav 2 nya

enligt LSS 9:2
8 annat skäl 2 resursbrist 1 verkställt

3 verkställda

2 tackat nej 5 ej verkställda3 ej verkställda
3 annat skäl 2 avslutade
2

1 avslutad

1 resursbrist 1 tackat nej 2 verkställda 1 verkställt

1 avslutat
2

2 tackat nej 1 tackat nej 4 ej verkställda1 verkställt
1 resursbrist

1 avslutat

2 annat skäl 1 annat skäl
Korttidsvistelse

0

enligt LSS 9:6

1 ej verkställt

9

1 resursbrist

8 ej verkställda

varav 6 nya

4 tackat nej

1 avslutat

4 annat skäl
1

1

1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställda1 ej verkställda

Bostad med särskild service

10

14

1 tackat nej 4 resursbrist 2 verkställda 4 verkställda

enligt LSS 9:9

varav 2 nya varav 2 nya 9 resursbrist 10 tackat nej 8 ej verkställda10 ej verkställda

Daglig verksamhet

0

1

29

36

Bostad med särskild service
enligt LSS 9:8

1 annat skäl

1 ej verkställda

enligt LSS 9:10
Summa beslut

29

36

29

36

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-21
Diarienummer

KS 2020-01070

Intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen daterad 2021-04-21.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontrollplanen 2022 för kommunstyrelsen har tagits fram baserad på riskanalys som genomförts
inom kommunledningskontoret respektive samhällsbyggnadskontoret.
Planen innehåller dels kommunövergripande risker och tillhörande kontrollpunkter som ingår i intern
kontrollplanerna för samtliga nämnder, dels ett antal risker och kontrollpunkter som är specifika för
kommunstyrelsens verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-21
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen, 2021-04-21
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Beskrivning av ärendet
Planen för intern kontroll 2022 följer den gemensamma kommunövergripande modellen som gällt
sedan 2018. Arbetet med intern kontroll dokumenteras och följs upp i verktyget Stratsys.
Kommunledningskontoret samordnar och stöttar nämndernas arbete genom specialistfunktionen för
kvalitet och intern kontroll.
Årligen genomförs riskinventering och riskanalys som leder till planer för granskning i varje nämnd. I
riskanalysen och planen som kommunstyrelsen gör, ingår ett antal kommungemensamma risker och
tillhörande granskningsaktiviteter som sedan, tillsammans med nämndernas egna verksamhetsunika
risker, ingår i varje nämnds internkontrollplan.
1 (2)
Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
0300-834230

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Kommunstyrelsens internkontrollplan, liksom nämndernas planer, och resultatet av årets granskning
ska följas upp och återrapporteras till kommunstyrelsen enligt tidplanen för budget och årsuppföljning
för år 2022.
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna, ansvarar nämnderna för att den interna
kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet, uppnår:
-

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

Risk kan i det här sammanhanget definieras som ”händelser och företeelser som hotar eller hindrar att
uppdrag kan genomföras och att mål för verksamheten nås samt att det sker på avsett och säkert sätt”
(God revisionssed i kommunal verksamhet 2018, SKR).

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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1 Inledning
I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från en riskanalys för den
verksamhet som respektive nämnd ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet
av varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport.

Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet ges
nämnderna ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget).
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är
tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår det som Sveriges kommuner och
regioner (SKR) beskriver som ”syfte, innehåll och värde” med intern kontroll i några punkter:
Förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister.
Bygger medvetenhet om att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet.
Strukturer, system och processer för tydlighet och ordning.
Ingår i styrningen och är en del i ledningssystemet.
Skyddar organisationen från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och skador.
Bygger och stödjer trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling!
Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån
riskanalysen upprätta en internkontroll plan.
Intern kontrollplanens granskningar är en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. t ex
attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av uppföljning av semesteruttag etc.
Nämndens arbete med intern kontroll
Kommunstyrelsens intern kontrollplan utgår dels från uppsiktsplikten över övriga nämnder, bolag och stiftelse,
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dels den egna verksamheten inom Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Riskanalysen för
2022 bygger på tidigare års riskinventering och resultat från granskningar. Det innebär att flera risker som följts
upp under tidigare år som nu har etablerade rutiner och fungerar väl i vardagen inte längre finns anledning att
granska. Samtidigt har några nya risker identifierats och lagts till planen, bl a avseende informationssäkerhet
och "skuldläget" efter Corona [ex utbildningsskuld, vårdskuld].
Att våren 2021, under pågående coronapandemi och innan årets granskningar genomförts, inventera risker för
2022 är präglat av osäkerhet. Utvärderingar av pågående Coronapandemi och dess konsekvenser kommer
sannolikt att medföra insikter om såväl nya risker som behov av utvecklings- och förändringsarbete under
kommande år. Det innebär att det kan tillkomma ytterligare risker/granskningar under 2022.
Då kommunstyrelsens intern kontrollplan innehåller de kommungemensamma riskerna som ska finnas med hos
alla nämnder tas planen av KS under första halvåret för att vara tillgänglig inför nämndernas beslut under
hösten.
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2 Sammanfattning
Intern kontrollplanen för 2022 är baserad på tidigare års planer och resultat samtidigt som Coronapandemin har
skickat med ett stort mått av osäkerhet om tiden efter Corona. Flera risker som funnits med och granskats med
gott resultat under flera år har nu tagits bort från granskning. De risker som tas till planen för 2022 är dels några
gemensamma kommunövergripande riskområden (personal, ekonomi, digitalisering, administration etc.) som
varje nämnd/förvaltning ska granska. Dels är det risker som kopplas till KS specifika verksamhetsområde.
Några nya risker har kommit till, bl a risken för konsekvenser på våra leveranser p g a Corona.
Internkontrollplanen beskriver först de risker som identifierats. Sedan följer resultatet av riskanalysen, vilka
risker som ska tas till plan och granskas och vilka som inte tas till plan och motiveringen till det. I planen
beskrivs kontrollmoment (vardagens kontroller) och den granskning som planeras under 2022 för att följa upp
att vardagens kontroller fungerar tillräckligt väl. Planen beskriver också vilket annat arbete/granskningar som
görs under året och som är av betydelse för att upprätthålla en god intern kontroll.
En separat del av planen är också en självskattning (baserat på verktyg från SKR) i fråga om intern kontroll som
alla nämnder genomför årligen.
Intern kontroll är en årligen återkommande process och är inte statisk, därav granskas ett urval av samtliga
identifierade risker varje år, utifrån bedömning om sannolikhet och konsekvens av oönskade händelser. Det kan
också innebära att det under året både tillkommer eller faller från enstaka granskningspunkter som
dokumenteras, följs upp och rapporteras vid årets slut. Pågående coronapandemi gör det än mer aktuellt att
uppmärksamma förändrade förutsättningar och eventuella tillkommande risker till planen för 2022 som inte är
kända i nuläget.
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3 Omvärldsanalys*
Kungsbacka kommuns främsta styrdokument är vision 2030. Där ger Kungsbackas politiker uttryck för hur de
vill se kommunens långsiktiga utveckling. Därtill görs en årlig omvärldsanalys som används i budgetarbetet och
i arbetet med riskanalyser bl a.
Omvärld i förändring
Världen runt omkring oss förändras och Kungsbacka förändras med den. Kommunens invånarantal beräknas ha
ökat till knappt 130 000 år 2050. Vid det laget kommer både vår omgivning och våra förutsättningar att se
annorlunda ut. Vi kan inte veta hur framtiden blir, men det råder bred samsyn om vilka stora drivkrafter som
påverkar världens utveckling.
Klimatet förändras
Att klimatet förändras får enorma konsekvenser globalt, med ökad risk för översvämningar, torka, värmebölja,
sjukdomar och i förlängningen även konflikter och ökad migration. I många länder sker omfattande arbete som
utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling med sikte på år 2030. Från och med 2021 har världens tre
största ekonomier (USA, EU och Kina) åter planer för att på sikt bli klimatneutrala.
På europeisk nivå är klimat- och miljöfrågor prioriterade. Den europeiska gröna given, EU:s färdplan för en
hållbar ekonomi, har gett upphov till en mängd initiativ på olika områden, däribland en ny klimatlag. I
kölvattnet av coronapandemin antogs EU:s återhämtningsfond, tillsammans med en ny långtidsbudget för
programperioden 2021–2027. Pengarna ska nu leda Europa genom en grön och digital omställning. Framöver
kommer vi att se nya och reviderade direktiv inom en rad områden, från transport till biologisk mångfald.
Men även om Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen skulle infrias förväntas vi uppleva
ökade klimateffekter för lång tid framåt. Förra året var det varmaste som hittills uppmätts i Sverige. Redan nu
syns effekter i Kungsbacka. Fler torra somrar med risk för bevattningsförbud ökar fokuset på hur vi använder
vårt vatten. Ökad nederbörd sätter ytterligare press på avloppssystem. I likhet med många andra kommuner kan
Kungsbacka behöva uppgradera systemen för vatten och avlopp för att klara framtida utmaningar.
Att Kungsbacka växer kommer att öka behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. När den
fysiska infrastrukturen byggs ut behöver hållbarhetsperspektiv integreras i samhällsplaneringen. Det krävs
bostadsnära grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. Strukturen för framkomligheten i samhället
kommer att utmanas. Det behöver vara lätt att transportera sig, samtidigt som resvanorna behöver skifta i
kollektiv och mer miljövänlig riktning. I framtiden ökar behovet av cykelbanor som knyter ihop kommunens
olika delar.
Regeringens beslut 2020 om en strategi för cirkulär ekonomi har konkretiserats i en handlingsplan som berör
kommunerna. Inom avfallsområdet ska materialströmmarna minska. Kommunerna har i en utredning föreslagits
att få ansvar för insamling och återvinning av gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker. Skärpta
målsättningar för en förflyttning uppåt i avfallstrappan – med mindre deponi och mer återanvändning och
förebyggande av avfall – kommer att påverka alla invånare och alla verksamheter som genererar avfall.
Omställningen till förnybar energi kräver att fastigheter och verksamheter nyttjar tillgänglig energi smart.
Utvecklingsområdena smarta fastigheter och smarta städer, fastighetsförvaltning i kombination med Internet of
Things, förväntas underlätta en framtida energieffektivisering. Det är nödvändigt både för ett bättre
resursutnyttjande och för att underlätta en övergång till eldrivna transporter av personer och gods. Sverige har
målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Det betyder att transportsektorn måste utöka sitt utbud av
olika transportalternativ.
Samhällets intresse för hållbarhet och klimatfrågor sätter ökade förväntningar på Kungsbackas verksamheter att
utvecklas framöver. Det kommer att finnas krav på att arbeta för ett effektivt resursutnyttjande och bättre
kretsloppstänkande.
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Demografin förändras
En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. I Sverige föds det fler barn än i många EU-länder, vilket
kommer att öka andelen unga. Vi har också haft en stor flyktinginvandring med många i arbetsför ålder. Men
även här väntas befolkningen bli allt äldre framöver. Det innebär fler personer som är i behov av vård och
omsorg, samtidigt som skatteunderlaget sjunker då andelen sysselsatta minskar.
Kungsbacka kommun står inför en stor utmaning i att finansiera framtidens välfärdstjänster. Men en växande
grupp äldre med bibehållen hälsa skapar också möjligheter att ta vara på de förmågor och kompetenser som
finns i gruppen och göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen.
Arbetslösheten i Sverige beräknas fortsätta växa framöver och lågkonjunkturen pågå i flera år framåt.
Långtidsarbetslösheten förväntas hamna på historiskt höga höjder. Grupper som står långt ifrån
arbetsmarknaden, som utrikes födda och ungdomar, kommer att vara särskilt utsatta. I Kungsbacka liksom i
många andra kommuner är en utmaning framåt att få grupperna unga och nyanlända etablerade på
arbetsmarknaden.
Nationellt beräknas nästan 200 000 nya medarbetare behöva rekryteras till offentlig sektor fram till år 2026.
Under samma period kommer också drygt 300 000 medarbetare att gå i pension. Samhällsekonomiska effekter
av coronapandemin kan medföra ett ökat intresse för arbete inom offentlig verksamhet. På grund av pandemin
har en stor mängd arbetskraft frigjorts från vissa sektorer. Lågkonjunkturen kan innebära ökad tillgång på
kompetenser inom områden som varit svårrekryterade tidigare. För yrken som inte kräver fysisk närvaro kan
samhällets ökande grad av distansarbete underlätta, då geografisk bostadsort inte får lika stor betydelse som
tidigare.
På sikt förväntas dock konkurrensen om utbildad personal öka kraftigt. I Kungsbacka riskerar både grundskola
och gymnasieskola att få en stor lärarbrist, då universitetens planerade utbildningsplatser inte kommer att räcka
för att tillfredsställa behovet av framtida rekryteringar. Detta medför krav på strategier för att behålla och
utveckla medarbetare och skapa en god arbetsmiljö, men även att nyttja tekniska innovationer.
Tekniken förändras
Informationsteknik genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden väntas utvecklingen av artificiell
intelligens och Internet of Things att leda till ännu större förändringar. Våra invånares ständigt ökande
användning av digitala och mobila tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, snabba och
individanpassade lösningar.
Inom EU ses digitalisering som en central pusselbit för att klara så väl klimatutmaningar som återhämtningen
efter pandemin. EU-kommissionen har presenterat en strategi och vision för digital omställning av ekonomi och
samhälle fram till 2030. Den kommer att ge upphov till många initiativ, däribland en ny förordning om
dataförvaltning i Europa och en AI-strategi. När det gäller digitalisering av offentlig service fastslås att alla
viktiga offentliga tjänster bör vara tillgängliga online senast 2030.
Inom många kommunala verksamhetsområden kommer teknikutvecklingen att skapa möjligheter till
effektiviseringar. Förhoppningen är att digitaliseringen ska hjälpa till att lindra den resursbrist som råder inom
vissa yrkesgrupper. Digitala medarbetare kan avlasta personalen så att dessa kan fokusera på situationer där de
skapar mervärde. Inom t ex vård och skola kan tillgängligheten öka.
Men tekniken möjliggör även högre kvalitet och större anpassning för olika behov. I framtidens skola skulle
fysiska miljöer och undervisning kunna utformas på bättre grund utifrån data som samlas in via sensorer i
klassrummen. Och troligen kommer hemmet i mycket större utsträckning vara den plats där framtidens
socialtjänst och hälso- och sjukvård bedrivs.
En direkt effekt av coronapandemin blev en snabb digital omställning, en utveckling som annars hade tagit flera
år. Skolan bytte t ex mycket snabbt till undervisning och kommunikation på distans. Och inom flera
samhällsfunktioner sker arbetet nu huvudsakligen på distans genom ett digitalt arbetssätt. Vissa omställningar är
tillfälliga, men många av dem kan antas vara permanenta. En ansenlig del av framtidens arbete kommer att
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bedrivas hemifrån.
Jämfört med andra kommuner har Kungsbacka kommit långt vad gäller digitaliseringen, men det ständigt
ökande behovet av IT-system medför höga kostnader. På kort sikt är det inte troligt att teknikutvecklingen
innebär ekonomiska besparingar, utan tvärtom att kostnaderna fortsätter öka. För att inte vissa verksamheter ska
riskera kraftigt försämrad kvalitet kommer behovet av förvaltningsövergripande samverkan att öka.
Teknikutvecklingen innebär inte bara stora möjligheter utan även stora risker. Tekniska innovationer får ofta
oväntade långsiktiga konsekvenser. De senaste åren har vi t ex sett hur internet och sociala medier i allt större
utsträckning har bidragit till spridning av desinformation och polariseringar i samhället. Ny teknik har skapat
kraftfulla verktyg för massövervakning. En trend som växer stort under 2021 är NFT (non-fungible tokens).
Innovativ blockkedjeteknik möjliggör att köpa och sälja ”original” av digitala filer. Men
blockkedjetransaktioner kräver idag enorma mängder energi och denna trend har därför visat sig ha en starkt
negativ effekt på klimatet.
Digitala lösningar ökar även risken för hot mot den digitala infrastrukturen. Säkerhetspolisen konstaterar att
cyberspionage från främmande makt redan idag pågår kontinuerligt i Sverige och utgör ett hot mot vårt välstånd
och vår demokrati.
Värderingar förändras
Globalt sett försvagas demokratin och 2020 blev ett bottenår. Delvis beror det på restriktioner som en följd av
coronaviruset, men nedgången följer en trend som föregick pandemin. Sverige är bland de högst placerade i
världen när det gäller demokrati och tilliten till samhället. I en global kontext är svenskarnas värderingar
extrema. Vi är den befolkning som rankar värden som jämställdhet, miljöskydd, tolerans gentemot
minoritetsgrupper och medbestämmande högst.
Men skillnaden mellan olika gruppers tillit till stat och kommun har ökat och polariseringen i samhället riskerar
att öka framöver. Invånarna får allt mer skilda världsbilder baserat på vilka informationskanaler de följer.
Tilltagande desinformation bidrar också till att skapa känslor av otrygghet.
Upplevd trygghet är viktig för att framtidens Kungsbacka ska vara en attraktiv kommun, men idag ser vi en
nedåtgående trend vad gäller att vistas utomhus under kvällstid. Det kan påverka hur platser behöver utformas i
framtiden. I takt med stadens förtätning blir det också viktigt att utveckla gång- och cykelvägar för att barn och
unga ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt.
Intresset från Kungsbackas invånare vad gäller att delta i utformningen av deras närmiljö har växt och förväntas
öka än mer i framtiden. Det ställer krav på hur politik och tjänstepersoner kommunicerar och involverar
invånarna i verksamheten.
Klyftorna mellan olika samhällsgrupper ökar. På nationell nivå ökar segregationen i skolan, delvis på grund av
boendesegration. Elever med olika socioekonomisk bakgrund tenderar i allt större utsträckning att gå i olika
skolor. I Kungsbacka är de genomsnittliga skolresultaten bättre än någonsin, men vi ser också ökade svårigheter
för de svagaste eleverna. De elever som inte kan fortsätta studera i gymnasieskolan riskerar att få svårt att
komma in i arbetslivet, med andra svårigheter som följd.
Vad blir kvar efter corona?
Effekterna av coronapandemin gick i en mängd riktningar samtidigt. Betydligt fler människor än vanligt
onlineshoppade, hemestrade och nyttjade våra friluftsområden. Många personer blev arbetslösa, medan andra
ställde om till distansarbete och fick omvandla sina hem till arbetsplatser. Vissa upplevde ökad fysisk och
psykisk ohälsa på grund av isolering och stillasittande. Andra mådde bra av ökad effektivitet och en bättre
balans mellan arbete och fritid. Både affärsresande och behovet av lokaler för arbetsplatser minskade, samtidigt
som olika typer av digitala evenemang ökade kraftigt. Vuxenutbildning ökade i popularitet och förväntas öka i
många år framåt. Vissa aspekter av globaliseringen kom av sig, medan andra blomstrade.
De långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin är fortfarande i stora delar oklara. Men klart är att för att
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hantera framtidens utmaningar kommer det att krävas ett ökat utbyte mellan förvaltningar och att arbeta som Ett
Kungsbacka.
*Källor för omvärldsanalysen
Sveriges kommuner och regioner, På gång inom EU våren 2021
Sveriges kommuner och regioner, Vägval för framtiden 3: utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030
Docere, Rapport - 2021 i Backspegeln — Trend- och Omvärldsanalys (docere.se)
The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020 (eiu.com)
Europeiska Kommissionen, EU:s digitala decennium: digitala mål för 2030 (europa.eu)
UNDP, Globala målen – För hållbar utveckling (globalamalen.se)
World Values Survey, WVS Database (worldvaluessurvey.org)
Underlag från samtliga nämnder i Kungsbacka kommun
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4 Arbetet med intern kontroll 2022
Arbetet med intern kontroll med riskanalys, granskning enligt plan, utbildning och nätverkande är en etablerad
modell sedan 2018. Allt görs i syfte att säkerställa att vardagen och våra processer fungerar rimligt väl och i
enlighet med de krav som ställs på verksamheten genom lagar, reglemente, budget, avtal osv, och att vi
därigenom når våra mål.
Utifrån kommunstyrelsens helhetsansvar för utveckling av kommungemensamma frågor, strategisk styrning och
stöd samt uppsiktsplikt över nämnder och bolag görs riskanalys dels ur detta perspektiv, dels med fokus på KS
eget arbete i Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret.
Utifrån riskanalysen och de risker som tas till intern kontrollplanen för 2022 tas anvisningar fram för hur, var,
när och av vem dessa granskningar ska genomföras. Varje punkt har en övergripande ansvarig. Främst
genomförs granskning under senhösten 2022 för att få ett så stort underlag som möjligt att granska. Resultaten
av granskning följs upp och återrapporteras till förvaltningsledning och nämnd samt utgör input till
förbättringsarbete.
Med anledning av pågående coronapandemi finns det anledning att kontinuerligt reflektera uppkomna risker och
insikter och vid behov revidera liggande plan. Följsamheten till planen ska inte vara statisk/absolut utan
situationsanpassas så att resurser används effektivt.
Från kommunledningskontoret genomförs regelbundet nätverksträffar med nyckelpersoner i förvaltningarna för
att följa upp och stötta arbetet med intern kontroll och ge tillfälle att utbyta erfarenheter.
Inom kommunen ges ett antal öppna utbildningar inom området intern kontroll, kvalitet och offentlig
administration varje år. Information och utbildning ges också till nämnder och förvaltningsledningar enligt
behov och önskemål. Det gäller också stöttning i det förebyggande arbetet mot korruption och oegentligheter.
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5 Riskanalys 2022
Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men
också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka
risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och
uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med
ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna

5.1 Risker - Till plan
I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan.
Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens.
4

8

3

6

12

16

9

12

6

8

3

4

4

2

9

1

3

7

8

3

2

4

2

Sannolikhet

1

4

5

6

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

2

Kritisk
Hög
Medel
Låg

4
3
2
1

Hög

7

Medel Totalt: 9

Sannolikhet

Konsekvens

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

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

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

Kategorier

Risker

Sannolikhet

Konsekvens

Personal

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

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

Ekonomi

2 Kommunövergripande
risk: Redovisning av
representation

3. Vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

3 Kontanthantering

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

4 Kommunövergripande
risk: Debiteringsrutiner

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

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

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

6 Kommunövergripande
risk: Bristande hantering
av delegationsbeslut

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

7 Kommunövergripande
risk:
Informationsöverföring till
tredje land

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

Verksamhet

8
Bostadsförsörjningsprogr
ammets målsättning kan
ej nås

2. Mindre vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

Corona

9 Kommunövergripande
risk: Risk för
anhopning/bristande
leveranser avseende
nämndernas uppdrag
med anledning av
Coronapandemin

3. Vanligt

3. Kännbar (uppfattas
som besvärande för
berörda intressenter och
kommunen)

Ja

Informations
säkerhet,
administrati
on, inköp...
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5.2 Risker - Ej till plan
Kategorier

Risker

Personal

Kommunövergrip
ande risk:
Bristande
efterlevnad av
semesterlagen

Sannolikhet

3. Vanligt

13

Konsekvens
3. Kännbar
(uppfattas som
besvärande för
berörda
intressenter och
kommunen)

Anledning till att
risk ej tas till plan
Granskning
avseende KS
förvaltningar har
genomförts med
gott resultat de
senaste åren.
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6 Planerade granskningar 2022
6.1 Planerade granskningar
Granskningsaktiviteter
Risker

Kontrollmoment

Granskningsaktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Kommunövergripande
risk: Redovisning av
representation

Attest av representation

Granskning av
representationskostnader
mm

2021-01-01

2021-11-30

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

Kontroll vid avslut av
anställning

Granskning av avslut av
behörigheter vid avslut av
anställning (eller byte av
tjänst)

2021-01-01

2021-11-30

Kommunövergripande
risk: Debiteringsrutiner

Debiteringsrutiner

Uppföljning av
debiteringsprocessen

2021-01-01

2021-11-30

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

Beställningsgodkännande

Granskning av att
genomförda inköp följer
inköpsprocessen och
gällande styrdokument

2021-01-01

2021-11-30

Kommunövergripande
risk: Bristande
hantering av
delegationsbeslut

Delegeringsrutin

Granskning av
delegeringsbeslut

2022-01-01

2022-11-30

Kommunövergripande
risk:
Informationsöverföring
till tredje land

Följsamhet till lagstiftning
avseende integritetsskydd
och Schrems II-målet
(överföring av
personinformation till
terdjeland med
massövervakningslagstift
ning). Efterlevnad av rutin
för
informationsklassificering.

Inventering av behandling
av personinformation som
omfattar
tredjelandsöverföring

2022-01-01

2022-11-30

Granskning av
nämndernas behandling
av personuppgifter och ev
överföring till tredjeland.

2022-01-01

2022-11-30

Samhällsbyggnadsplanen
- uppföljning

Översiktlig granskning av
genomförandet av
Samhällsbyggnadsplanen
och bostadsförsörjningsprogrammet under året

2022-01-01

2022-11-30

Bostadsförsörjningspro
grammets målsättning
kan ej nås
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Risker

Kontrollmoment

Granskningsaktiviteter

Startdatum

Slutdatum

Kommunövergripande
risk: Risk för
anhopning/bristande
leveranser avseende
nämndernas uppdrag
med anledning av
Coronapandemin

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ledning
och styrning

2022-01-01

2022-11-30

Granskning planeras i detalj i början av 2022. Vi eftersträvar att samverka och granska "åt varandra" både för att
nyttja situationen för lärande och för att undvika att man "granskar sig själv".
Självskattning genomförs i KLK och SBKs ledningsgrupper under våren 2022 och vägs samman till ett
gemensamt resultat.

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder
Resultat av varje granskning rapporteras av den som utfört granskningen till utsedd ansvarig samt till berörda
chefer och relevanta ledningsforum. Ansvarig för åtgärder och uppföljning utses och följs upp i relevanta
mötesfora.
Rapportering till kommunstyrelsen sker genom internkontrollrapporten 2022 som följer tidplanen för
årsrapporten.
I ett parallellt spår löper också uppföljning av revisionsrapporter från kommunrevisionen som berör
kommunstyrelsens ansvarsområde.
Resultat av granskningar, ansvar och vidtagna åtgärder dokumenteras i verktyget Stratsys.

6.3 Granskning av privata utförare 2022
Kommunstyrelsen har i sina förvaltningar (KLK, SBK) identifierat kollektivtrafik (genom Hallandstrafiken)
som den enda verksamhet som utförs av externa utförare i formell mening. Ansvaret för uppföljning ligger hos
nämnden för Teknik avseende färdtjänst och nämnden för Förskola och Grundskola avseende skolskjutsar. KS
(SBK) har tillsammans med berörda nämnder regelbunden uppföljning tillsammans med Region Halland
avseende kollektivtrafiken.

6.4 Granskning av avtalssamverkan 2022
Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde förekommer inte någon avtalssamverkan enligt kommunallagens
definition. Däremot finns ett antal samarbeten under andra former som kommunalförbund eller gemensam
nämnd och andra avtalade samarbeten som inte handlar om myndighetsutövning.
Inom kommunstyrelsens område är det bland annat Göteborgsregionens kommunalförbund, Räddningstjänsten
storgöteborg, Västtrafik, vattenvårdsförbund (Lygnern och Kungsbackaån) m fl.
Under 2021 pågår ett projekt för att införa en strukturerad process med systemstöd för avtalshantering. I
samband med det görs en inventering av befintliga avtal.
Granskning görs av att ingångna samarbetsavtal följs och följs upp med avseende på finansiering, deltagande
etc. Former för enhetlig uppföljning utarbetas under 2022.
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6.5 Annan granskning
Kommunstyrelsen är främst föremål för granskning av kommunrevisionen och dess upphandlade biträde, i
nuläget revisionsföretaget EY. Kommunrevisionens plan för innevarande år antas omkring maj månad varje år.
Löpande granskning, bokslutsgranskning och grundläggande granskning liksom ett antal fördjupade
granskningar varav uppföljning av granskningar från 2 år tidigare är en, ligger som fasta punkter i
revisionsplanen varje år.
Tillsyn/granskning inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde kan också förekomma från Länsstyrelsen av
bland annat arbetet med krisberedskap, beredskapsplanering för civilt försvar och i någon mån planverksamhet
och naturvård samt integration. Skattemyndigheten genomför relativt sällan skatterevision i kommun. 2020
inledde Arbetsmiljöverket en riktad granskning av arbetsmiljön i kommuner och regioner som under de
kommande två åren [2021-] följs upp med inspektioner på högsta ledningsnivå i samtliga kommuner och
regioner. Arbetsmiljöverkets inspektörer ska kontrollera att ledningen styr och följer upp arbetsmiljöarbetet, så
som arbetsmiljölagen kräver.
Kommunens dataskyddsombud genomför årligen såväl regelbundna som behovsstyrda granskningar av
efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Inga övriga kommande granskningar är kända i nuläget.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-09
Diarienummer

KS 2020-00068

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, daterad
2021-06-21.
Dokumenthanteringsplan för stödprocesser i Kungsbacka kommun, antagen av kommunstyrelsen
2018-01-23, § 13, upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma dokumenthanteringsplanerna
för ledningsprocesser och stödprocesser. Utöver detta har kommunstyrelsen också en kärnverksamhet
som även den behöver en dokumenthanteringsplan. Stödprocesserna omfattar verksamhetsområdena
samordnat verksamhetsstöd, informationsförvaltning, systemförvaltning & arkitektur, HR/Personal,
ekonomi, inköp, lokalförsörjning & fastighetsförvaltning, inventariehantering, kris & säkerhet,
information och marknadsföring samt förvaltningsstöd.
Arbetet med att uppdatera denna dokumenthanteringsplan är mycket omfattande och har därför delats
in i två etapper. Detta är etapp 1 och omfattar systemförvaltning & arkitektur, HR/Personal samt inköp.
Etapp två innefattar resterande verksamhetsområden. Målet är att uppdatera etapp 2 före årets slut. För
att lätt visa vika delar som är nya respektive gamla har de äldre delarna även fått en blå färg.
Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut, vilket innebär att allmänna handlingar med stöd
av detta får destrueras. Gallring är en viktig del av att förvalta information.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-06-09
Kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser, 2021-06-21
Kommungemensam dokumenthanteringsplan för stödprocesser, antagen av kommunstyrelsen
2018-01-23, § 13

1 (3)
Kommunledningskontoret
John Karlsson
Utvecklare

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, kommunarkivet, verksamhetschefer på kommunstyrelsens förvaltning
Beskrivning av ärendet
I Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning framgår att varje
myndighet ska ha en dokumenthanteringsplan, klassificeringsstruktur och arkivbeskrivning. Dessa
utgör tillsammans vad som brukar kallas arkivredovisning. Det är viktigt att kommunens samtliga
dokumenthanteringsplaner hålls uppdaterade, så att vi har laglig grund för hur vi hanterar våra
allmänna handlingar. Kungsbacka kommun använder sig av KLASSA-modellen från Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och Riksarkivet för att skapa sin arkivredovisning.
Kommunstyrelsen har, så som Kungsbacka kommuns 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.
Vissa av processerna i dokumenthanteringsplanen förekommer enbart centralt i kommunen, medan
många finns i samtliga nämnder och på samtliga förvaltningar. Den digitala utvecklingen gör att vi
hela tiden hittar nya bra arbetsmetoder, dokumenthanteringsplanen ska givetvis spegla detta.
Dokumenthanteringsplanen för kommungemensamma stödprocesser uppdaterades senast i januari
2018.
Dokumenthanteringsplanen för kommungemensamma ledningsprocesser uppdaterades 2020 och
dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsens kärnverksamhet uppdateras separat med intentionen
att beslutas under 2021.
Arbetet är, som nämns i sammanfattningen, indelat i två etapper. Det finns också verksamhetsområden
som tillhör nämnden för Service och enbart kräver beslut av dem.

Etapp:
1

Verksamhetsområden:
Systemförvaltning och arkitektur
HR/Personal

Tidsplan
Beslut av
kommunstyrelsen i
augusti 2021.

Inköp
2

Ekonomi
Kris och säkerhet
Samordnat verksamhetsstöd

Beslut av
kommunstyrelsen i
december 2021.

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

Informationsförvaltning
Information och marknadsföring
Fristående

Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
Inventariehantering

Beslut av nämnden
för Service.

Förvaltningsstöd

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Dokumenthanteringsplan
Kommungemensamma stödprocesser
Version 1.2
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.

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

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

Medgivande för
postöppning

Kronologisk

Pärm hos registrator/
Hos ansvarig
postöppnare

Papper

Gallras vid
anställningens
upphörande
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Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

Korrespondens av
betydelse

Diarieförs

Diarium

Korrespondens av tillfällig
och ringa betydelse

Digitalt

Bevaras

Korrespondens såsom epost, SMS, MMS m.m.
av betydelse och som
tillför sakuppgifter
bevaras.

Digitalt/
Papper

Gallras vid
inaktualitet

Korrespondens av
rutinmässig och ringa
karaktär kan efter
informationsvärdering
gallras vid inaktualitet.
Skrivs ut som
aktomslag.

Diarieförda handlingar

Löpnummerordning

Diarium

Digitalt/
Papper

Bevaras

Postlistor

Kronologiskt
efter diarienummer/
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 v erksamhet.
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
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Vidare ska arkivvården upprätthållas efter § 6 för att:
Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas
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

Arkivförteckningar

Kronologisk

Pärm i centralarkiv/
Visual Arkiv

Papper/
Digitalt

Se anm.

Arkivbeskrivningar

Visual Arkiv/
Pärm i centralarkiv*

Digitalt
Papper

Bevaras

Överföring
Anmärkning
till
kommunarkiv
Arkivförteckningar
uppdateras successivt i
förteckningsprogrammet
Visual Arkiv. Utskrivna
förteckningar läggs till
pärm i centralarkiv.
Vid större förändringar
bevaras pappersexemplar av äldre
versioner.
Uppdateras vid större
förändringar.
*För tillfället finns
några äldre arkivbeskrivningar samlade i
en pärm men målet är
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att samla ihop förvaltningarnas sådana för
att se till att de är
uppdaterade.
Diarieförs i Lex, läggs
ut på intranätet Insidan.

Dokumenthanteringsplaner

Diarieförs

Diarium/
Intranät/
Webbplats

Digitalt

Bevaras

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:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Hantera systemförvaltning
Administrera systemförvaltning
2.2.1.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Administrera konton
och behörigheter

Användarkonto i
användardatabas

Active Directory

Digitalt

Se anm.

Behörighetsgrupper Active Directory
VPN-konton
Active Directory
(inloggning utifrån)
Loggar över
Active Directory
lösenordsbyte i
AD-katalogen

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Digitalt

Se anm.

Loggar över inoch utloggning i
AD
Profilinformation,
Remote Desktop

Active Directory

Digitalt

Volymstyrd gallring

I aktuell server

Digitalt

Vid inaktualitet
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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.

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

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Styra

Systemförvaltarmodel
l
Systemöversikt

Diarium

Digitalt

Bevaras

Samarbetsrum

Digitalt

Bevaras

Organisera

Dokumenthanteringsplan
Sida 8 av 95

Anmärkning

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Systemförvaltning
Äga system
2.2.2.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

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
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Ofta kallad SLA.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Systemförvaltning
Utveckla system
2.2.2.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Dokumentera
processer
Stödja förvaltning
Dokumentera
ändringar

Processbeskrivning

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Mall
Ändringslogg

Insidan
Insidan

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
10 år
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Beskrivning av processer som stöds av
verksamhetssystemet.
Dokumentation av ändringar som genomförs i
verksamhetssystemet.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Systemförvaltning och arkitektur
Systemförvaltning
Förvalta system
2.2.2.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format Bevara/Gallra Anmärkning

Ingå avtal

Offert

Diarium

Digitalt

Se anmärkning

Planera

Förvaltningsplan

Diarium

Digital

10 år

Dokumentera

Teknisk dokumentation

Diarium

Digitalt

Bevaras

Systemdokumentation

Samarbetsrum

Digitalt

Se anmärkning

Beslut

Diarium

Digitalt

Bevaras

Mötesanteckning

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Korrespondens
Uppföljningsrapport

Outlook
Diarium

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
10 år
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Antagna offerter bevaras, övriga gallras
vid inaktualitet. Avser offerter som
inkommer efter systeminförandet,
exempelvis utveckling av ny funktion.
Upprättas årligen.
Beskrivning av komponenter i
verksamhetssystem, exempelvis
gränssnitt, databas, programvara och
övriga kringsystem.
Dokumentation vänder sig framförallt
till teknisk systemförvaltare.
Gallras efter att verksamhetssystemet
avvecklats.
Beskriver processer, gränssnitt och
funktioner vid förvaltning av system.
Dokumentationen vänder sig framförallt
till systemförvaltare och användare.
Beslut av betydelse. Exempelvis beslut
gällande utveckling och inköp av ny
funktionalitet.
Exempelvis vid utvecklingsråd,
användarforum och leverantörsmöten.

Dokumentera

Dokumentera
händelser

Dokumentera
händelser

Presentation

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Kommunikationsplan

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Handlingsplan

Diarium

Digital

Bevaras

Händelselogg

Respektive
Digitalt
verksamhetssystem

Vid inaktualitet

Integritetslogg

Respektive
Digitalt
verksamhetssystem

10 år

Systemlogg

Respektive
Digitalt
verksamhetssystem

Vid inaktualitet

Rapport om loggranskning

Samarbetsrum

10 år

Digitalt
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Exempelvis presentationer vid
användarträffar, ledningsgruppsmöten
och leverantörsmöten.
Exempelvis vid incident eller införande
av ny funktion.
Kan även benämnas åtgärdslista eller
kontinuitetsplan. Exempelvis åtgärder
som ska följas upp efter en
informationsklassning av systemet.
Information som användare har åtkomst
till och som visar händelser som
användare genomfört.
Även kallad användarlogg eller
granskningslogg. Vid systembyte och
eventuell volymstyrd gallring ska
informationen plockas ut från
verksamhetssystemet och förvaras
digitalt.
Logg som dokumenterar tillgång till
information (till exempel databasfrågor,
anropens ursprung/plats, ansvarig
användare för operationer, datum,
tidpunkt, berörda tabeller och fält) och
som kan behövas i revisioner, ansvars/disciplinärenden, skadestånd, brottmål
till exempel dataintrång m.m.
Om loggen vid kontroll leder till åtgärd
ska den diarieföras och bevaras.
Används främst för felsökning och för
att få en teknisk överblick av
verksamhetssystemets processer och
operationer.
Med tillhörande underlag.

Systematisera rutiner

Manual
Utbildningsfilmer

Insidan
KLOK

Digitalt
Digitalt
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Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Om loggen vid kontroll leder till åtgärd
ska den diarieföras och bevaras.
Kan även benämnas lathund.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Organisera

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

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Insidan

Digitalt

Vid inaktualitet

Insidan

Digitalt

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

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Ta emot ärende

Ärende rörande
frågor, felanmälan
eller förändring
Korrespondens

Artvise

Digitalt

14 månader

Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

Åtgärda ärende

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:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Hantera drift av ITinfrastruktur

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

Digitalt Centers
egna system och
servrar
C:

Digitalt

Volymstyrd gallring

Digitalt

Volymstyrd gallring

C:

Digitalt

Se anm.

Session Cookie

C:

Digitalt

Se anm.

Windowslogg

C:

Digitalt

Volymstyrd gallring

Nätverksinfo - logg,
personuppgifter

Digitalt Centers
egna system och
servrar
Microsoft 365

Digitalt

Se anm.

Digitalt

Se anm.

Microsoft 365
Microsoft 365

Digitalt
Digitalt

90 dagar
14 dagar

Hantera elektroniska
spår lokalt på dator

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

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

Kopior av webbsidor som lagras i syfte att
åstadkomma snabbare åtkomst.
Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn för
att spara personliga inställningar. Volymstyrd
gallring, eller manuellt av användaren.
Tillfälliga elektroniska spår som sparas för att
underlätta internetanvändning eller
kommunikation. Gallras automatiskt i samband
med att applikationen, webbsidan eller webbläsaren
stängs ner.
Operativsystemets händelseloggar som sparas
lokalt på datorn.
Gallras efter högst 60 dagar.

Gallras efter 104 dagar. Forcerad manuell gallring
kan genomföras när som helst av användaren.
Även chatt.

Hantera telefoni och
röstmeddelande
centralt på server

Förteckning över
inkomna/utgående
samtal
Förteckning över
telefonanknytningar

Telenor

Digitalt

Vid inaktualitet

Telenor

Digitalt

Vid inaktualitet
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Även röstmeddelanden.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Hantera avtal
Hantera licens

Licensavtal
Licens för
programvaror
Leveransavtal

Pärm
I respektive system

Papper
Digitalt

Bevaras
Uppdateras löpande

Pärm

Papper

Bevaras

Hantera leverans
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Leda

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

Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Styra
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Organisera

Riktlinjer för
uppföljningssamtal
Arbetsplatskultur
Beslut om
ställföreträdande
chef

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Leda

Samverkansavtal

Papper

Bevaras

Organisera

Broschyr/handbok
om Kungsbacka
kommuns
samverkansavtal

Vägmästaren,
närarkiv 2507
Insidan

Digitalt

Revideras vid behov
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Förhandlingschefen ansvarar. Diarieförs, kopia i
diarium.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Kalla till samverkan

Kallelse

Insidan

Digitalt

2 år

Genomföra samverkan

Protokoll från
samverkansgrupp

Respektive förvaltnings
närarkiv

Papper

Bevaras

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

Genomföra samverkan

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

Vägmästaren, närarkiv 2507

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

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”

Förbundsvisa
förhandlingar/
överläggningar

Handlingsplan för
lönekartläggning
Lokala kollektivavtal

Hos förhandlingschef

Digitalt

Bevaras

Vägmästaren, närarkiv 2507

Papper

Bevaras

Diarieförs. Publiceras på Insidan.

Kollektivavtal kopplat
till HÖK
Facklig tid, rapporter
och sammanställningar

Vägmästaren, närarkiv 2507

Papper

Bevaras

Diarieförs. Publiceras på Insidan.

HR-portalen

Digitalt

2 år

Bokförs på 925.
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Anmäla fackliga
företrädare

Anmälan om facklig
företrädare
Underlag anmälan
facklig förtroendevald

Samarbetsrum ”Facklig
företrädare anmälan”
Samarbetsrum ”Facklig
företrädare anmälan”

Digitalt

Vid inaktualitet

Digitalt

Vid inaktualitet
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Skickas av fack till funktionsbrevlåda
fackligtfortroendevald@kungsbacka.s
e

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Samverkan och förhandling
Hantera LAS
2.3.1.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Meddela fack om
varsel

Kopia på varsel om
uppsägning

Se anmärkning

Papper

Se anmärkning

Kopia på varsel om
avsked

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
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:
Verksamhetsområde
:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Samverka

Listor över årlig
lönerevision
Överläggningsprotoko
ll
Förhandlingsprotokoll

Samarbetsrum för HRKLK
Kommunledningskontore
ts närarkiv
Kommunledningskontore
ts närarkiv
Personec

Digitalt

Bevaras

Kopia i samarbetsrum ”PS-förhandling”.

Papper

Bevaras

Kopia i diarium och samarbetsrum.

Papper

Bevaras

Kopia i diarium och samarbetsrum.

Digitalt

Bevaras

Kommunledningskontore
ts närarkiv

Papper

Bevaras

Kopia i diarium och samarbetsrum.

Personec
Diarium

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Inklusive utfall av analys av löneöversyn

Samverkan och förhandling
Hantera lönerevision
2.3.1.3

Resultatlista över nya
löner
Avstämningsprotokoll
med respektive
fackförbund
Lönestatistik
Yrkanden från
fackliga organisationer
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Samverkan och förhandling
Hantera personalsamtal
2.3.1.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Hantera
medarbetarsamtal

Överenskommelse
Anteckningar

Winlas
Winlas

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Gallras efter att
anställningen har
upphört.
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Inklusive individuell plan/handlingsplan.
Mellan chef och medarbetare. Kan vara från
medarbetarsamtal, utvecklingssamtal,
avstämningssamtal och bedömningssamtal.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Kompetensförsörjning
Rekrytera
2.3.2.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Analysera behov och ta
fram kravprofil

Kravprofil

Varbi

Digitalt

2 år

Annonsera

Platsannons

Varbi

Digitalt

2 år

Registerna inkomna
ansökningar

Spontanansökningar
Personligt brev

Outlook
Se anmärkning

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Se anmärkning

CV

Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

Examensbevis

Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

Betyg

Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

Lärarlegitimation

Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

Förskollärarlegitimation Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

Arbetsgivarintyg

Digitalt

Se anmärkning

Se anmärkning
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Gallras efter 2 år med anledning av
möjligheten att kunna överklaga enligt § 23 i
lagen om förbud mot diskriminering
(2003:307).
Gallras efter 2 år med anledning av
möjligheten att kunna överklaga enligt § 23 i
lagen om förbud mot diskriminering
(2003:307).
Erhållen tjänst – bevaras digitalt i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år digitalt i
Varbi.
Curriculum vitae.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.
Ej erhållen tjänst – gallras efter 2 år i Varbi.
Även kallat tjänstgöringsintyg.
Erhållen tjänst – bevaras i personakt.

Göra urval

Hantera utdrag

Intyg på
behörighetsgivande
utbildning
Sökandeförteckning
Referenstagning
Intervjuanteckningar
Testresultat
Utdrag ur
belastningsregistret

Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

Varbi
Varbi
Varbi
Cubriks
Personakt

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Papper

2 år
2 år
2 år
2 år
Se anmärkning

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

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

Erbjudande om tjänst

Utdrag ur
misstankeregistret

Personakt

Papper

Se anmärkning

Säkerhetsprövning

Säkerhetsskåp hos
Papper
säkerhetsskyddschef

Se anmärkning
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För anställda inom övrigt arbete med barn:
Notering om att registerutdraget visats upp.
Kopia på registerutdrag får inte tas. (SFS
2013:852)
Tas endast ut för anställda inom HVB-hem.
Utdrag eller kopia sparas och gallras efter två
år.
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.

Göra urval

Anställa

MBL-protokoll

Respektive
förvaltnings
närarkiv

Papper

Bevaras

Tillsättningsbeslut

Varbi

Digitalt

Bevaras

Anställningsavtal

Se anmärkning

Se
anmärkning

Bevaras

Ansvarsförbindelse
Sekretessförbindelse

Personakt
Personakt

Papper
Se
anmärkning

Bevaras
Bevaras

Anmälningsplikt enligt
Lex Sarah och Lex
Maria

Personakt

Se
anmärkning

Bevaras

LAS-företräde,
tidsbegränsad
anställning

Winlas

Digitalt

Vid inaktualitet
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Vid ej erhållen tjänst gallras den omgående
efter besked om att tjänst ej erhållits.
Vid chefstillsättning.
Kopia publiceras på Insidan under
”Samverkan”.
Meddelas på FSG, CSG, LSG i de flesta fall
för chefer.
Sedan december 2018 är anställningsavtalen
digitala med elektronisk underskrift och
sedan hösten 2021 med tillhörande
ärendebeskrivning. Dessa förvaras digitalt i
digital personakt. Inklusive bilagor,
exempelvis fullmakt för postöppning.
Fåtal undantag, exempelvis anställning av
direktör och anställning för feriearbetare
förvaras på papper i personakt.
För journalföring.
En stor del av de anställda skriver under detta
som en bilaga till det digitala
anställningsavtalet. En fristående
pappershandling används av bland annat
vikariecenter.
En stor del av de anställda skriver under detta
som en bilaga till det digitala
anställningsavtalet. En fristående
pappershandling används av bland annat
vikariecenter.

Erbjudande om
anställning,
företrädesrätt

Personakt

Papper

Se anmärkning

Uppgifter om anhöriga

HR-portalen

Digitalt

Vid inaktualitet
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Bevaras endast om medarbetaren tackar nej. I
övriga fall gallras handlingen och
anställningen dokumenteras i
anställningsavtal.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Kompetensförsörjning
Kompetensutveckla
2.3.2.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Utbilda internt

Guide
Korrespondens

KLOK
Se anmärkning

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Film
Ansökan om
fritidsstudiebidrag
Överenskommelse om
studier
Kopia på intyg om
genomgången
utbildning

Stream
Personakt

Digitalt
Digitalt

Vid inaktualitet
Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Se anmärkning

Se
anmärkning

Bevaras

Gå utbildning
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Kan även kallas kurs eller utbildning.
Outlook och Teams. Exempelvis
kursinbjudningar.
Skannas och e-postas till personalarkivet.
personalarkivet@kungsbacka.se

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

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Kompetensförsörjning
Utbilda i ledarskap
2.3.2.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Utvecklande
Ledarskap (UL)
Förnyad ULL

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

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

Informationsmaterial

KLOK

Digitalt

Bevaras

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

Traineeprogram för
deltagare som
genomfört
programmet, jag vill
bli chef

Informationsmaterial

Kurskatalogen

Digitalt

Bevaras

Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se
länk; Start (sharepoint.com)
Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se
länk; Start (sharepoint.com)
Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se
länk; Start (sharepoint.com)
Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se
länk; Start (sharepoint.com)
Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se
länk; Start (sharepoint.com)
Kan läsa mer om utbildningen på insidan, se
länk; Start (sharepoint.com)
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Kompetensförsörjning
Hantera omställning
2.3.2.5

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

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

Personakt

Digitalt

Bevaras

Personakt
Personakt

Papper
Papper

Bevaras
Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras
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Vid exempelvis utlån mellan förvaltningar och
utbyte med universitet.
Kan även kallas förordnande.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Organisera
bemanning

Protokoll från
avstämningsmöten
Statistik

Samarbetsrum

Digitalt

Vid inaktualitet

Samarbetsrum

Digitalt

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

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Bemanning
Hantera jourtjänstgöring
2.3.3.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Handlingar rörande
Medvind
bemanningsplanering

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Digitalt

2 år
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Till exempel: rörande behov, beställning,
timvikarier.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Bemanning
Hantera schemaläggning
2.3.3.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format Bevara/Gallra Anmärkning

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

Digitalt
Digitalt
Digitalt

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

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Bemanning
Semesterplanera
2.3.3.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Semesterschema

Sharepoint
samarbetsrum

Digitalt

2 år
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Kan även kallas semesterlista.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Arbetsmiljö allmänt
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete
2.3.4.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Bedöma risker

Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Riskbedömning

Diarium

Digitalt

Bevaras

Ledningssystem
för SAM

Digitalt

Bevaras

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

Ledningssystem
för SAM
Ledningssystem
för SAM

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Enligt AFS 2001:1.

Ledningssystem
för SAM

Digitalt

Bevaras

Innefattar arbetsmiljörapport.

Sharepoint
samarbetsrum
Sharepoint
samarbetsrum

Digitalt

2 år

Digitalt

Vid inaktualitet

Uppföljning av
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Hantera
medarbetardialog
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Anmärkning

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

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde
:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Anmäla

Anmälan till arbetsgivaren
om kränkande
särbehandling

Diarium

Digitalt

Bevaras

Kan komma in via KIA, men dokumenteras i
diarium.

Utreda

Inspektera

Arbetsmiljö allmänt
Göra arbetsmiljöutredningar
2.3.4.2

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

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium
Diarium
Diarium
Diarium

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Från arbetsmiljöverket.
Från arbetsmiljöverket.
Från arbetsmiljöverket.

Diarium

Digitalt

Bevaras

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

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde
:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Hantera krisstöd

Checklista med anledning av
olycka, sjukdom m.m.

Insidan

Digitalt

Uppdateras löpande

Kan även kallas handlingsplan eller
instruktion.

Arbetsmiljö allmänt
Hantera krisstöd
2.3.4.4
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Bedriva friskvård
2.3.5.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Betala ut
friskvårdsersättning

Kvitto
friskvårdsersättning
månadsanställda
Kvitto och blankett
friskvårdsersättning
timanställda

Respektive chef

Papper

7 år

Lönecenter

Papper

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

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Utföra medicinska kontroller
2.3.5.2

Aktivitet

Handling

Hantera medicinska
kontroller

Korrespondens med
Outlook
företagshälsovård och
medarbetare
Tjänstbarhetsintyg
Personakt

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Digitalt

Vid inaktualitet

Uppgifter av ringa karaktär.

Papper

Bevaras

Intyg som krävs för vissa riskfyllda arbeten enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrift om medicinska
kontroller.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Hantera tillbud
2.3.5.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Utredning

Rutin för
rapportering av
tillbud och
olycksfall
Anmälan om
tillbud

Insidan

Digitalt

Uppdateras löpande

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

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

10 år

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Se anmärkning

Utredning

Handlingsplan

Anmäla allvarligt
tillbud till
arbetsmiljöverket

Anmälan/utredning

Dokumentation av
allvarligt tillbud
Tillsynsmeddelande Diarium
från
Arbetsmiljöverket
Korrespondens
Diarium
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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

Sammanställa tillbud

Avslutsbrev från
Arbetsmiljöverket
Sammanställning
av olycksfall,
ohälsa och tillbud

Diarium

Digitalt

Bevaras

Diarium

Digitalt

Bevaras

Dokumenthanteringsplan
Sida 44 av 95

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.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Hantera olycksfall
2.3.5.5

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Utredning

Rutin för
rapportering av
tillbud och
olycksfall
Anmälan av
olycksfall

Insidan

Digitalt

Uppdateras löpande

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

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

Bevaras

Digitalt

10 år

Utredning

Handlingsplan

Anmäla allvarlig
arbetsolycka till
arbetsmiljöverket

Anmälan/utredning

Dokumentation av
allvarlig
arbetsplatsolycka
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Till Försäkringskassan och AFA.

Anmäla
färdolycksfall

Sammanställa
olycksfall

Anmälan om
färdolycksfall

Informationssystem Digitalt
om arbetsmiljö
(KIA)

Bevaras

Dokumentation av
färdolycksfall

Informationssystem Digitalt
om arbetsmiljö
(KIA)

Bevaras

Sammanställning
av olycksfall,
ohälsa och tillbud

Diarium

Bevaras

Digitalt
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Till Försäkringskassan och AFA.

Minst en gång per år ska en sammanställning av
olycksfall, ohälsa och tillbud redovisas i
samverkansgrupp och nämnd, enligt organisatorisk
samverkansstruktur. Sammanställningen används
som underlag i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
på verksamhetsnivå och slutligen förvaltningsnivå.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Personalhälsa
Rehabilitera
2.3.5.6

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Genomföra
rehabiliteringsutredning

Arbetsförmågebedömning
Rehabiliteringskartläggning
Beslut från
Försäkringskassan

Rehabiliteringssystem
Rehabiliteringssystem

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Hos respektive chef

Papper

Vid inaktualitet

Förstadagsintyg
Plan för återgång i arbete

Rehabiliteringssystem
Rehabiliteringssystem

Digitalt
Digitalt

3 månader
Bevaras

Läkarintyg

Rehabiliteringssystem

Digitalt

Se anmärkning.

Hälsoavstämning
Mötesanteckningar,
rehabiliteringsmöten
Överenskommelser,
arbetsgivare-arbetstagare

Rehabiliteringssystem
Rehabiliteringssystem

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Bevaras

Rehabiliteringssystem/ Digitalt/
Personakt
papper

Bevaras

Upprätta handlingsplan

Avsluta rehabilitering
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Rörande sjukpenning. Exempelvis i
samband med sjukfrånvaro, indragen
sjukpenning, kontrakt om att betala
tillbaka om arbetstagare får nytt
sjukpenningsbeslut från
Försäkringskassan, beviljande av
förebyggande sjukpenning, undantag
från karensavdrag vid kronisk
sjukdom etc.
Signerad överenskommelse.
Tidigare även kallad handlingsplan,
rehabiliteringsplan och rehabplan.
Läkarintyg (inklusive vårdintyg) där
arbetslivsinriktad rehabilitering är
aktuell bevaras. Övriga gallras
omgående. Eventuella papper skannas
och gallras.
T.ex. vid rehabiliteringsavslut eller
alkohol- och drogrelaterade ärenden
T.ex. i samband med behandling/
handlingsprogram i alkohol- och
drogärenden. Eventuella underskrivna

pappershandlingar läggs i personakt,
annars digitalt i system.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde
:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Organisera

Frågor som ej är
löneunderlagsgrundand
e
Registerutdrag om
ställföreträdarskap
Bokföringsorder och
avstämningslistor

Artvise

Digitalt

14 månader

Personakt

Papper

Bevaras

Samarbetsrum

Digitalt

7 år

PA
Leda - Styra - Organisera
2.3.6.0

Dokumenthanteringsplan
Sida 49 av 95

Anmärkning

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Beräkna lön

Persondata

Personec

Digitalt

Bevaras

Persondata ur Personec, anställningsmatrikel,
personuppgifter.

Arbetstidsschema
Månads och timrapporter
Utlandstraktamente

Artvise
Artvise
Personec

Digitalt
Digitalt
Digitalt

2 år
7 år
Bevaras

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

Artvise
Artvise

Digitalt
Digitalt

7 år
7 år

Till kontantersättning eller timmar.

Artvise

Digitalt

7 år

Kallas även semesterväxling.

Artvise

Digitalt

7 år

Artvise
Artvise

Digitalt
Digitalt

Bevaras
2 år

Artvise
Artvise

Digitalt
Digitalt

7 år
7 år

Artvise

Digitalt

2 år

Intyg

Samarbetsrum

Digitalt

2 år

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

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

Beräkna lön

Betala ut lön

Förtroendemannaredovisnin
g

Samarbetsrum

Digitalt

7 år

Reseräkning/traktamente

Personec

Digitalt

Bevaras

Beslut om utmätning av lön
Beslut om jämkning
Meddelande om löneavdrag

Närarkiv
Artvise
Artvise

Papper
Digitalt
Digitalt

7 år
7 år
7 år

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

Artvise

Digitalt

7 år

Närarkiv

Papper

7 år

Personakt
Artvise

Papper
Digitalt

Bevaras
7 år

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

Papper

Se anmärkning.

Gallras när anställning upphör.

Papper

Se anmärkning.

Gallras när anställning upphör.

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

7 år
7 år
7 år
7 år
7 år

Exempelvis beredskapslistor.

Artvise

Digitalt

7 år

Beslut om lönebidrag
Manuell utbetalning
Återbetald löneskuld
Underlag för tidredovisning
Underlag för felaktig lön
Lönefil
Omvandling av
semesterdagar till timmar
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Underlag för beräkning av arvode för
valförrättare, uppdragstagare, förtroendevalda
och god man. Exempelvis: närvarolistor,
sammanträden, förrättningar,
begravningsarvoden.
Eventuella kvitton sparas hos chef på papper
och gallras efter 7 år.

Kallat intresseavdrag. Exempelvis för
konstförening och kostavdrag.

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

Även kallad bankfil.

Löneredovisning

Utbetalningsorder
Redovisning av
preliminärskatt och
arbetsgivaravgift
Rättning av
kontrolluppgifter

Samarbetsrum
Samarbetsrum

Digitalt
Digitalt

7 år
7 år

Samarbetsrum

Digitalt

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

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
PA
Hantera personalförsäkring
2.3.6.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Information från
försäkringsbolag

Artvise

Digitalt

7 år
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Den mesta informationen sköts direkt mellan
medarbetare och försäkringsbolag.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Övriga personalåtgärder
Hantering av bisysslor
2.3.8.1

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Bedöma bisyssla

Anmälan om
bisyssla
Avslag om bisyssla

Winlas

Digitalt

Bevaras

Winlas

Digitalt

Bevaras
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde
:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Informera

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

Personakt
Personakt

Papper
Papper

Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt
Personakt

Papper
Papper
Papper

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Personakt
Personakt

Papper
Papper

Bevaras
Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Besluta

Övriga personalåtgärder
Hantering av disciplinåtgärder
2.3.8.2

Dokumenthanteringsplan
Sida 55 av 95

Anmärkning

Även kallad skriftlig erinran.

För förseelse i arbetet.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

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

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt
Winlas

Papper
Digitalt

Bevaras
Vid inaktualitet
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Med eller utan avgångsvederlag.

Skrivs av chef.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera uppsägning från arbetsgivaren
2.3.9.2

Aktivitet

Handling

Meddela fack om
varsel

Kopia på varsel om Se anmärkning
uppsägning

Förvaring

Kopia på varsel om Se anmärkning
avsked

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Papper

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

Besluta

Besked om avslut
av anställning
Skriftlig grund för
uppsägning
Överenskommelse
om arbetsbefrielse

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Varselbrev av
tidsbegränsad
anställning
Beslut om att avstå
rätten till
tillsvidareanställning
vid konvertering
Anteckningar från
avgångssamtal
Svar på exit-enkät

HR-administratör
för LAS/Winlas

Papper

2 år

Personakt

Papper

Bevaras

Winlas

Digitalt

Artvise

Digitalt

Vid anställningens
upphörande
7 år
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Beslut av anställd.

Leder enkäten till en sammanställning av betydelse
för verksamheten bevaras den.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera tjänstepension
2.3.9.4

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Pensionsbrev

Personakt

Papper

Bevaras
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Kallas även pensionsbeslut.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

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

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Framtidssamtal
65+

Artvise

Digitalt

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

Ge verksamhetsstöd
HR/Personal
Upphörande av anställning
Hantera dödsfall
2.3.9.7

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Dödsfallsintyg

Artvise

Digitalt

7 år

Dödsfallsanmälan
Meddelande från
KPA
Arbetsgivarintyg,
anmälan om avliden
arbetstagare
Bouppteckningsintyg

Artvise
Personakt

Digitalt
Papper

7 år
Bevaras

Personakt

Papper

Bevaras

Beställs från Skatteverket. Här ingår även
släktutredning.
Inkommer från dödsbo.
Från KPA om att det inte kan betalas ut något
försäkringsbelopp efter dödsfallet.
Kopia bevaras i personakt. Original skickas till
KPA.

Personakt

Papper

Bevaras
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Kopia mottas från KPA efter att utredning har
gjorts, original skickas till dödsboet.

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

Avskrivningar,
kundfakturor

Årsvis

Närarkiv*

Gallras efter
10 år

Papper
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Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

*Attesterat avskrivnings-underlag
arkiveras i KLK Ekonomis
närarkiv på Vägmästaren.

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
Bokföringsorder

Årsvis

Närarkiv

Papper

Årsvis

Ekonomisystem/
Microweb

Digitalt

Gallras efter
10 år
Gallras efter
10 år

Attesterat underlag registreras i
ekonomisystemet.
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 krediteringsunderlaget arkiveras i KLK
Ekonomis närarkiv på
Vägmästaren.

Manuella utbetalningar

Årsvis

Närarkiv

Papper
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Gallras efter
10 år

Manuella utbetalningar registreras
i leverantörsregistret i Raindance.

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

Huvudbok

Årsvis

Närarkiv/
Microweb

Bevaras

Papper/
Digitalt*

Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

*Pappersversion mellan 19712007. 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

Bokslut

Årsvis

G:/
Microweb/
Centralarkiv

Bevaras

Papper/
Digitalt*
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Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

*Pappersversion t.o.m. 2011,
digitalt fr.o.m. 2012.

Fr.o.m. 2012 samlas bokslutsmaterial 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

Koncernbokslut

Årsvis

G:/
Papper/
Närarkiv/Central Digitalt*
arkiv

Gallras efter
10 år

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

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

Autogiro,
medgivande/
avanmälningar från
BGC

Systematisk

Se anm.

Gallras 10 år
efter att avtal
upphört

Digitalt

Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

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 ekonomisystemet. Dessförinnan var
anläggningsregistret en fristående
accessdatabas.
Saldon per 2007-12-31 finns i
databasen "Anläggningsregister
per 2007-12-31" i Microweb.
Från 2008 sparas anläggningsregistret i bokslutsboken som
löpande arkiveras i databasen
"Övriga arkivet" i Microweb.

Anmälan/avanmälan,
E-faktura
kundreskontran

G:/Microweb

Digitalt

Dokumenthanteringsplan
Sida 69 av 95

Gallras efter
10 år

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

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.

Kundfakturor,
Raindance

Kronologiskt

Raindance/
Microweb

Digitalt

Gallras efter
10 år

Alla kundfakturor överförs
löpande till Microweb efter 3 år.

Kundfakturor, vattenoch renhållningsavgifter

Årsvis

Närarkiv/
P:

Papper/
Digitalt*

Gallras efter
10 år

Elegans kundfakturajournaler
t.o.m. okt 2009.
Future fakturafiler fr.o.m.
november 2009.

”P:\DFiles\Arkiv\KR\Fakturafiler
” under respektive förvaltning.
Överförs löpande till databasen
"Övriga arkivet" i Microweb.
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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 Årsvis
hyresavier

Arkivskåp*

Papper
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Gallras efter
10 år

Inkomna pappersfakturor som
inte kan skickas för skanning,
registreras manuellt i Proceedo.

*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 skanningsleverantören. 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

Avstämningslistor

Systematisk

Se anm.

Papper/
Digitalt

Gallras efter
2 år

Delårsrapporter

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Bevaras

Centralarkiv

Papper

Bevaras

Hundskatteregister

Revisionsrapporter

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Bevaras

Handlingar rörande
donationsstiftelser

Systematisk

Närarkiv/
G:

Papper/
Digitalt*

Bevaras

Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

Avstämning av balanskonton och
reskontror görs av respektive
balanskontoansvarig.

Hundskatteregister för åren 19241951.

*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 Samhällsbyggnadskontor.
*Arkiveras i Samhällsbyggnadskontorets 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
Underlag till
deklaration, jämkning
moms

Årsvis

Närarkiv

Papper

Gallras efter
10 år

Arkiveras i KLK Ekonomis
närarkiv på Vägmästaren.

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

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

2. Fil skapas i Raindance för de
betalningar som även ska
registreras i Inkasso Direkt. Filen
hämtas upp i Inkasso Direkt.
Listan sparas ihop med dagens
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-

3. Överföring
betalning Future
-> Inkasso
Direkt

Internfakturor

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

Attestlistor

Systematisk

Närarkiv

Gallras efter
10 år

Papper
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Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

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

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 redovisningssystemet 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
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Gallras efter
10 år efter att

Endast befintliga, inga nya
tillkommer pga ändrad hantering
okt 2014 till avbetalningsplaner.

lånet är slutbetalt

Lånehandlingar

Kronologisk

Närarkiv

Papper

Gallras efter
10 år

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

Avvisade leverantörsbetalningar

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 försäkringsförmedlare 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:
Verksamhetsområde
:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Leda

Policy för inköp

Diarium

Digitalt

Bevaras

Riktlinjer för inköp

Diarium

Digitalt

Bevaras

Riktlinjer för direktupphandling

Diarium

Digitalt

Bevaras

Policy för konkurrensprövning

Diarium

Digitalt

Bevaras

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

Diarium

Digitalt

Bevaras

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

Diarium
Samarbetsrum

Digitalt
Digitalt

Bevaras
Vid inaktualitet

Organisera

Ledning
Leda - Styra - Organisera
2.5.0.1
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Beslutas av kommunfullmäktige.

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Inköp
Leda - Styra - Organisera
2.5.1.0

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format

Bevara/Gallra Anmärkning

Organisera

Kungsbacka
upphandlingsplan

Diarium

Digitalt

2 år
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Inköp
Hantera upphandling över tröskelvärde
2.5.1.1

Aktivitet

Handling

Förvarin
g

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Förbereda och
initiera
upphandlingsärende

Inköpsgrundande handling t.ex.
anskaffningsbeslut,
investeringsbeslut

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Annonsera

Annons i databas

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anbudsförfrågan

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Infordran/inbjudan

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Kravspecifikation

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Avtalsvillkor

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Lista
upphandlingsdokumentshämtare

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

I de fall särskilt beslut från nämnd tas,
diarieförs detta och expedieras till
Service Inköp, Upphandling. I andra fall
avgör volymerna om upphandling ska
genomföras.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Innehåller administrativa föreskrifter.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
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Genomföra
upphandling

Frågor från anbudsgivare och svar,
under annonseringstiden

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Ansökningsinbjudan

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Ansökningar om att få inkomma
med anbud, valda

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

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

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Gallras 4 år efter
avslutad upphandling

Meddelande till anbudsgivare

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Rapport över kvalificering av
anbudsansökningar

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Fullmakt

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anbudssammanställning

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Genomföra
upphandling

Anbudspröva och
utvärdera
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När frågorna blir av betydelse för
upphandlingen går det ut ett
förtydligande, meddelande till alla
anbudsgivare. Administreras i Tendsign,
överförs till Ciceron avtalsdatabas efter
avslutat ärende
Specifikt för urvalsselektiv eller
förhandlad upphandling. Administreras i
Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
Specifikt för urvalsselektiv eller
förhandlad upphandling. Administreras i
Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
Specifikt för urvalsselektiv eller
förhandlad upphandling. Administreras i
Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
Specifikt för urvalsselektiv eller
förhandlad upphandling. Administreras i
Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
Specifikt för urvalsselektiv eller
förhandlad upphandling. Administreras i
Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende

Anbudspröva och
utvärdera

Anbud, antagna

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anbud, ej antagna

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Gallras 4 år efter
avslutad upphandling

Öppningsprotokoll

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Korrespondens med anbudsgivare,
av betydelse

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

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

Outlook

Digitalt

Tendsign

Digitalt

Tendsign

Digitalt

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

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

Protokoll från förhandlingar med
anbudsgivare

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Dokument från intervjuer, prover,
tester, inspelad presentation

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Lottningsprotokoll

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

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

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

Upphandlingsprotokoll

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anbudspröva och
utvärdera

Begäran om förklaring av anbud
med svar

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Avbryta upphandling

Beslut om att avbryta upphandling

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Besluta och teckna
avtal

Tilldelningsbeslut

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Avtal/kontrakt inklusive bilagor

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Resultat- och analysrapport

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Efterannonsera

Efterannonsering - annons efter
avslutad upphandling till EUT/TED

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Följa upp och
förvalta avtal

Förändring av avtal

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras
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Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Exempelvis förklaring vid onormalt lågt
anbud. Bevaras som en del av
anbudshandlingar (frågor och svar).
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Kvitto på utsänt tilldelningsbeslut,
avbrytandebeslut registreras i
upphandlingssystemets logg.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Exempelvis ramavtal, objektsavtal,
entreprenadavtal, tjänstekoncessionsavtal
och avtal för externa utförare.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Inklusive motivering till förändring
/tjänsteskrivelse. Kan även vara
tilläggsavtal, prisjustering. Administreras

Följa upp och
förvalta avtal

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

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Överlåtelse av avtal

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Korrespondens med leverantör

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Anmodan om rättelse

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Vitesfakturaunderlag

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Hävning av avtal/kontrakt
(hävningsmeddelande)

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras

Överenskommelser om upphörande
av avtal/förlikningar

Ciceron
avtalsdatabas

Digitalt

Bevaras
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i Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
I korrespondens av betydelse ingår
exempelvis mötesprotokoll, varsling om
brist, handlingsplaner för avhjälpande av
fel, reklamation. Administreras i
Tendsign, överförs till Ciceron
avtalsdatabas efter avslutat ärende
Anmodan kan även innehålla meddelande
om vite eller annan påföljd.
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende
Administreras i Tendsign, överförs till
Ciceron avtalsdatabas efter avslutat
ärende

Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Inköp
Hantera upphandling under tröskelvärde (direktupphandling)
2.5.1.2

Aktivitet

Handling

Förvaring

Forma
t

Bevara/Gallr
a

Anmärkning

Förbereda och initiera
upphandlingsärende

Förfrågan/
behovsspecifikation

Se anmärkning

Digitalt

Se anmärkning

För direktupphandlingar med ett värde
över 100 000 kr: registreras i Ciceron
avtalsdatabas och bevaras.

Genomföra
direktupphandling

Besluta och teckna
avtal

Offerter, antagna

Samarbetsrum

Digitalt

Offerter, ej antagna

Samarbetsrum

Digitalt

Rekvisition
Dokumentation av
direktupphandlingar

Proceedo
Avtalsdatabas

Digitalt
Digitalt

Gallras vid avtalets
utgång
Gallras vid
inaktualitet
7 år
Bevaras

Avtal

Se anmärkning

Papper

Se anmärkning

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

Upprättas för att efterleva lagkravet på
dokumentation för upphandlingar för ett
värde över 100 000 kr, konkurrensverket
För direktupphandlingar med ett värde
över 100 000 kr: registreras i Ciceron
avtalsdatabas och bevaras.
För direktupphandlingar med ett värde
under 100 000 kr: förvaras hos
handläggare och gallras vid avtalets
utgång.
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Verksamhetstyp:
Verksamhetsområde:
Processgrupp:
Process:
Processnummer:

Ge verksamhetsstöd
Inköp
Inköp
Avropa på befintliga avtal
2.5.1.3

Aktivitet

Handling

Förvaring

Format Bevara/Gallra Anmärkning

Avropa avtal

Beställning

Proceedo

Digitalt

7 år

Förnyad
konkurrensutsättning
Dynamiskt inköpssystem

Anbud

Proceedo

Digitalt

7 år

Anbud

Proceedo

Digitalt

7 år
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För avtal – se process 2.5.1.1 Hantera
upphandling över tröskelvärde

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

Leda – styra –
organisera

Policydokument,
fastställt genom
politiskt beslut

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Bevaras

Riktlinjer, övriga

Ämnesvis

Intranät/
G:

Digitalt

Se anm

– •• –

2.6.2 Processgrupp: Förvalta kommunens webbplats
2.6.2.1 Hantera webbplats
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Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
T.ex. kommunikationspolicy.
Publiceras även på webbplatsen och intranät.
T.ex. grafiska riktlinjer,
redaktionella riktlinjer för
intranät och sociala medier.
Revideras fortlöpande.

Aktivitet

Handlingstyp

Dokumentera
webbplats

Webbplats

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Extern server/G:

Digitalt

Bevaras

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Server

Digitalt

Se anm.

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
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

Nå ut internt
och externt

Nyheter, kommunens
intranät och webbplats

Sortering/
Registrering

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
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

Informationsmaterial,
Nyhetsbrev

Kronologisk

Extern server

Digitalt

Bevaras
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Pressmeddelanden
distribueras i regel via
MyNewsdesk.
Nyhetsbrev distribueras som
e-post via Apsis.

– •• –

Informationsmaterial,
Annonser

Informationsmaterial,
egenproducerade
trycksaker

Kronologisk

G:

Papper/
Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

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

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, ickestrukturerat bildmaterial

Digitalt/
Papper
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Gallras vid
inaktualitet

Digitala bilder, papperskopior, CD-skivor m.m. som
rör intern information etc.

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

Använda sociala Sociala medier
medier å
kommunens
vägnar

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Se anm.

Extern webb/
Server

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
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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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

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se
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InledningEn 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 arkivarie Michael de Salazar på tfn 0300-83
4174 ellermichael.de-salazar@kungsbacka.se.
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.

Sökingångar
Dokumenthanteringsplan, diarium och arkivförteckningar är sökingångar till förvaltningens allmänna handlingar. På webbplatsen
5

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-postkommunarkivet@kungsbacka.se.
För information om diariet kontaktas registrator för kommunstyrelsen på tfn 0300-83 4319 eller kommun@kungsbacka.se.
Förvaring av allmänna handlingar
Arkivlagen 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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•

Skrivelser med obegripligt eller meningslöst innehåll som kommer in från enskilda.

Gallring
Gallring 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.
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.
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•
•
•
•

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.

KUNGSBACKA KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLANFörsta giltighetsdag: 2018-xx-xx
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Myndighet/arkivbildare: Kommunstyrelsen
Antagandedatum: 2018-xx-xx
1. Ledning av kommunal myndighet
För styrande processer, se Dokumenthanteringsplan för ledningsprocesser i Kungsbacka kommun.

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.
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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

Medgivande för
postöppning

Kronologisk

Pärm hos registrator/
Hos ansvarig
postöppnare

Papper

Gallras vid
anställningens
upphörande

Korrespondens av
betydelse

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Bevaras

Korrespondens såsom epost, SMS, MMS m.m.
av betydelse och som
tillför sakuppgifter
bevaras.

Digitalt/
Papper

Gallras vid
inaktualitet

Korrespondens av
rutinmässig och ringa
karaktär kan efter
informationsvärdering
gallras vid inaktualitet.
Skrivs ut som
aktomslag.

Korrespondens av tillfällig
och ringa betydelse

Diarieförda handlingar

Löpnummerordning

Diarium

Digitalt/
Papper

Bevaras

Postlistor

Kronologiskt
efter diarienummer/
Datumordning

G:mapp

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
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Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

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
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
Arkivförteckningar

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Kronologisk

Pärm i centralarkiv/
Visual Arkiv

Papper/
Digitalt

Se anm.
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Överföring
Anmärkning
till
kommunarkiv
Arkivförteckningar
uppdateras successivt i
förteckningsprogrammet

Visual Arkiv. Utskrivna
förteckningar läggs till
pärmi centralarkiv.

Arkivbeskrivningar

Visual Arkiv/
Pärm i centralarkiv*

Digitalt
Papper

Bevaras

Vid större förändringar
bevaras pappersexemplar av äldre
versioner.
Uppdateras vid större
förändringar.
*För tillfället finns
några äldre arkivbeskrivningar samlade i
en pärm men målet är
att samla ihop förvaltningarnas sådana för
att se till att de är
uppdaterade.
Diarieförs i Lex, läggs
ut på intranätet Insidan.

Dokumenthanteringsplaner

Diarieförs

Diarium/
Intranät/
Webbplats

Digitalt

Bevaras

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.
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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

2.2 Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur
2.2.1 Processgrupp: Hantera systemförvaltning
2.2.1.1 Administrera systemförvaltning
Aktivitet

Handlingstyp
Förvaltningsplan

Sortering/
Registrering
Diarieförs

Förvaringsplats Medium
Diarium
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Digitalt

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överföring till
kommunarkiv

Anmärkning

Överenskommelse,
SLA
Beslut,
av betydelse

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Mötesanteckningar

Digitalt/
Papper

Se anm.

Korrespondens

Digitalt/
Papper

Se anm.

Häri även tilläggsavtal.
T.ex. beslut om att
avbryta projekt, beslut
om utökning av licenser
m.m.
Gallras vid inaktualitet.
Bevaras enbart om det
är av betydelse och
tillför sakuppgifter.
Korrespondens såsom
e-post m.m. av
betydelse och som
tillför sakuppgifter
bevaras.
Korrespondens av
rutinmässig och ringa
karaktär kan efter
informationsvärdering
gallras vid inaktualitet.

Uppföljningsrapport

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Bevaras

Underlag,
Diarieförs
systemdokumentation
Underlag, teknisk
Diarieförs
dokumentation
Underlag,
Diarieförs
ändringsloggar

Diarium

Digitalt

Diarium/
DriftWiki
Diarium

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
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Digitalt

2.3 Verksamhetsområde: HR
2.3.1 Processgrupp: Bedriva personalverksamhet
2.3.1.1 Hantera samverkan och förhandling med fackliga organisationer
Aktivitet Handlingstyp
Förhandlingsprotokoll MBL

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Personnummer/
Kronologisk

Personakt*/
Hos HR-specialist

Papper/
Digitalt

Bevaras

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
T.ex. rörande individ- och
kollektivavtalsärenden
samt tvisteförhandlingar.
*Individärenden förvaras i
personakt, övriga i pärm.

Förhandlingsprotokoll som
resulterar i kollektivavtal
Protokoll,
överläggningar central-/
förvaltningsnivå
Avstämningsprotokoll

Kronologisk

Förbundsvisa förhandlingar/
överläggningar:

Kronologisk

-

Kronologisk
Kronologisk

Hos förhandlingschef/
G:
Respektive förvaltnings
närarkiv

Papper/
Digitalt
Papper

Bevaras

Respektive förvaltnings
närarkiv
Hos förhandlingschef/
G:

Papper

Bevaras

Papper/
Digitalt

Bevaras

Kollektivavtal
kopplat till HÖK
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Bevaras

-

Handlingsplan för
lönekartläggning

Lokala kollektivavtal

Kronologisk

Facklig tid, rapporter och
sammanställningar

Hos förhandlingschef/
G:
Hos ansvarig chef/
G:

Papper/
Digitalt
Papper/
Digitalt

Bevaras
Gallras efter
2 år

2.3.1.2 Genomföra rekrytering
Beskrivning
Rekryteringen börjar med att en arbetsanalys och kravprofil görs. Innan det görs en extern rekrytering ses det över om det finns eventuella omplaceringar och
personer med företrädesrätt. Rekryteraren hjälper arbetsgivaren att hålla koll på omplaceringsskyldigheten och vad som gäller vid företrädesrätt.
Vid extern rekrytering syns annonseringen på intranätet Insidan, webbplatserna kungsbacka.se, platsbanken/arbetsförmedlingen, Linkedin och Indeed. Vid
intern rekrytering visas annonsen endast på Insidan.
Genom rekryteringssystemet Varbi kan ett första urval göras och när det är klart inleds processen med intervjuer och slutligen referenstagning.
Den rekryterande chefen är den som erbjuder tjänsten hos sin förvaltning vilket sker genom ett personligt samtal med kandidaten.
I samband med överenskommelsen om anställning ska chefen komma överens med sin nya medarbetare om lön. Då förhåller man sig till kommunens centrala
beslutade lönestruktur för de olika befattningar som finns och rekryteringscenter är ett stöd för chefen i detta uppdrag. Överenskommelsen om anställning ska
formaliseras i ett skriftligt anställningsavtal som tas fram av chefen och som skrivs under av båda parter. Efter det är rekryteringsprocessen att betrakta som
avslutad.
Aktivitet

Handlingstyp

Fastställa
tjänstens
profil

Kravprofil, chef och
specialist

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

G:

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
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Överföring
till
kommunarkiv

Anmärkning

Rekrytera

– •• –

– •• –

– •• –

– •• –
Genomföra
kandidatprocessen
– •• –

Platsannons

Kronologisk

Varbi
rekryteringssystem

Digitalt

Gallras efter
2 år*

Ansökningshandlingar,
erhållen tjänst

Personnummer/
Kronologisk

Papper/
Digitalt

Bevaras

Ansökningshandlingar,
ej erhållen tjänst

Kronologisk

Personakt/
Varbi
rekryteringssystem
Varbi
rekryteringssystem

Digitalt

Gallras efter
2 år*

Sökandeförteckning

Kronologisk

Varbi
rekryteringssystem

Digitalt

Gallras efter
2 år

Spontanansökningar

Kronologisk

Varbi
rekryteringssystem

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Testresultat

Utdrag ur
belastningsregistret

Cubiks,
extern leverantör
Personnummer

Personakt

Gallras efter
2 år
Papper
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Bevaras

*Gallras efter 2 år pga
möjligheten att kunna
överklaga enligt § 23 i
lagen om förbud mot
diskriminering (2003:307).
T.ex. betyg, intyg på
behörighetsgivande
utbildning m.m.
T.ex. betyg, intyg på
behörighetsgivande
utbildning m.m.
*Gallras efter 2 år pga
möjligheten att kunna
överklaga enligt § 23 i
lagen om förbud mot
diskriminering (2003:307).
*Gallras efter 2 år pga
möjligheten att kunna
överklaga enligt § 23 i
lagen om förbud mot
diskriminering (2003:307).

Erbjudande
om tjänst

Säkerhetsprövning,
erhållen tjänst

Personakt

Papper

Bevaras

T.ex. samtycke till och
framställan om
registerkontroll, särskild
personutredning och
sammanställning/sändlista
Säpo.
Förvaras i slutet kuvert
som endast får öppnas av
behörig.

– •• –

Säkerhetsprövning,
ej erhållen tjänst

Se anm.

Kan förekomma sekretess.
T.ex. samtycke till och
framställan om
registerkontroll, särskild
personutredning och
sammanställning/sändlista
Säpo.
Gallras omgående efter
besked om att tjänst ej
erhållits.

Anställa
kandidat

Anställningsavtal

Personnummer

Personakt/
G:

Papper/
Digitalt
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Bevaras

Kan förekomma sekretess.
Gamla anställningsavtal
förvaras enbart i
personakt, medan nya
anställningsavtal förvaras
både i personakt och
G:mapp.

– •• –

– •• –
– •• –

Anhörigblankett

Personnummer

Personec/
Hos rekryterande
chef

Digitalt/
Papper

Gallras vid
inaktualitet

Sekretessblankett

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

G:

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Introduktionsutbildning
för nyanställda

2.3.1.3 Under pågående anställning
Aktivitet Handlingstyp
Personalakt

Personalsamtal mellan
chef/medarbetare

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Personnummer

Närarkiv*

Papper

Bevaras

Kronologisk

Kursinbjudningar

Utbildningsbevis/
kompetensbevis

Kronologisk

Ledighetsansökningar:
- fackligt uppdrag

Kronologisk

Hos ansvarig chef/
G:

Papper/
Digitalt

Hos HR-specialist/
Hos ansvarig
utbildare/
G:
Hos respektive
medarbetare/
Winlas
Lönekonsult/
Närarkiv*

Papper/
Digitalt
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Gallras vid
anställningen
s upphörande
Gallras vid
inaktualitet

Papper/
Digitalt

Bevaras

Papper

Gallras efter
2 år

Överföring
till kommunarkiv
2 år efter
avslutad
anställning

Anmärkning
*Närarkiv, lokaler 339,
340, 348.
Kan förekomma
sekretess.
T.ex. utvecklings-,
avstämnings- och
bedömningssamtal.
Häri även anmälningslistor och närvarolistor.

Närarkiv nr 348.

-

offentligt uppdrag

Minnesanteckningar:
- arbetsmöten
- arbetsplatsträffar
(APT)

Kronologisk

G:

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Semesterlistor

G:

Digitalt

Anmälan, sjukfrånvaro

Personec

Digitalt

Bisyssla, anmälan

Personnummer

Personakt

Papper

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter
2 år
Bevaras

Bisyssla, beslut

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

Drogtester,
mätningar och resultat

Personnummer

Personakt

Papper

Se anm.

Häri även underlag till
beslut.
Gallras efter 2 år under
förutsättning att notering
om resultatet förts in i
personalakten, annars
ska test- eller provsvaret
bevaras.

2.3.1.4 Hantera bemanning
Beskrivning
Bemanningscenter ansvarar för att förmedla vikarier till Serviceförvaltningens lokalvårds- och måltidsverksamhet, Individ & Familjeomsorgs personlig
assistans och boende med särskild service samt förskola tillhörande Förskola & Grundskola.
Aktivitet Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats
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Medium

Bevaras/
Gallras

Överföring Anmärkning
till

kommunarkiv
Protokoll/avstämningsmöten,
Bemanningscenter
Statistik

Kronologisk

Överenskommelser, anställning Personnummer
Blankett, Lex Sara och
anmälningsplikt
Handlingar rörande
bemanningsplanering

Personnummer

G:

Digitalt

G:

Digitalt

Personakt/
Personec/
Medvind
Personakt

Papper/
Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter
7 år

Papper

Bevaras

Medvind

Digitalt

Gallras efter
2 år

T.ex. rörande behov,
beställning, timvikarier.

2.3.1.5 Hantera rehabiliteringsärenden
Beskrivning
Syftet med Kungsbacka kommuns rehabiliteringsprocess är att fastställa medarbetarens arbetsförmåga och möjliggöra återgång i arbete. Kommunen har som
arbetsgivare ansvar för att medarbetare som drabbas av skada eller sjukdom får del av de rehabiliteringsåtgärder som behövs för att den skall återfå sin
arbetsförmåga.
För att klara framtida personalförsörjning är det viktigt att få tillbaka så många som möjligt av de medarbetare som är frånvarande på grund av sjukdom eller
skada. Medarbetaren har möjlighet, men har också skyldighet att vara aktiv i sin rehabiliteringsprocess. Arbetsplatser som ger förutsättningar för en god hälsa
och ett gott arbetsklimat är av avgörande betydelse för en bra verksamhet. När någon drabbas av sjukdom och sjukskrivning är ett aktivt förhållningssätt och en
ständig dialog med medarbetaren av stor betydelse för att medarbetaren skall komma tillbaka till sitt arbete.
Aktivitet Handlingstyp
Rehabiliteringsplaner

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Personnummer

Adato/
Personakt

Digitalt/
Papper

Bevaras

21

Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning

Läkarintyg

Personnummer

Mötesanteckningar,
rehabiliteringsmöten

Personnummer

Handlingsplaner för t.ex.
återgång i arbete
Arbetsförmågebedömning

Personnummer

Rehabiliteringskartläggning

Personnummer

Förstadagsintyg (signerad
överenskommelse)

Personnummer

Vårdintyg

Personnummer

Beslut från Försäkringskassan rörande sjukpenning

Personnummer

Överenskommelser,
arbetsgivare-arbetstagare

Personnummer

Personnummer

Adato/
Personakt
Adato/
Personakt

Digitalt/
Papper
Digitalt/
Papper

Bevaras

Adato/
Personakt
Adato/
Personakt
Adato/
Personakt
Adato/
Personakt

Digitalt/
Papper
Digitalt/
Papper
Digitalt/
Papper
Digitalt/
Papper

Bevaras

Adato/
Personakt
Personakt

Digitalt/
Papper
Papper

Bevaras

Adato/
Personakt

Digitalt/
Papper

Bevaras
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Bevaras

T.ex. vid
rehabiliteringsavslut
eller alkohol- och
drogrelaterade ärenden.

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Bevaras

T.ex. i samband med
sjukfrånvaro, indragen
sjukpenning, kontrakt
om att betala tillbaka
om AT får nytt sjukpenningsbeslut från
Försäkringskassan,
beviljande av förebyggande sjukpenning,
undantag från karensdag vid kronisk
sjukdom etc.
T.ex. i samband med
behandling i alkoholoch drogärenden.

2.3.1.6 Hantera disciplinärenden
Beskrivning
En medarbetare som i sitt arbete har gjort sig skyldig till fel eller försummelse kan tilldelas en disciplinpåföljd i form av en skriftlig varning.
Innan arbetsgivaren delar ut den skriftliga varningen ska man ge berörd arbetstagare tillfälle att yttra sig och den lokala fackliga organisationen ska underrättas
om den tilltänkta åtgärden.
Den fackliga organisationen har rätt till överläggning i frågan och ska påkalla överläggning senast inom sju kalenderdagar efter det att de har mottagit
underrättelsen. När den skriftliga varningen delas ut ska det ske på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon tvekan till varför medarbetaren har fått den.
Aktivitet Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Skriftlig varning/
erinran

Personnummer

Personakt/
G:

Papper/
Digitalt

Bevaras

Medvetandegörande samtal,
protokoll/minnesanteckningar

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv

2.3.1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete
Beskrivning
Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Arbetsmiljön omfattar både den fysiska,
organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och grunden för att arbetsmiljöarbetet ska bli en del i den dagliga verksamheten är att det finns en systematik, och
detta kallas ofta SAM, som innebär systematiskt arbetsmiljöarbete.
Aktivitet Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats
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Medium

Bevaras/
Gallras

Överförin
g till

Anmärkning

kommunarkiv
Handlingsplan,
systematisk arbetsmiljö
Tillbudsrapporter
Anmälningar, arbetsskador,
olycksfall, ohälsa och
allvarligare tillbud, kopia

Kronologisk
Kronologisk

Hos respektive chef/
Stratsys
Hos respektive chef/
G:

Digitalt

Bevaras

Papper/
Digitalt

Bevaras

Hos respektive chef/G:

Papper/
Digitalt

Bevaras

Arbetsskadeanmälan
skickas till AFA
försäkring. Kopior
fr.o.m. 2013 finns i G:
och kan gallras vid inaktualitet.
Övriga anmälningar,
kopior på anmälan,
original till Försäkringskassan.

Utredning av olycksfall,
ohälsa och tillbud
Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter

Kronologisk

Digitalt

Bevaras

Diarieförs

Hos respektive chef/
Stratsys
Diarium

Digitalt

Bevaras

Arbetsmiljömätningar,
buller, ljus, psykosociala
aspekter

Kronologisk

Närarkiv

Papper

Bevaras

Resultat och
handlingsplaner,
arbetsmiljö

Kronologisk

Hos respektive chef/
Stratsys

Digitalt

Bevaras
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Arbetsmiljörond, checklistor Kronologisk

Hos respektive chef/
Närarkiv
Diarium/
Hos respektive chef

Digitalt/
Papper
Digitalt

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Anmälan
mobbning/kränkande
särbehandling
Minnesanteckningar/mötesanteckningar,
personalärenden

Diarieförs
Kronologisk

G:

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Polisanmälan, kopia

Kronologisk

Papper

Bevaras

Beställningar av
företagshälsovård

Kronologisk

Hos respektive chef/
Närarkiv
Hos respektive chef/
G:

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Samtycke, sekretesslättnad i
samverkan med vårdgivare

Kronologisk

Hos respektive chef/
Stratsys

Digitalt

Bevaras

Medarbetarenkät, resultat

Kronologisk

Hos respektive chef/
Närarkiv

Papper

Bevaras

Handlingsplaner
medarbetarenkät

Kronologisk

Hos respektive chef/
Närarkiv

Papper

Bevaras

Inspektioner,
Arbetsmiljöverket

Kronologisk

Hos respektive chef/
Närarkiv

Papper

Bevaras

Riskbedömning

Kronologisk

Hos respektive chef/
Stratsys

Digitalt

Bevaras

Diskrimineringsdokumentation

Kronologisk

Hos respektive chef/
Närarkiv

Papper

Bevaras
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T.ex. ärenden som HR
deltar i rörande
kränkande särbehandling,
mobbning, konflikter.
Kan förekomma
sekretess.
Görs i e-handel.

Sammanställning
bevaras, underlag gallras
vid inaktualitet.

Handlingar rörande
jämställdhet och jämlikhet

Kronologisk

Hos respektive chef/
Närarkiv

Papper

Bevaras

T.ex. jämställdhetsplan.

2.3.1.8 Förändra och avsluta anställning
Beskrivning
Det kan finnas många anledningar till att en anställning upphör och såväl medarbetare som arbetsgivare kan ta initiativ till det. Den vanligaste anledningen till
att en anställning upphör är att medarbetaren har sökt och fått ett annat arbete eller att medarbetaren går i pension. Om anställningen upphör på arbetsgivarens
initiativ kan det bero på uppsägning av arbetsbrist eller uppsägning av personliga skäl.
När en medarbetare blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller då en tidsbegränsad anställning upphör har personen företrädesrätt till återanställning. Personen
har då företrädesrätt till återanställning på lediga arbeten under nio månader inom den förvaltning där man tidigare varit anställd. En förutsättning för att detta
ska gälla är att den anställde aktivt begär det.
Aktivitet Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats Medium

Bevaras/
Gallras

Omplaceringshandlingar

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

CV för omplacerad anställd,
kopplat till uppsägning av
personliga skäl

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

Underrättelse/varsel om
anställnings upphörande

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

Uppsägnings- och
avskedshandlingar

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras
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Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
T.ex. anställningserbjudande, genomförda
omplaceringsutredningar.

T.ex. uppsägning pga egen
begäran, arbetsbrist eller
övertalighet.

Överenskommelse,
upphörande av anställning

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

LAS-varsel, handlingar som
resulterar i avslut

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

Erbjudande om förlängd
anställning och anställning
pga konvertering*

Personnummer

Personakt

Papper

Bevaras

LAS-varsel, handlingar som
ej resulterar i avslut
LAS, varselbrev av
tidsbegränsad anställning
LAS-företräde,
tidsbegränsad anställning
Blankett för företrädesrätt
Erbjudande om anställning,
företrädesrätt

Personnummer

Avstå rätten till
tillsvidareanställning vid
konvertering

Personnummer

Avslutningssamtal

Hos HR
administratör för
LAS och Winlas
Hos HR
administratör för
LAS och Winlas
Winlas/G:
Digitalt

Gallras efter
2 år

Pärm hos HR
Papper
administratör för
LAS och Winlas
Personakt/G:
Papper/
Digitalt

Gallras efter
2 år

Personakt/ G:

Bevaras

Hos respektive
enhetschef
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Papper/
Digitalt

Gallras efter
2 år
Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

Gallras vid
inaktualitet

Med eller utan
avgångsvederlag.

*T.ex. erbjudande om
förlängd tidsbegränsad
anställning eller annan
tillsvidareanställning.
Tidsbegränsade
anställningar.

Exitenkät

Hos respektive
enhetschef

Arbetsgivarintyg

G:

Digitalt

Personnummer

Personakt

Papper

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats Medium

Bevaras/
Gallras

G:

Gallras efter
2 år

Tjänstgöringsintyg

Se anm.

Svar och underlag gallras
vid inaktualitet. Leder
enkäten till en sammanställning av betydelse för
verksamheten bevaras den.

Gallras efter
2 år
Bevaras

2.3.1.9 Övrigt
Aktivitet Handlingstyp
Statistik SKL

Digitalt

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv

2.4 Verksamhetsområde: Lön
2.4.1 Processgrupp: Administrera lön
2.4.1.1 Hantera styrdokument och riktlinjer – löneverksamhet
Aktivitet

Handlingstyp
Processbeskrivning för
hantering av personalförsäkringar

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Intranät

Digitalt

Se anm.
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Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
”Levande dokument” i den
bemärkelse att den revideras.

2.4.1.2 Beräkna och betala ut lön
Beskrivning
Medarbetare som är anställd för en sammanhängande tid av minst tre månader med minst 40 procent i sysselsättningsgrad erhåller månadslön. Månadslönen är
den fasta kontanta lönen för kalendermånad som medarbetaren och arbetsgivaren kommer överens om. Eventuellt fast lönetillägg, som utges för
kalendermånad, anses normalt också som fast kontant lön.
Medarbetare, som anställs för kortare tid än tre månader och/eller med lägre sysselsättningsgrad än 40 procent, erhåller timlön som fastställs efter
överenskommelse.
Aktivitet

Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Hantera
underlag

Arbetstidsschema

Personnummer Artvise

Digitalt

Timrapporter

Personnummer Lönekonsult/
Närarkiv*

Papper

Månadsrapporter

Personnummer Lönekonsult/
Närarkiv*

Papper

Gallras efter
2 år

*Närarkiv nr 349

Arvoden för
valförrättare, uppdragstagare, förtroendevalda,
god man
Ersättningar för
månadsanställd
personal*

Personnummer Närarkiv*

Papper

Gallras efter
7 år

*Närarkiv nr 348

Personnummer Innevarande år i
respektive
förvaltnings
närarkiv, sedan
centralarkivet

Papper

Gallras efter När inne7 år
varande år
löpt ut.

*T.o.m. 2017-09-30 förvaras
hos lönecenter.
Fr.o.m. 2017-10-01 förvaras
det hos respektive
förvaltning. Innevarande år i
respektive förvaltnings

– •• –
– •• –
– •• –

– •• –

Förvaringsplats

29

Medium

Bevaras/
Gallras

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
Gallras efter
Via ärendehanterings2 år
systemet.
Gallras efter
*Närarkiv nr 348
2 år

närarkiv, som sedan skickas
till centralarkivet.
T.ex. att ersättningar för 2017
står då i närarkivet under hela
2018 och skickas först 2019
till centralarkivet.
T.ex. bilersättningar
(inklusive körjournal om
grund för bilersättning),
reseersättningar, inrikestraktamenten, friskvårdsersättning.
– •• –
– •• –

– •• –

– •• –

Utlandstraktamente

Personnummer Lönekonsult/
Närarkiv*

Papper

Gallras efter
7 år

*Närarkiv nr 348.

Ersättningar för
timavlönad personal

Personnummer Lönekonsult/
Närarkiv*

Papper

Gallras efter
7 år

*Närarkiv nr 348.

Ledighetsansökningar:
- föräldraledighet
- studier
- tjänstledighet
- semester t.o.m
2017-09-30

Personnummer Lönekonsult/
Närarkiv*

Tjänstledighet,
lärarlyftsansökan

Personnummer Lönekonsult/
Närarkiv*

Papper

Gallras efter
2 år

T.ex. ersättning för egna
utlägg o friskvårdsersättning.
Fr.o.m 2017-10-01 av den
anställde själv i Personec/
Medvind.
*Närarkiv nr 348.
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Papper

Gallras efter
2 år

*Närarkiv nr 348.

– •• –

Omvandling av
semesterdagar

Personnummer Artvise

Digitalt

Gallras efter
2 år

Bifogad blankett via
ärendehanteringssystemet.

– •• –

Ansökan, byte
Personnummer Lönekonsult/
semesterdagstillägg mot
Närarkiv*
ökad ledighet

Papper

Gallras efter
2 år

*Närarkiv nr 348.

– •• –

Sjukledighet,
sjukförsäkran för
timavlönad personal

Personnummer Artvise

Digitalt

Gallras efter
2 år

Bifogad blankett via
ärendehanteringssystemet.

Bilavtal

Personnummer Personakt*

Papper

Bevaras

*Akt finns i närarkiv, lokaler
339, 340, 348.

– •• –

Ändringsanmälan av
kodsträng/lön

Personnummer Artvise

Digitalt

Gallras efter
2 år

Bifogad blankett via
ärendehanteringssystemet.

– •• –

Ansökan om
löneväxling

Digitalt

Gallras efter
2 år

– •• –

Överenskommelse om
löneväxling

Papper/
Digitalt

Bevaras

– •• –

– •• –

G:
Personnummer Se anm.

Beslut om högriskskydd Personnummer Lönekonsult/
från Försäkringskassan
Närarkiv*
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Papper

Gallras efter
2 år

Original hos medarbetare,
digital kopia hos
pensionshandläggare som
förvarar kopian i G:.
Kopia skickas även till Max
Matthiessen/annat
försäkringsbolag eller bank.
*Närarkiv nr 348.

– •• –
– •• –
– •• –

– •• –

Utifrån beslut begär
lönekonsult ersättning från
försäkringskassan.
*Närarkiv nr 357.

Beslut om utmätning i
lön

Personnummer Närarkiv*

Papper

Gallras efter
7 år

Skattsedlar, jämkning

Personnummer Lönekonsult/
Närarkiv*

Papper

Gallras efter
2 år

*Närarkiv nr 348.

Intresseavdrag

Personnummer Närarkiv*

Papper

Gallras efter
7 år

*Närarkiv nr 357.

Inkomna kvitton, t.o.m
2017-09-30

Bearbeta lön

Justeringsrapporter,
manuella utbetalningar
kopia,
återbetalda löneskulder

Verkställa lön

Bank-/ekonomifiler

Närarkiv*

Papper

Gallras efter
7 år

Papper

Gallras efter
2 år

P:

Digitalt

Gallras efter
2 år

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Personnummer Lönekonsult/
Närarkiv*

T.ex. konstföreningen,
kostavdrag.
*Närarkiv nr 348.
*Närarkiv nr 348.

2.4.1.3 Upphörande av anställning
Aktivitet

Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Hantera
tjänstepension

Pensionsbeslut/brev

Personnummer Personakt/
Externt system*
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Bevaras

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
*System hos KPA.

Hantera
dödsfall

– •• –

– •• –

Dödsfallsintyg med
släktutredning,
dödsfallsanmälan
Arbetsgivarintyg,
anmälan om avliden
arbetstagare

G:

Gallras efter
1 år

Personnummer Personakt

Bouppteckningsintyg

Filer.

Bevaras

G:

Gallras efter
1 år

2.4.1.4 Äldre handlingar
Aktivitet

Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Arbetsgivaruppgifter,
underlag

Närarkiv

Bevaras

Underlag för
arbetsgivarintyg, lista

Närarkiv

Bevaras

Sökregister

Närarkiv

Bevaras

Summa per löneart

Närarkiv

Bevaras

Slutgiltig
sammanställning av
taxeringsuppgift

Närarkiv

Bevaras
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Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
Uppgifter mellan 1975-2000/
Grad av bevarande utreds
under 2018.
Uppgifter t.o.m. 1999-05/
Grad av bevarande utreds
under 2018.
Från 1975-1999/
Grad av bevarande utreds
under 2018.
Uppgifter mellan 1976-1998/
Grad av bevarande utreds
under 2018.
Uppgifter tom 1999-05/
Grad av bevarande utreds
under 2018.

Lönelistor

Närarkiv

Bevaras

Matrikeluppgifter

Närarkiv

Bevaras

Matrikelkort
läraruppgifter

Närarkiv

Bevaras

Grad av bevarande utreds
under 2018.
Grad av bevarande utreds
under 2018.
Uppgifter tom 1999-05/
Grad av bevarande utreds
under 2018.

2.4.1.5 Övrigt
Aktivitet

Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Friskvård, kvitton

Hos enhetschef

Kvitton, utlägg

Hos enhetschef

Redovisning av
preliminärskatt och
arbetsgivaravgift

Handläggare/
Närarkiv*

Papper

Bokföringsorder och
avstämningslistor
Kontrolluppgifter

Handläggare/
Närarkiv*
P:

Papper

Rättning av
kontrolluppgifter

Handläggare/
Närarkiv*

Papper

2.5 Verksamhetsområde: Ekonomi
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Digitalt

Bevaras/
Gallras
Gallras efter
10 år
Gallras efter
11 år
Gallras efter
7 år
Gallras efter
7 år
Gallras efter
7 år
Gallras efter
7 år

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv

*Närarkiv nr 357

*Närarkiv nr 357

*Närarkiv nr 357

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

Avskrivningar,
kundfakturor

Årsvis

Närarkiv*

Gallras efter
10 år

Papper

Överföring
till kommunarkiv

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

Årsvis

Närarkiv

Papper

Gallras efter
10 år

Betalning registreras i
Inkassodirekt.

Bokföringsorder,
underlag
Bokföringsorder

Årsvis

Närarkiv

Papper

Årsvis

Ekonomisystem/ Digitalt
Microweb

Gallras efter
10 år
Gallras efter
10 år

Attesterat underlag registreras i
ekonomisystemet.
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 krediteringsunderlaget arkiveras i KLK
Ekonomis närarkiv på
Vägmästaren.
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Manuella utbetalningar

Årsvis

Närarkiv

Papper

Gallras efter
10 år

Manuella utbetalningar registreras
i leverantörsregistret i Raindance.

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

Huvudbok

Årsvis

Närarkiv/
Microweb

Bevaras

Papper/
Digitalt*

Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning
*Pappersversion mellan 19712007. CD mellan 1993-2005.
Digitalt mellan 2001-2005.
Från och med 2006 sparas inte
någon separat huvudbok utan
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denna information finns att hämta
i bokföringsdatabasen.
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.
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Aktivitet

Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats Medium

Bevaras/
Gallras

Bokslut

Årsvis

G:/
Microweb/
Centralarkiv

Bevaras

Papper/
Digitalt*

Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning
*Pappersversion t.o.m. 2011,
digitalt fr.o.m. 2012.
Fr.o.m. 2012 samlas bokslutsmaterial 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
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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:/
Papper/
Närarkiv/Central Digitalt*
arkiv

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
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

Autogiro,
medgivande/
avanmälningar från
BGC

Systematisk

Se anm.

Gallras 10 år
efter att avtal
upphört

Digitalt
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Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning
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
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
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Bevaras

Anläggningsregister är från och
med 2008 en modul i ekonomisystemet. Dessförinnan var
anläggningsregistret en fristående
accessdatabas.

Saldon per 2007-12-31 finns i
databasen "Anläggningsregister
per 2007-12-31" i Microweb.
Från 2008 sparas anläggningsregistret 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
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
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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.

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
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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

Kundfakturor,
Raindance
Kundfakturor, vattenoch renhållningsavgifter

Gallras efter
10 år

Fakturafil läses in i Raindance
och sparas digitalt.

Kronologiskt

Raindance/
Microweb

Digitalt

Gallras efter
10 år

Alla kundfakturor överförs
löpande till Microweb efter 3 år.

Årsvis

Närarkiv/
P:

Papper/
Digitalt*

Gallras efter
10 år

Elegans kundfakturajournaler
t.o.m. okt 2009.
Future fakturafiler fr.o.m.
november 2009.
Kundfakturor som finns i Future
arkiveras i EDP arkiv Future.

”P:\DFiles\Arkiv\KR\Fakturafiler
” under respektive förvaltning.
Överförs löpande till databasen
"Övriga arkivet" i Microweb.

*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
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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 Årsvis
hyresavier

Arkivskåp*

Papper

Gallras efter
10 år

Inkomna pappersfakturor som
inte kan skickas för skanning,
registreras manuellt i Proceedo.
*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 skanningsleverantören. De skannade
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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.
Aktivitet

Handlingstyp

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats Medium

Bevaras/
Gallras

Avstämningslistor

Systematisk

Se anm.

Papper/
Digitalt

Gallras efter
2 år

Delårsrapporter

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Bevaras

Centralarkiv

Papper

Bevaras

Hundskatteregister
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Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning
Avstämning av balanskonton och
reskontror görs av respektive
balanskontoansvarig.

Hundskatteregister för åren 19241951.

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.

Skattedeklaration

Årsvis

Närarkiv*

Papper

Gallras efter
10 år

Kommunens egna fastigheter och
löneskatt på pensionskostnader.
Deklaration görs av handläggare
på KLK Samhällsbyggnadskontor.
*Arkiveras i Samhällsbyggnadskontorets närarkiv i Stadshuset.

Momsdeklaration med
tillhörande underlag

Årsvis

Närarkiv

Papper
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Gallras efter
10 år

Arkiveras i KLK Ekonomis
närarkiv på Vägmästaren.

Ansökan,
momsersättning med
tillhörande underlag
Underlag till
deklaration, jämkning
moms

Årsvis

Närarkiv

Papper

Gallras efter
10 år

Arkiveras i KLK Ekonomis
närarkiv på Vägmästaren.

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

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

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
inbetalningar arkiveras i
Ekonomis närarkiv på KLK.

3. Överföring
betalning Future
-> Inkasso
Direkt

Internfakturor

3. Manuell hantering i Future.
Listan sparas tillsammans med
dagens betalningar för Future.
Årsvis

Raindance

Digitalt
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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

Attestlistor

Systematisk

Närarkiv

Gallras efter
10 år

Papper

Överföring
till kommunarkiv

Anmärkning
Enligt attestreglementet och
tillämpningsanvisningarna som
finns på Insidan:
https://insidan.kungsbacka.se/Ko
mmungemensamt/Ekonomi-ochstyrning-ny/Regler-ochstyrdokument/attestreglemente/
Pärm med originalattester för
KLK finns i Ekonomis närarkiv
på Vägmästaren.

Dokumentation,
redovisningssystemet

Årsvis

Närarkiv/
G:/
Microweb

Papper/
Digitalt
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Gallras efter
10 år

Dokumentation av redovisningssystemet 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
lånet är slutbetalt

Endast befintliga, inga nya
tillkommer pga ändrad hantering
okt 2014 till avbetalningsplaner.
Arkiveras i KLK Ekonomis
närarkiv på Vägmästaren.
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Lånehandlingar

Kronologisk

Närarkiv

Papper

Gallras efter
10 år

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

Avvisade leverantörsbetalningar

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 försäkringsförmedlare 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\
Försäkringsbrev”. Utredning
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pågår med var de ska sparas
ytterligare.

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

Leda – styra –
organisera

Policydokument,
fastställt genom
politiskt beslut

Diarieförs

Diarium

Digitalt

Bevaras

Riktlinjer, övriga

Ämnesvis

Intranät/
G:

Digitalt

Se anm

– •• –
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Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
T.ex. kommunikationspolicy.
Publiceras även på webbplatsen och intranät.
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
Aktivitet

Handlingstyp

Dokumentera
webbplats

Webbplats

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Extern server/G:

Digitalt

Bevaras

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Server

Digitalt

Se anm.

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
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

Nå ut internt
och externt

Nyheter, kommunens
intranät och webbplats

Sortering/
Registrering

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
Nyheter som aviseras och
läggs upp i kommunens
intranät eller webbplats.
Gallras manuellt vid behov
(rutin ska fastställas).
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Pressmeddelanden

Kronologisk

Extern server

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

– •• –

Informationsmaterial,
Nyhetsbrev

Kronologisk

Extern server

Digitalt

Bevaras

– •• –

Informationsmaterial,
Annonser

Kronologisk

G:

Papper/
Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

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

G:

Papper/
Digitalt

Bevaras

Trycksaker med ursprung i
den egna verksamheten som
t.ex. informationsblad,
broschyrer, publikationer.
Även tredjepartsprodukter
som Nyinflyttad och
Framtidsvalet.

– •• –

Informationsmaterial,
egenproducerade
trycksaker
– •• –

Pressmeddelanden
distribueras i regel via
MyNewsdesk.
Nyhetsbrev distribueras som
e-post via Apsis.

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
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bilder som rör intern
information och dylikt kan
gallras vid inaktualitet.
– •• –

Fotosamlingar, ickestrukturerat bildmaterial

Digitalt/
Papper

Gallras vid
inaktualitet

Digitala bilder, papperskopior, CD-skivor m.m. som
rör intern information etc.

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

Använda sociala Sociala medier
medier å
kommunens
vägnar

Sortering/
Registrering

Förvaringsplats

Medium

Bevaras/
Gallras

Se anm.

Extern webb/
Server

Digitalt

Gallras vid
inaktualitet

Överföring
Anmärkning
till kommunarkiv
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
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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.
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
Datum

2021-06-10
Diarienummer

KS 2021-00694

Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande datum 2022: 11, och 18 januari; 1, och 8
februari; 1, 8, 15 och 29 mars; 5 och 19 april; 3, 10, 17, 24 maj; 7 och 14 juni; 16 och 23 augusti; 6, 13
och 20 september; 4, 11 och 18 oktober; 8, 15, 29 november; 6 december.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen sammanträder följande datum 2022: 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31
maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2022: 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 15 juni,
16 augusti, 15 september, 18 oktober, 8 november, 6 december.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer varje år,
kommande års sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns
angiven i kommunfullmäktiges arbetsordning.
I den framgår det att kommunfullmäktige som huvudregel sammanträder andra tisdagen i månaden.
Även kommunstyrelsen sammanträder en gång per månad enligt reglemente. När under månaden
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda finns däremot inte angivet.
Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-10
Kalender över sammanträdesdagar 2022 för KSAU, KS och KF
1 (2)
Kommunledningskontoret
Andrea Egerlundh
0300-834272
Kommunsekreterare

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, kommunledningskontoret: ekonomi
Beskrivning av ärendet
Förslag till sammanträdesdagar för år 2022 följer i allt väsentligt tidigare års sammanträdesstruktur. Då
det år 2022 är valår, med val till riksdag, region-, alternativt landstingsfullmäktige samt till
kommunfullmäktige, påverkas kommunfullmäktiges sammanträdesdag i oktober och läggs en vecka
senare än normalt. Enligt kommunallagen ska ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljas för fyra
år räknat från och med den 15 oktober valåret.
I planeringen av sammanträdesdagarna har även hänsyn tagits till andra beslutande organs
sammanträdesdagar.
Ekonomiuppföljning och kommunbudget är inplanerad för behandling följande sammanträdesdagar:
Årsredovisning 2021 och interkontrollrapport i kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 mars, i
kommunstyrelsen den 22 mars och i kommunfullmäktige den 5 april.
Internkontrollplan i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni och i kommunstyrelsen den 21 juni.
Ombudgetering och resultatfonder är inplanerad för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den
29 mars, i kommunstyrelsen den 26 april och i kommunfullmäktige den 10 maj.
Kommunbudget är inplanerad för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj, i
kommunstyrelsen den 31 maj och i kommunfullmäktige den 15 juni.
Apriluppföljningen är inplanerad i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj, i kommunstyrelsen
den 31 maj och i kommunfullmäktige den 15 juni.
Delårsbokslutet är inplanerat i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 september, i kommunstyrelsen
den 4 oktober och i kommunfullmäktige den 8 november.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-11
Diarienummer

KS 2021-00695

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att annons om kommunfullmäktiges sammanträden införs i de lokala
ortstidningarna Norra Halland och Kungsbacka-Posten under 2022. I annonsen i Norra Halland
publiceras även väsentliga ärenden i föredragningslistan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare kommunallag
uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 är lagkravet ändrat till att kommunfullmäktiges
sammanträden i stället ska tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla. Trots detta har
kommunfullmäktige funnit det angeläget att införa annons om fullmäktiges sammanträden i
ortstidningarna.
Under innevarande år sker annonseringen i Norra Halland och Kungsbacka-Posten.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-11
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Kansliet

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden i de lokala ortstidningarna. Detta för att tidigare kommunallag
uppställde krav om kungörelse. Sedan 1 januari 2018 är lagkravet ändrat till att kommunfullmäktiges
sammanträden i stället ska tillkännages på kommunens webbaserade anslagstavla. Trots detta har
1 (2)
Kommunledningskontoret
Patrik Johansson
0300–83 42 33
Kommunsekreterare

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

kommunfullmäktige funnit det angeläget att införa annons om fullmäktiges sammanträden i
ortstidningarna.
Under innevarande år sker annonseringen i Norra Halland och Kungsbacka-Posten.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret bedömer fortsatt att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i
de lokala ortstidningarna är angeläget för att säkerställa allmänhetens, lokalmedias och övriga
intressenters möjligheter att följa beslutsfattandet i kommunens folkvalda församling.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-08
Diarienummer

KS 2021-00644

Fastställande av ny valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt inför de
allmänna valen 2022
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer ny valdistriktsindelning enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 och
översänder det till Länsstyrelsen i Hallands län för antagande.
Sammanfattning av ärendet
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2021 för att
beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021
få uppgift om några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.
Valnämnden gav den 28 september 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att se över
valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal valdistrikt har ökat så pass
mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade.
De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och Södra Kolla, att
valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas av för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala
som namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av
för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen
blir därmed 46.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08
Valnämnden 2021-05-10, § 8
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26
Karta valdistrikt Kungsbacka kommun, 2021-04-26
Karta valdistrikt Åsa, 2021-04-26
Karta valdistrikt Kolla, 2021-04-26
Karta valdistrikt Onsala, 2021-04-26
Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot, Länsstyrelsen i
1 (3)
Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

Hallands län, 2021-04-13
Bilaga – Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14
Valnämnden 2020-09-28, § 13
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Hallands län, valnämnden
Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § vallagen ska länsstyrelsen på förslag av kommunfullmäktige
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om
indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle
att yttra sig.
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i
valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal.
Valdistriktens storlek och omfattning ska anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av
väljare till vallokalerna.
I 4 kap. 17 § vallagen anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000
röstberättigade. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att
valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett
valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet
för valhemligheten ska kunna bibehållas. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar
såsom utflyttningar, nybyggnationer och liknande. Det är eftersträvansvärt att antalet röstberättigade är
relativt jämnt fördelat mellan valdistrikten.
Efter en översyn av valdistrikten inför valåren 2018–2019 var förvaltningens bedömning att två distrikt
behövde delas då de 2016 hade omkring 2000 röstberättigade. Valdistrikt Tölö Landsbygd delades då
till två valdistrikt; Björkris och Tölö och valdistrikt Västra Villastaden/Kolla delades till två valdistrikt,
Västra Villastaden och Kolla. Den nya indelningen resulterade i 43 individuellt namngivna valdistrikt.
Valnämnden gav sedan den 28 september 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att se över
valdistriktsindelningen inför valet 2022. Bakgrunden var att i ett antal valdistrikt hade antalet
röstberättigade ökat så pass mycket att flera distrikt behövde delas. Efter översyn av valdistrikten inför
valet 2022 är förvaltningens bedömning att tre valdistrikt behöver göras om då de 2021 beräknas ha
omkring 2000 röstberättigade.
Valdistrikt Kolla som 2021 beräknas ha 1 947 röstberättigade delas upp i Norra och Södra Kolla.
Norra Kolla får efter delningen 1 019 röstberättigade och Södra Kolla får 973 röstberättigade personer.
Distrikt Gottskär som beräknas ha 1 969 röstberättigade 2021 delas av tillsammans med distrikt

KUNGSBACKA KOMMUN
3 (3)

Vässingsö/Röda Holme för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala och
beräknas få 1 100 röstberättigade. Kvar i distrikt Gottskär blir 1 285 röstberättigade och i
Vässingsö/Röda Holme 1 323.
Distrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa som
namnges Åsa kust. Kvar efter delningen blir i distrikt Åsa Centrum 1 586 röstberättigade, Ölmanäs
1 458 och Ölmevalla Östra 1 361. I det nya distriktet Åsa kust beräknas det bli 1 166 röstberättigade.
Den nya indelningen resulterar i 46 stycken individuellt namngivna valdistrikt.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnd

Datum

1 (2)

2021-05-10

§8
Dnr 2020-00013
Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt
inför valen 2022
Beslut
Valnämnden godkänner förslag till ny valdistriktsindelning och namngivning av nya
valdistrikt enligt tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 och översänder det till
kommunfullmäktige för fastställande.
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige efter fastställande översänder ny
valdistriktsindelning till Länsstyrelsen i Hallands län för antagande.
Sammanfattning av ärendet
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens
indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då
ordinarie val till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt
ska meddelas senast den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas vid
valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021 få uppgift om
några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.
Valnämnden gav 28 september 2020, kommunledningskontoret i uppdrag att se över
valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal valdistrikt
har ökat så pass mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska omfatta
mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.
De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och
Södra Kolla, att valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas för att bilda
ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa
Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att bilda ett fjärde distrikt i Åsa
som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir därmed 46 till
antalet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26
Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot,
Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-13
Bilaga - Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14
Karta valdistrikt Kungsbacka kommun 2021-04-26
Karta valdistrikt Åsa 2021-04-26
Karta valdistrikt Kolla 2021-04-26
Karta valdistrikt Onsala 2021-04-26
Valnämnden 2020-09-28, § 13
Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnd

Datum

2021-05-10

Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-04-26
Diarienummer

VN 2020-00013

Översyn av valdistriktsindelning samt namngivning av nya valdistrikt inför valen 2022
Förslag till beslut i valnämnden
Valnämnden godkänner förslag till ny valdistriktsindelning och namngivning av nya valdistrikt enligt
tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26 och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande.
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige efter fastställande översänder ny valdistriktsindelning till
Länsstyrelsen i Hallands län för antagande.
Sammanfattning av ärendet
På förslag av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast den 1 december 2021 för att
beslutet ska kunna tillämpas vid valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021
få uppgift om några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför valet 2022.
Valnämnden gav 28 september 2020, kommunledningskontoret i uppdrag att se över
valdistriktsindelningen. Bakgrunden är att antalet röstberättigade i ett antal valdistrikt har ökat så pass
mycket att flera distrikt behöver delas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade.
De föreslagna förändringarna innebär att valdistrikt Kolla delas upp i Norra och Södra Kolla, att
valdistrikt Gottskär och Vässingsö/Röda Holme delas för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala som
namnges Södra Onsala samt att valdistrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att
bilda ett fjärde distrikt i Åsa som namnges Åsa kust. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir
därmed 46 till antalet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26
Information om valkrets- och valdistriktsindelning samt mandat och ersättarkvot, Länsstyrelsen i
Hallands län, 2021-04-13
Bilaga - Röstberättigade Kungsbacka, Länsstyrelsen i Hallands län, 2021-04-14
Karta valdistrikt Kungsbacka kommun 2021-04-26
Karta valdistrikt Åsa 2021-04-26
Karta valdistrikt Kolla 2021-04-26
1 (3)
Eva-Lotta Bengtsson
Kommunsekreterare

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Karta valdistrikt Onsala 2021-04-26
Valnämnden 2020-09-28, § 13
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § Vallagen ska länsstyrelsen på förslag av kommunfullmäktige
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen året närmast före
det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om
indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle
att yttra sig.
Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt. Det är valdistrikten som är de minsta ”byggstenarna” i
valgeografin och de utgör grunden för valkretsarna och valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal.
Valdistriktens storlek och omfattning ska anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av
väljare till vallokalerna.
I 4 kap. 17 § VL anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om
det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.
Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet
väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt
omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för
valhemligheten ska kunna bibehållas. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom
utflyttningar, nybyggnationer etcetera Det är eftersträvansvärt att antalet röstberättigade är relativt
jämnt fördelat mellan valdistrikten.
Efter en översyn av valdistrikten inför valåren 2018-2019 var förvaltningens bedömning att två distrikt
behövde delas då de 2016 hade omkring 2000 röstberättigade. Valdistrikt Tölö Landsbygd delades då
till två valdistrikt; Björkris och Tölö och valdistrikt Västra Villastaden/Kolla delades till två valdistrikt,
Västra Villastaden och Kolla. Den nya indelningen resulterade i 43 individuellt namngivna valdistrikt.
Valnämnden gav sedan 28 september 2020, kommunledningskontoret i uppdrag att se över
valdistriktsindelningen inför valet 2022. Bakgrunden var att i ett antal valdistrikt hade antalet
röstberättigade ökat så pass mycket att flera distrikt behövde delas. Efter översyn av valdistrikten inför
valet 2022 är förvaltningens bedömning att tre valdistrikt behöver göras om då de 2022 beräknas ha
omkring 2000 röstberättigade. Vid beräkningen av antalet röstberättigade har även den åldersgrupp
som blir röstberättigade (18 år) innan valet äger rum 2022 tagits hänsyn till.
Valdistrikt Kolla som 2022 beräknas ha 1947 röstberättigade delas upp i Norra och Södra Kolla. Norra
Kolla får efter delningen 1019 röstberättigade och Södra Kolla får 973 röstberättigade personer.
Distrikt Gottskär som beräknas ha 1969 röstberättigade 2022 delas av tillsammans med distrikt
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Vässingsö/Röda Holme för att bilda ytterligare ett distrikt i Onsala som namnges Södra Onsala och
beräknas få 1100 röstberättigade. Kvar i distrikt Gottskär blir 1285 röstberättigade och i
Vässingsö/Röda Holme 1323. Distrikt Åsa Centrum, Ölmanäs och Ölmevalla Östra delas av för att
bilda ett fjärde distrikt i Åsa som namnges Åsa kust. Kvar efter delningen blir i distrikt Åsa Centrum
1586 röstberättigade, Ölmanäs 1458 och Ölmevalla Östra 1361. I det nya distriktet Åsa kust beräknas
det bli 1166 röstberättigade. Den nya indelningen resulterar i 46 stycken individuellt namngivna
valdistrikt

Sofia Jonsson
Administrativ chef

VALDISTRIKT KUNGSBACKA KOMMUN
Skala 1:150000

8 km

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Hela kommunens valdistrikt

2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

VALDISTRIKT ÅSA
Skala 1:35000

2 km

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Ölmevall Östra, Åsa Centrum, Ölmanäs, Åsa Kust

2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

VALDISTRIKT KOLLA
Skala 1:14000

700 m

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Kolla Norra och Kolla Södra

2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

VALDISTRIKT ONSALA
Skala 1:28000

2 km

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Gottskär, Vässingsö/Röda Holme, Södra Onsala

2021-04-26

Kartredovisningen har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar

Information
2021-04-13
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Diarienummer
3655-2021

Angående översyn av valkrets- och
valdistriktsindelningen inför valet 2022
Av 4 kap. 11 § vallagen (2005:837), VL, framgår att kommunen, vid val
till kommunfullmäktige, är en enda valkrets om inte något annat följer av
12 §. Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt får
kommunen delas in i två eller flera valkretsar. Kungsbacka kommun har,
enligt Valmyndighetens statistik per den 1 mars 2021, 64 081 personer
som har rösträtt i kommunen. Kommunfullmäktige ska senast den 31
oktober 2021 besluta om indelningen i valkretsar. För att gälla ska beslutet
vara fastställt av länsstyrelsen.
Enligt bestämmelserna i 4 kap. 17 § VL ska länsstyrelsen på förslag av
kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Kommunen ska se över indelningen året närmast före det år då ordinarie
val till riksdagen ska hållas. Om det behövs får länsstyrelsen självmant
besluta om indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant
beslut ska kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig.
I 17 § anges också att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre
än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Det är eftersträvansvärt att
antalet röstberättigade är relativt jämnt fördelat mellan valdistrikten.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska enligt 4 kap. 18 § VL
meddelas senast den 1 december 2021 för att beslutet ska kunna tillämpas
vid valet 2022. Länsstyrelsen önskar därför att senast den 1 oktober 2021
få uppgift om några förändringar i valdistriktsindelningen planeras inför
valet 2022.
Länsstyrelsen erinrar även om att kommunfullmäktige, i enlighet med 5
kap. 5–8 §§ kommunallagen (2017:725) senast den siste februari 2022
ska besluta om eventuella ändringar av antalet mandat samt ersättarkvot.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om ett sådant beslut.
Johannes Härri
Valsamordnare

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 - 224 30 00

LÄNSSTYRELSEN

Information
2021-04-13
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3655-2021

Sändlista
Kommunfullmäktige, Kungsbacka kommun; info@kungsbacka.se
Valnämnden, Kungsbacka kommun; info@kungsbacka.se
Bilaga
Röstberättigade i kommunen, per valdistrikt

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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13840101
13840102
13840103
13840104
13840105
13840106
13840107
13840108
13840201
13840202
13840203
13840204
13840205
13840206
13840301
13840302
13840401
13840402
13840403
13840404
13840501
13840502
13840503
13840504
13840505
13840506
13840601
13840602
13840801
13840802
13840803
13840901
13841201
13841202
13841203
13841301
13841401
13841402
13841403
13841404
13841405

Innerstaden
Västra Villastaden
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla
Hålabäck
Hammerö
Hammerö Södra/Västra
Tingberget
Kolla
Varla Södra
Varla Norra
Tölö
Fors
Hede
Björkris
Anneberg
Älvsåker
Vallda Sandö
Vallda Lerkil
Vallda Bröndome
Vallda Backa
Kyvik
Kullavik Centrum
Släps Kullen
Malevik/Släps Inland
Bukärrs Centrum
Särö
Frillesås Landsbygd
Frillesås Kust
Ölmevalla Östra
Ölmanäs
Åsa Centrum
Gällinge/Idala/Förlanda
Fjärås Norra
Fjärås/Må
Fjärås Södra
Hanhals
Forsbäck/Oskarsberg
Presse/Skällared
Onsala Kyrka
Onsala Rydet
Gottskär

1124
1273
1547
1513
1131
1251
1023
1986
1622
1725
1314
1193
1201
1411
1388
1394
1371
1450
1181
1455
1557
1417
1701
1569
1754
1460
1482
1422
1970
1588
1787
1456
1766
1616
1287
998
1868
1554
1514
1450
1858
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Kungsbacka
Kungsbacka

13841406 Vässingö/Röda Holme
13841407 Västra Onsala

1673
1781

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnd

Datum

1 (1)

2020-09-28

§ 13
Dnr 2020-00013
Uppdrag om översyn av valdistrikt
Beslut
Valnämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över
valdistriktsindelningen.
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Valsamordnare Kristina Gudmundson informerar om att arbete har påbörjats med
översyn av valdistrikten. I flera valdistrikt har antalet röstberättigade ökat så mycket
att flera distrikt kommer att behöva delas. Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000
och 2 000 röstberättigade. Nytt är att valsedlarna ska vara på avskärmad plats. Det är
därmed troligt att det blir längre köer än vid tidigare val. 2000 röstberättigade vid en
vallokal är därmed i mesta laget.
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens
indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år
då ordinarie val till riksdagen skall hållas.
Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast den 1
december året före det år då beslutet skall tillämpas första gången.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Alf Olofsson (S) yrkar att valnämnden ger kommunledningskontoret i
uppdrag att se över valdistriktsindelningen.
Beslutsgång
Ordförande (S) prövar först sitt eget yrkande och finner att valnämnden bifaller det.
Ordförande (S) prövar om nämnden kan notera informationen till protokollet och
finner att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-03
Diarienummer

KS 2021-00745

Fördelning av utökade statsbidrag från Skolverket till skolväsendet 2021
"skolmiljarden"

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns tillkommande del av skolmiljarden med
1 760 546 kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 706 207 kronor till nämnden för
Gymnasium & Arbetsmarknad.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av pågående pandemi beslutade regeringen under våren 2021 att förstärka
skolväsendet med 1 miljard kronor 2021 genom den så kallade skolmiljarden som betalades ut till
samtliga kommuner i landet. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 13 april 2021
om fördelning av Kungsbackas del av bidraget. Bidraget fördelades proportionellt utifrån antalet barn
och unga i åldrarna 6 - 19 år.
Regeringen har efter detta beslutat att utöka satsningen med ytterligare 250 miljoner kronor för 2021.
Kungsbackas andel uppgår till 2 466 753 kronor. Det är upp till varje kommun att bestämma hur
medlen ska användas, men bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma
grunder.
Aktuellt statsbidrag ska i externredovisningen redovisas som ett generellt statsbidrag. I Kungsbacka
kommun hanteras de generella statsbidragen centralt på finans och utgör därefter grund för
ramtilldelning till nämnderna. Denna hantering följer av kommunens beslutade
ekonomistyrningsprinciper. Följden av beslutet är att intäkterna år 2021 i form av generella statsbidrag
höjs samt att berörda nämnder erhåller motsvarande ramökning. Årets budgeterade resultat påverkas
således inte av beslutet. Det är sedan upp till respektive nämnd att fördela medel till de fristående
huvudmännen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-03
Skolverkets beslut om utbetalning av utökad tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30
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Kommunledningskontoret
Erik Stenkil
0300 83 81 10
Specialist ekonomi

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Skolverkets beslutsbilaga avseende fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021, Dnr 2021:1390, 2021-06-30
Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun
Kommunfullmäktige 2021-04-13, § 64
Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi
Beskrivning av ärendet
Det ytterligare statsbidraget på 250 miljoner kronor har precis som skolmiljarden fördelats
proportionellt till kommunerna utifrån antalet barn och unga i åldrarna 6 – 19 år. Skolverket har använt
den vid beslutstillfället senast tillgängliga befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån. För
skolmiljarden innebar det befolkningsstatistik per november 2020 och för de ytterligare 250 miljonerna
befolkningsstatisk per april 2021.
Kommunledningskontoret föreslår att det utökade bidraget fördelas utifrån samma grunder som det
ursprungliga bidraget. Detta innebär att bidraget fördelas med 1 760 546 kronor (71 %) till nämnden
för Förskola & Grundskola samt 706 207 kronor (29 %) till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad, vilket baseras på befolkningsstatistik per april för åldersgruppen 6 – 19 år.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

2021-06-30
Dnr 2021:1390

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd
till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”

Beslut om utbetalning
Skolverket beslutar om medel för en utökad satsning avseende tillfällig
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.

Skälen för beslutet
Medlen är en utökning med ytterligare 250 000 000 kr avseende det uppdrag om
att fördela 1000 000 000 kr som Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr
2021:283) enligt tidigare regleringsbrev. I övrigt är uppdraget och syftet med
satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet.
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev
(Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk,
beslutat 2021-06-23, dnr U2021/03132). Där framgår att Skolverket ska betala ut
högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de
har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under
2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i
skolväsendet.

Fördelning av medel
250 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i
åldern 6–19 år i kommunen. Se bilaga 1 för beräkning och bilaga 2 för fördelat
belopp per kommun.

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna
Besöksadress: Svetsarvägen 16
Telefon: 08-527 332 00 (växeln)
www.skolverket.se
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Skolverket

Dnr 2021:1390

Utbetalningsplan
Medlen betalas ut vid ett tillfälle under 2021. Medlen kommer betalas ut under
juli månad. Utbetalningen kommer ha meddelandetexten ”Utökad skolmiljard
2021”.

På Skolverkets vägnar

Johanna Freed

Sofie Lundkvist

Enhetschef

Enhetschef

I den slutliga handläggningen av ärendet har Nils-Henrik Jansson och Peter
Jansson deltagit.

Bilagor

1. Beräkning
2. Fördelat belopp per kommun

Handlingen är beslutad i Skolverkets elektroniska ärende- och
dokumenthanteringssystem av:
Johanna Freed (Signerare) den 2021-06-30
Sofie Lundkvist (Signerare) den 2021-07-01.
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Beslutsbilaga
sid. 1 (5)

2021-06-30 Dnr:2021:1390

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Skolverket har beräknat om statsbidrag enligt nedan

Huvudmannens namn
ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS KOMMUN
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DANDERYDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN
FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS KOMMUN
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN

Organisationsnummer
2120001439
2120001553
2120000639
2120000498
2120002122
2120002668
2120002650
2120001892
2120001983
2120002262
2120001470
2120002502
2120002833
2120001041
2120002767
2120002973
2120002361
2120000795
2120002239
2120001561
2120002882
2120000407
2120000894
2120002460
2120001025
2120000944
2120001413
2120000126
2120001934
2120002809
2120001769
2120000050
2120000589
2120000738
2120000282
2120000357
2120001173
2120002916
2120002106
2120001231
2120001744
2120002221
2120001876
2120000423
2120000332
2120001819
2120001421
2120002155
2120000514
2120002965
2120000506
2120001827
2120001595
2120001637
2120002726
2120002338
2120001355
2120001652
2120001611

Beslut 1
3 494 592 kr
4 225 703 kr
2 177 414 kr
637 953 kr
1 258 808 kr
208 720 kr
501 165 kr
2 276 467 kr
974 618 kr
2 050 059 kr
818 373 kr
620 265 kr
205 772 kr
1 729 903 kr
2 390 851 kr
1 057 163 kr
2 452 170 kr
788 892 kr
5 412 579 kr
11 286 231 kr
10 507 362 kr
478 170 kr
1 300 080 kr
511 188 kr
2 032 960 kr
1 275 907 kr
427 464 kr
4 279 358 kr
846 084 kr
207 541 kr
748 799 kr
3 743 996 kr
1 686 862 kr
876 744 kr
4 626 635 kr
11 043 313 kr
3 626 664 kr
533 003 kr
1 308 924 kr
4 317 092 kr
3 406 152 kr
5 808 205 kr
945 138 kr
1 996 405 kr
1 571 889 kr
1 150 321 kr
627 930 kr
1 040 064 kr
3 130 806 kr
1 172 726 kr
988 179 kr
787 123 kr
522 391 kr
420 389 kr
1 372 012 kr
9 852 899 kr
50 459 627 kr
1 272 959 kr
1 580 143 kr

Beslut 2
888 534 kr
1 061 065 kr
543 180 kr
165 513 kr
310 702 kr
52 198 kr
125 158 kr
567 451 kr
243 883 kr
509 697 kr
200 165 kr
157 032 kr
51 759 kr
428 257 kr
599 325 kr
263 914 kr
620 965 kr
195 048 kr
1 347 349 kr
2 821 464 kr
2 629 780 kr
117 994 kr
324 446 kr
130 568 kr
519 786 kr
318 451 kr
108 490 kr
1 056 240 kr
207 914 kr
50 882 kr
189 930 kr
942 779 kr
419 045 kr
222 828 kr
1 157 126 kr
2 750 551 kr
915 876 kr
135 978 kr
330 148 kr
1 084 313 kr
844 963 kr
1 458 763 kr
234 671 kr
504 287 kr
390 534 kr
291 109 kr
152 354 kr
263 914 kr
777 851 kr
292 571 kr
250 901 kr
198 995 kr
126 035 kr
104 103 kr
350 764 kr
2 447 891 kr
12 624 873 kr
315 965 kr
407 348 kr

Totalt
4 383 126 kr
5 286 768 kr
2 720 594 kr
803 466 kr
1 569 510 kr
260 918 kr
626 323 kr
2 843 918 kr
1 218 501 kr
2 559 756 kr
1 018 538 kr
777 297 kr
257 531 kr
2 158 160 kr
2 990 176 kr
1 321 077 kr
3 073 135 kr
983 940 kr
6 759 928 kr
14 107 695 kr
13 137 142 kr
596 164 kr
1 624 526 kr
641 756 kr
2 552 746 kr
1 594 358 kr
535 954 kr
5 335 598 kr
1 053 998 kr
258 423 kr
938 729 kr
4 686 775 kr
2 105 907 kr
1 099 572 kr
5 783 761 kr
13 793 864 kr
4 542 540 kr
668 981 kr
1 639 072 kr
5 401 405 kr
4 251 115 kr
7 266 968 kr
1 179 809 kr
2 500 692 kr
1 962 423 kr
1 441 430 kr
780 284 kr
1 303 978 kr
3 908 657 kr
1 465 297 kr
1 239 080 kr
986 118 kr
648 426 kr
524 492 kr
1 722 776 kr
12 300 790 kr
63 084 500 kr
1 588 924 kr
1 987 491 kr

Beslutsbilaga
sid. 2 (5)

2021-06-30 Dnr:2021:1390

HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HELSINGBORGS KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN
KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA KOMMUN
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDINGÖ KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN

2120001884
2120001926
2120002064
2120001215
2120001793
2120000084
2120002775
2120002049
2120002254
2120001157
2120001520
2120001728
2120002296
2120000068
2120002379
2120000712
2120001207
2120000241
2120001942
2120002510
2120002403
2120001264
2120000985
2120001165
2120000688
2120001108
2120001116
2120002676
2120000043
2120000530
2120002692
2120000746
2120001629
2120000845
2120001991
2120000829
2120001850
2120000340
2120001751
2120000399
2120002783
2120000928
2120003013
2120002429
2120000951
2120001868
2120002478
2120001975
2120001256
2120002056
2120001371
2120001058
2120002114
2120001223
2120001140
2120001918
2120002981
2120002163
2120001447
2120000613
2120000191
2120001694
2120001496
2120002015
2120000449
2120000670

880 281 kr
1 567 761 kr
1 576 605 kr
9 893 582 kr
1 933 906 kr
9 785 684 kr
885 588 kr
1 295 953 kr
1 392 648 kr
14 457 129 kr
874 975 kr
844 315 kr
818 373 kr
12 984 884 kr
3 527 021 kr
1 297 722 kr
1 148 552 kr
2 518 206 kr
596 681 kr
776 511 kr
2 353 706 kr
4 797 031 kr
4 912 004 kr
2 752 279 kr
555 408 kr
1 455 736 kr
1 742 874 kr
354 943 kr
8 479 118 kr
13 777 904 kr
1 288 288 kr
6 583 536 kr
574 865 kr
2 989 890 kr
2 788 835 kr
6 555 825 kr
8 345 867 kr
3 445 655 kr
1 192 772 kr
923 322 kr
2 022 347 kr
1 682 145 kr
2 504 055 kr
1 532 975 kr
8 506 830 kr
2 134 962 kr
1 734 030 kr
2 409 129 kr
9 915 397 kr
883 229 kr
4 766 372 kr
3 847 766 kr
2 524 691 kr
2 449 222 kr
4 538 194 kr
480 529 kr
899 738 kr
1 382 625 kr
5 255 744 kr
940 421 kr
5 538 165 kr
3 817 107 kr
1 340 174 kr
2 223 992 kr
15 696 480 kr
2 643 792 kr

215 810 kr
396 090 kr
398 429 kr
2 472 601 kr
488 642 kr
2 468 946 kr
219 173 kr
324 446 kr
348 717 kr
3 617 446 kr
217 711 kr
209 523 kr
207 037 kr
3 241 241 kr
884 879 kr
325 908 kr
283 652 kr
631 931 kr
145 920 kr
193 585 kr
594 793 kr
1 203 768 kr
1 231 256 kr
689 685 kr
136 270 kr
365 093 kr
441 123 kr
87 874 kr
2 137 921 kr
3 438 920 kr
319 767 kr
1 645 184 kr
142 411 kr
746 123 kr
697 142 kr
1 619 743 kr
2 053 995 kr
856 513 kr
297 981 kr
230 139 kr
505 018 kr
412 612 kr
633 101 kr
381 469 kr
2 114 965 kr
533 530 kr
438 345 kr
603 419 kr
2 466 753 kr
219 173 kr
1 202 891 kr
968 658 kr
628 714 kr
611 607 kr
1 135 195 kr
121 210 kr
231 308 kr
348 132 kr
1 327 757 kr
234 233 kr
1 379 223 kr
949 505 kr
339 213 kr
551 806 kr
3 870 978 kr
660 735 kr

1 096 091 kr
1 963 851 kr
1 975 034 kr
12 366 183 kr
2 422 548 kr
12 254 630 kr
1 104 761 kr
1 620 399 kr
1 741 365 kr
18 074 575 kr
1 092 686 kr
1 053 838 kr
1 025 410 kr
16 226 125 kr
4 411 900 kr
1 623 630 kr
1 432 204 kr
3 150 137 kr
742 601 kr
970 096 kr
2 948 499 kr
6 000 799 kr
6 143 260 kr
3 441 964 kr
691 678 kr
1 820 829 kr
2 183 997 kr
442 817 kr
10 617 039 kr
17 216 824 kr
1 608 055 kr
8 228 720 kr
717 276 kr
3 736 013 kr
3 485 977 kr
8 175 568 kr
10 399 862 kr
4 302 168 kr
1 490 753 kr
1 153 461 kr
2 527 365 kr
2 094 757 kr
3 137 156 kr
1 914 444 kr
10 621 795 kr
2 668 492 kr
2 172 375 kr
3 012 548 kr
12 382 150 kr
1 102 402 kr
5 969 263 kr
4 816 424 kr
3 153 405 kr
3 060 829 kr
5 673 389 kr
601 739 kr
1 131 046 kr
1 730 757 kr
6 583 501 kr
1 174 654 kr
6 917 388 kr
4 766 612 kr
1 679 387 kr
2 775 798 kr
19 567 458 kr
3 304 527 kr

Beslutsbilaga
sid. 3 (5)

2021-06-30 Dnr:2021:1390

LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALMÖ KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS KOMMUN
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN
NACKA KOMMUN
NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN
SMEDJEBACKENS KOMMUN

2120002320
2120001959
2120001066
2120002270
2120002742
2120001132
2120002635
2120001389
2120001124
2120002148
2120002866
2120001686
2120000654
2120001504
2120001488
2120000480
2120002213
2120002817
2120001603
2120001330
2120001801
2120001363
2120000720
2120000704
2120000167
2120002007
2120002072
2120002312
2120002536
2120000456
2120000217
2120002858
2120000753
2120002999
2120002940
2120000233
2120000548
2120002288
2120000811
2120002189
2120001314
2120000902
2120000761
2120002304
2120000324
2120002718
2120001272
2120000910
2120002759
2120002452
2120000803
2120002551
2120000837
2120002171
2120002098
2120002874
2120002346
2120000225
2120000969
2120001090
2120001702
2120002643
2120002023
2120001082
2120001710
2120002205

1 718 700 kr
356 122 kr
3 265 825 kr
2 473 985 kr
6 977 982 kr
11 996 116 kr
1 147 962 kr
1 198 079 kr
31 446 025 kr
840 778 kr
285 369 kr
2 179 182 kr
992 896 kr
3 507 564 kr
831 344 kr
2 729 284 kr
1 839 569 kr
4 176 766 kr
772 973 kr
1 000 561 kr
311 312 kr
7 146 610 kr
1 215 177 kr
1 498 777 kr
12 332 780 kr
1 023 555 kr
518 263 kr
890 894 kr
649 745 kr
14 130 488 kr
5 386 047 kr
366 145 kr
1 876 125 kr
1 362 579 kr
5 627 196 kr
2 725 747 kr
3 218 657 kr
484 656 kr
1 170 367 kr
584 299 kr
1 275 317 kr
1 293 005 kr
2 573 628 kr
1 026 503 kr
1 057 163 kr
489 373 kr
4 430 886 kr
788 303 kr
3 886 680 kr
449 869 kr
5 285 814 kr
619 675 kr
2 926 802 kr
881 460 kr
2 154 419 kr
2 113 147 kr
3 758 736 kr
5 351 260 kr
1 461 632 kr
1 800 656 kr
1 797 118 kr
6 778 696 kr
362 018 kr
1 624 363 kr
5 124 262 kr
943 959 kr

425 332 kr
85 388 kr
815 574 kr
626 521 kr
1 693 434 kr
2 940 189 kr
287 308 kr
297 689 kr
7 949 433 kr
210 546 kr
69 597 kr
551 660 kr
247 392 kr
876 398 kr
210 400 kr
692 463 kr
455 452 kr
1 052 146 kr
193 293 kr
250 608 kr
78 078 kr
1 786 425 kr
300 759 kr
380 299 kr
3 104 386 kr
252 070 kr
129 252 kr
222 974 kr
156 301 kr
3 540 246 kr
1 347 788 kr
91 529 kr
468 758 kr
344 331 kr
1 410 513 kr
686 029 kr
801 245 kr
125 158 kr
288 477 kr
138 902 kr
315 819 kr
322 399 kr
641 873 kr
256 018 kr
266 253 kr
120 625 kr
1 107 853 kr
197 241 kr
963 249 kr
113 022 kr
1 308 457 kr
155 424 kr
727 993 kr
215 664 kr
542 156 kr
532 214 kr
928 889 kr
1 364 310 kr
362 169 kr
448 580 kr
444 925 kr
1 690 949 kr
91 237 kr
399 160 kr
1 289 303 kr
239 058 kr

2 144 032 kr
441 510 kr
4 081 399 kr
3 100 506 kr
8 671 416 kr
14 936 305 kr
1 435 270 kr
1 495 768 kr
39 395 458 kr
1 051 324 kr
354 966 kr
2 730 842 kr
1 240 288 kr
4 383 962 kr
1 041 744 kr
3 421 747 kr
2 295 021 kr
5 228 912 kr
966 266 kr
1 251 169 kr
389 390 kr
8 933 035 kr
1 515 936 kr
1 879 076 kr
15 437 166 kr
1 275 625 kr
647 515 kr
1 113 868 kr
806 046 kr
17 670 734 kr
6 733 835 kr
457 674 kr
2 344 883 kr
1 706 910 kr
7 037 709 kr
3 411 776 kr
4 019 902 kr
609 814 kr
1 458 844 kr
723 201 kr
1 591 136 kr
1 615 404 kr
3 215 501 kr
1 282 521 kr
1 323 416 kr
609 998 kr
5 538 739 kr
985 544 kr
4 849 929 kr
562 891 kr
6 594 271 kr
775 099 kr
3 654 795 kr
1 097 124 kr
2 696 575 kr
2 645 361 kr
4 687 625 kr
6 715 570 kr
1 823 801 kr
2 249 236 kr
2 242 043 kr
8 469 645 kr
453 255 kr
2 023 523 kr
6 413 565 kr
1 183 017 kr

Beslutsbilaga
sid. 4 (5)

2021-06-30 Dnr:2021:1390

SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA KOMMUN
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STOCKHOLMS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN
STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS KOMMUN
SUNDSVALLS KOMMUN
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS KOMMUN
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÄBY KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS KOMMUN
VELLINGE KOMMUN
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN
VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN

2120002437
2120000134
2120000183
2120002585
2120001322
2120001017
2120001298
2120000142
2120001785
2120002577
2120000365
2120001405
2120002486
2120000175
2120002411
2120001843
2120002031
2120000993
2120001074
2120001512
2120001900
2120002247
2120000563
2120002353
2120000464
2120000159
2120000852
2120001348
2120001660
2120001736
2120000266
2120002395
2120000621
2120001306
2120000886
2120001777
2120000696
2120001462
2120000597
2120001199
2120001546
2120002957
2120000092
2120000118
2120001678
2120001397
2120001579
2120002627
2120000019
2120000100
2120003005
2120000605
2120002825
2120000522
2120000431
2120000027
2120002130
2120002924
2120001249
2120002908
2120001033
2120000571
2120002601
2120000787
2120002544
2120000308

1 649 716 kr
8 813 425 kr
5 611 866 kr
189 263 kr
617 317 kr
3 129 627 kr
2 932 109 kr
83 781 778 kr
348 457 kr
470 505 kr
3 874 298 kr
1 229 917 kr
951 034 kr
4 243 981 kr
9 589 935 kr
1 134 991 kr
974 618 kr
1 500 546 kr
2 710 417 kr
1 014 122 kr
1 387 932 kr
1 008 226 kr
1 242 299 kr
2 270 571 kr
1 474 604 kr
10 166 569 kr
1 588 398 kr
1 087 822 kr
1 057 163 kr
1 181 570 kr
1 952 774 kr
1 732 851 kr
1 110 227 kr
1 434 510 kr
1 295 364 kr
888 536 kr
643 260 kr
1 147 373 kr
1 874 356 kr
4 446 805 kr
6 003 364 kr
1 440 407 kr
5 672 006 kr
8 495 038 kr
827 806 kr
5 574 721 kr
2 353 116 kr
11 869 940 kr
4 865 425 kr
3 364 879 kr
21 694 538 kr
941 011 kr
587 837 kr
1 536 512 kr
614 959 kr
4 154 951 kr
607 883 kr
1 529 437 kr
6 300 526 kr
1 438 638 kr
4 182 073 kr
2 721 619 kr
601 987 kr
1 439 817 kr
511 778 kr
917 426 kr

413 197 kr
2 187 779 kr
1 414 899 kr
46 057 kr
151 476 kr
788 378 kr
735 888 kr
21 019 230 kr
84 803 kr
117 994 kr
978 016 kr
311 579 kr
239 204 kr
1 088 260 kr
2 381 657 kr
284 237 kr
242 420 kr
376 351 kr
695 826 kr
249 585 kr
341 406 kr
254 995 kr
310 409 kr
566 428 kr
374 012 kr
2 550 679 kr
393 604 kr
273 271 kr
265 522 kr
294 472 kr
502 679 kr
422 701 kr
270 932 kr
363 338 kr
316 843 kr
219 465 kr
157 910 kr
287 015 kr
458 815 kr
1 115 602 kr
1 483 181 kr
364 069 kr
1 416 654 kr
2 136 166 kr
206 306 kr
1 399 108 kr
585 289 kr
2 935 364 kr
1 220 583 kr
849 934 kr
5 403 579 kr
230 285 kr
146 066 kr
386 440 kr
156 009 kr
1 033 284 kr
151 476 kr
381 761 kr
1 580 997 kr
356 028 kr
1 049 075 kr
684 129 kr
146 066 kr
358 367 kr
131 006 kr
223 559 kr

2 062 913 kr
11 001 204 kr
7 026 765 kr
235 320 kr
768 793 kr
3 918 005 kr
3 667 997 kr
104 801 008 kr
433 260 kr
588 499 kr
4 852 314 kr
1 541 496 kr
1 190 238 kr
5 332 241 kr
11 971 592 kr
1 419 228 kr
1 217 038 kr
1 876 897 kr
3 406 243 kr
1 263 707 kr
1 729 338 kr
1 263 221 kr
1 552 708 kr
2 836 999 kr
1 848 616 kr
12 717 248 kr
1 982 002 kr
1 361 093 kr
1 322 685 kr
1 476 042 kr
2 455 453 kr
2 155 552 kr
1 381 159 kr
1 797 848 kr
1 612 207 kr
1 108 001 kr
801 170 kr
1 434 388 kr
2 333 171 kr
5 562 407 kr
7 486 545 kr
1 804 476 kr
7 088 660 kr
10 631 204 kr
1 034 112 kr
6 973 829 kr
2 938 405 kr
14 805 304 kr
6 086 008 kr
4 214 813 kr
27 098 117 kr
1 171 296 kr
733 903 kr
1 922 952 kr
770 968 kr
5 188 235 kr
759 359 kr
1 911 198 kr
7 881 523 kr
1 794 666 kr
5 231 148 kr
3 405 748 kr
748 053 kr
1 798 184 kr
642 784 kr
1 140 985 kr

Beslutsbilaga
sid. 5 (5)

2021-06-30 Dnr:2021:1390

2120001454
2120001538
2120002841
2120000035
2120000555
2120000779
2120002080
2120000662
2120000381
2120001181
2120001587
2120002387
2120002494
2120001835
2120002791
2120000936
2120000415
2120000647
2120002197
2120000258
2120002734
2120000977
2120001280
2120000373
2120001967
2120000878
2120002445
2120002528
2120002890
2120000290
2120000860
2120002684
2120002700

VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄSTERÅS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTAD KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTERSUNDS KOMMUN
ÖSTERÅKERS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN
ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Totalt
Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av

1 211 050 kr
3 959 791 kr
938 063 kr
5 217 420 kr
3 474 546 kr
3 153 800 kr
15 191 188 kr
9 463 760 kr
316 029 kr
2 686 243 kr
1 189 824 kr
767 077 kr
1 144 424 kr
900 917 kr
234 663 kr
1 870 229 kr
1 040 654 kr
1 929 779 kr
624 392 kr
922 733 kr
719 319 kr
4 065 920 kr
1 328 381 kr
465 199 kr
15 264 300 kr
1 011 174 kr
5 353 619 kr
6 020 463 kr
5 273 433 kr
1 936 265 kr
1 623 774 kr
221 692 kr
314 260 kr

1 000 000 000 kr

Nils-Henrik Jansson

309 093 kr
980 648 kr
233 502 kr
1 298 953 kr
860 461 kr
793 496 kr
3 787 199 kr
2 346 420 kr
78 078 kr
677 988 kr
291 987 kr
191 246 kr
287 015 kr
219 319 kr
58 193 kr
477 092 kr
259 527 kr
490 397 kr
155 424 kr
235 402 kr
175 309 kr
1 022 026 kr
325 762 kr
115 800 kr
3 795 533 kr
250 755 kr
1 342 232 kr
1 498 533 kr
1 327 610 kr
491 421 kr
401 207 kr
55 561 kr
75 299 kr

1 520 143 kr
4 940 439 kr
1 171 565 kr
6 516 373 kr
4 335 007 kr
3 947 296 kr
18 978 387 kr
11 810 180 kr
394 107 kr
3 364 231 kr
1 481 811 kr
958 323 kr
1 431 439 kr
1 120 236 kr
292 856 kr
2 347 321 kr
1 300 181 kr
2 420 176 kr
779 816 kr
1 158 135 kr
894 628 kr
5 087 946 kr
1 654 143 kr
580 999 kr
19 059 833 kr
1 261 929 kr
6 695 851 kr
7 518 996 kr
6 601 043 kr
2 427 686 kr
2 024 981 kr
277 253 kr
389 559 kr

250 000 000 kr 1 250 000 000 kr

Fördelning av utökad skolmiljard utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun

1384 Kungsbacka

6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
Total

2021M04
1 072
1 134
1 093
1 173
1 211
1 285
1 305
1 233
1 247
1 288
1 253
1 225
1 174
1 178
16 871

Beviljat bidrag
FG
1 760 546
GA
706 207
Summa 2 466 753

12 041

71,37%

4 830

28,63%
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Kommunfullmäktige

Datum
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2021-04-13

§ 64
Dnr 2021-00306
Fördelning av statsbidrag från Skolverket till skolväsendet 2021
"skolmiljarden"
Beslut
Kommunfullmäktige fördelar Kungsbacka kommuns andel av skolmiljarden med
7 169 477 kronor till nämnden för Förskola & Grundskola och 2 745 920 kronor till
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Sammanfattning av ärendet
Med bakgrund i pågående pandemi har regeringen beslutat att förstärka det statliga
stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Tillskottet är tillfälligt och
går under benämningen ”skolmiljarden”.
Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och unga i
åldrarna 6-19 år. Skolorna behöver inte ansöka om pengarna. De betalas ut till alla
kommuner. Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni
månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska användas, men
bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges utifrån samma grunder.
Kungsbacka kommuns del av det tillfälliga statsbidraget uppgår till 9 915 397
kronor, varav hälften har betalats ut under februari. Statsbidraget berör nämnden för
Förskola & Grundskola samt nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 112
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-03-08
Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
”skolmiljarden” inklusive beslutsbilaga med fördelning per kommun, dnr 2021:283
Fördelning av bidrag utifrån ålderskategorier i Kungsbacka kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S), Axel Storckenfeldt (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Elin Hysén (L), Anders Eriksson (C) och Jan Eric Knutas (L) yrkar att Kungsbacka
kommuns andel av skolmiljarden ska fördelas med 50 procent till nämnden för
Förskola & Grundskola och 50 procent till nämnden för Gymnasium &
Arbetsmarknad.
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Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande
mot varandra, och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och verkställs.
Ordförande redovisar följande propositionsordning som kommunfullmäktige
godkänner:
Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst innebär att bifalla Elin Hyséns (L) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 44 ja-röster mot 15 nej-röster och 2
frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ledamöter
Lisa Andersson
Eva Borg
Carita Boulwén
Fredrik Hansson
Andreas Johansson
Ulrika Landergren
Christian Johansson
Johan Tolinsson
Stefan Jägnert
Niklas Mattsson
Kristina Karlsson
Maria Gathendahl
Maria Losman
Peder Kirsten
Magdalena Sundqvist
Roger Larsson
Tommy Bech
Marianne Pleijel
Bengt Alderin
Maria Rasmussen
Filip Berndtsson
Lars Eriksson
Susanne Andersson
Kalle Påsse Sundvall
Henrik Arnesson
Marie Wadström
Monica Neptun
Stephan Philipson
Elisabeth Lyckevall
Roger Krantz
Thure Sandén
Anders Eriksson
Hravn Forsne
Kent Stenhammar
Jan Eric Knutas
Clas Rosander
Charlotte Wallenstein
Torbjörn Andersson
Agnetha Ernegård
Justerare

Parti
(M)
(S)
(SD)
(C)
(M)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(KD)
(C)
(M)
(MP)
(L)
(S)
(KB)
(SD)
(M)
(C)
(V)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(KD)
(L)
(M)
(S)
(SD)
(M)
(C)
(M)
(S)
(L)
(MP)
(M)
(SD)
(-)

Kret
Alla
s
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gert Svensson
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Annika Hedman
Axel Storckenfeldt
Sara Heikkinen Breitholtz
Peter Wesley
Peter Söderberg
Kenth Wallin
Kristina Rasmussen
Franklin Eck
Elin Hysén
Rickard Wäst
Heinrich Kaufmann
Per-Axel Carlsson
Tobias Eriksson
Berit Bergström
Maj-Britt Rane-Andersson
Karin Green
Ann-Helene Reimertz
Madelene Höök
Thord Brynielsson
Per Stenberg
Ulrika Högstrand
Anders Ekström

(C)
(M)
(S)
(KD)
(M)
(SD)
(V)
(M)
(L)
(S)
(C)
(M)
(SD)
(M)
(S)
(C)
(M)
(L)
(SD)
(M)
(KD)
(M)

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X
Britt Tönnberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Stefan Vilumsons

SUMMA:

X
X
X
X
44

15

0

2

Beslutet skickas till
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad,
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Justerare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-08
Diarienummer

KS 2021–00717

Begäran från Eksta Bostads AB om godkännande av aktieförvärv, i avsikt att förvärva
fastigheten Enen 1:3
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s begäran om att få rätt att förvärva samtliga aktier
i Björkgläntans Fastighets AB för 3 500 000 kronor, med ändamålet att fastigheten Enen 1:3 omgående
ska överföras till Eksta Bostads AB och aktieinnehavet i Björkgläntans Fastighets AB avvecklas.
Kommunfullmäktige utser Franklin Eck och Maria Lundgren till styrelseledamöter i Björkgläntans
Fastighets AB.
Kommunfullmäktige utser samtliga revisorer i den av kommunfullmäktige utsedda kommunrevisionen
till lekmannarevisorer i Björkgläntans Fastighets AB det vill säga:
Birgitta Litsegård (S)
Stefan Strömgren (KD)
Christine Lindeberg (M)
Rolf-Arne Ullaeus (M)
Stefan Friberg (C)
Hans-Åke Fryklund (L)
Bo Regnér (SD)
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under genomförandet vid behov samråda med
Eksta Bostads AB på samma sätt som vid förvärv av fastigheter över 10 miljoner kronor men under 25
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare att för kommunens räkning, i egenskap av kommunen som ägare till samtliga aktier i Eksta
Bostads AB, underteckna nödvändiga handlingar för avveckling av aktieinnehavet i Björkgläntans
Fastighets AB.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens helägda bolag Eksta Bostads AB, Eksta, har begärt kommunfullmäktiges godkännande
för att få förvärva samtliga aktier i Björkgläntans Fastighets AB, ägare till fastigheten Enen 1:3 i
Onsala. Eksta har fört dialog med företrädarna för Björkgläntans Fastighets AB om förvärv av aktierna

1 (3)
Kommunstyrelsens förvaltning
Anna Rehnberg
kommunjurist
anna.rehnberg@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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för 3,5 miljoner kronor. Avtal är inte slutligt träffat utan det kommer att ske först efter ett godkännande
från fullmäktige.
Ekstas avsikt är att strategiskt förvärva råmark, som i framtiden kan utvecklas för bostäder eller brukas
som bytesobjekt. Efter förvärvet av aktierna kommer fastigheten Enen 1:3 omedelbart att säljas till
Eksta och Björkgläntans Fastighets AB kommer att avvecklas. Björkgläntans Fastighets AB har i
övrigt inte bedrivit någon verksamhet och några andra åtaganden kommer inte att följa med
aktieförvärvet.
Kommunfullmäktiges godkännande krävs för förvärv av aktier i företag, enligt kommunens
ägardirektiv för Eksta.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-08
Komplettering av begäran om förvärv av aktier 2021-06-30
Begäran från Eksta Bostads AB 2021-06-10, avseende förvärv av aktier i avsikt att förvärva
fastigheten Enen 1:3
Ägardirektiv för Eksta Bostads AB, KF § 113/11
Beslutet skickas till
Eksta Bostads AB
Beskrivning av ärendet
Eksta har begärt kommunfullmäktiges godkännande för att få förvärva samtliga aktier i Björkgläntans
Fastighets AB, ägare till fastigheten Enen 1:3 i Onsala. Eksta har fört dialog med företrädarna för
Björkgläntans Fastighets AB om förvärv av aktierna för 3,5 miljoner kronor. Avtal är inte slutligt
träffat. Det kommer att ske först efter godkännande från fullmäktige.
Ekstas avsikt är att strategiskt förvärva råmark, som i framtiden kan utvecklas för bostäder eller brukas
som bytesobjekt. Efter förvärvet av aktierna kommer fastigheten Enen 1:3 omedelbart att säljas till
Eksta och Björkgläntans Fastighets AB kommer att avvecklas. Björkgläntans Fastighets AB har i
övrigt inte bedrivit någon verksamhet och några andra åtaganden kommer inte att följa med
aktieförvärvet.
Kommunfullmäktiges godkännande krävs för förvärv av aktier i företag, enligt kommunens
ägardirektiv för Eksta. Ett sådant godkännande hade inte behövts om överenskommelsen hade varit
möjlig att genomföra genom att istället förvärva fastigheten, eftersom förvärvet då hade legat under

KUNGSBACKA KOMMUN
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gränserna både för godkännande från kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen och för samråd
med kommunstyrelsen. 1
När kommunen eller ett av kommunen helägt kommunalt bolag förvärvar aktier så behöver vissa
beslut fattas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen. Det innebär bland annat att kommunen ska
utse styrelse och lekmannarevisorer. I och med att bolaget ska avvecklas och fastigheten övergå i
ordinarie verksamhet bör kommunstyrelsen utöva sin uppsiktsplikt. Det sker lämpligen genom
motsvarande samråd som görs när Eksta Bostads AB förvärvar fastigheter för belopp mellan 10 och 25
miljoner kronor. Vidare kommer kommunens roll som aktieägare i Eksta att behöva utövas i samband
med att Björkgläntan Fastighets AB avvecklas, bland annat för att underteckna nödvändiga handlingar
till Bolagsverket.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förvärvet av aktierna godkänns, att styrelse och
lekmannarevisorer utses, att kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt genom att vid behov samråda
med Eksta Bostads samt att kommunstyrelsen medverkar vid avvecklingen av Björkgläntans
Fastighets AB.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

1

Ägardirektiv för Eksta Bostads AB, s 4 f, punkt 5. Direktiv för bolagets verksamhet, Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
godkännande, samråd.

Från: Christer Kilersjö <christer@eksta.se>
Skickat: den 30 juni 2021 14:52
Till: Kommun <kommun@kungsbacka.se>
Kopia: Franklin Eck
Ämne: Komplettering dnr 2021‐00717

.

Hej!
Insänder härmed komplettering och förtydligande i ärendet rörande Eksta:s begäran om att
få KF godkännande för förvärv av aktier Björkgläntans Fastighets AB.
Eksta har fört en dialog med företrädarna för Björkgläntans Fastighets AB om att träffa ett
avtal avseende förvärv av aktierna i syfte att förvärva fastigheten Enen 1:3 Onsala. Något
avtal är ännu inte tecknat utan sker först efter godkännande i KF
Under den tid som löper efter förvärvet av Björkgläntans Fastighets AB till avveckling av
bolaget där fastigheten Enen 3:1 för över till Eksta kommer styrelsen bestå av Franklin Eck
och Maria Lundgren med
E&Y som revisor

Med vänlig hälsning
Christer Kilersjö
_________________________
VD
EKSTA Bostads AB Telefon: 0300-356 09
Box 10400 Mobil: 0709-28 31 97
434 24 Kungsbacka E-post: christer@eksta.se
www.eksta.se Besöksadress: Hammargårdsvägen 14

1
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Dnr...............e...................... ~
Kungsbacka 2021-06-10

Kungsbacka Kommun
Kommunfullmäktige
434 81 Kungs bac ka

Begäran om förvärv av aktier för fastigheten Enen ~:3 Onsala
Eksta har för avsikt att strategiskt förvärva rå mark, som i framtiden kan utvecklas för bostäder eller
brukas som bytesobjekt.
E n överenskommelse är gjord med ägarna till E nen 1:3 (ca 6o ha) i Onsala om förvärv för 3,5 miljoner. Då fastigheten ligger i ett aktiebolag kräver E kstas ägardirektiv fullmäktiges godkännande för
att få förvärva aktierna i Björkgläntans F astighets AB.
E fter aktieförvärvet kommer bolaget omedelbart att upphöra och fastigheten E nen 1:3 säljas in i
E ksta. Björkgläntans F astighets AB har i övrigt inte bedrivit nå gon verksamhet och inga andra å taganden följer med i köpet.
Bilaga 1-K arta

Med vänlig hälsning
E KS TA Bostads AB

VD
0300- 35609
christer~eksta.se

miljöklokt boende
E KS TA Bostads AB
Box 10400
434 24 Kungs bac ka

Besöksadress:
Hammargå rdsvägen 14

Tel 0300-356 00

www.eksta.se
info@ eksta.se

Bankgiro 5347-1843

F -skattebevis: 556497-8293
S tyrelsens säte: Kungsbacka
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Ägardirektiv
Sida 1/11

Ägardirektiv för Eksta
Bostads AB
1. Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarens roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer
med ägarens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att
verksamheten, tillsammans med ägarens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för invånarna. Det är därför naturligt att
bolagsverksamheten ska samordnas med ägarens övriga verksamhet så långt
det är möjligt och lämpligt.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolaget samt
underlätta för ägaren att följa verksamheten. Allmänhetens intresse av insyn
i bolag i vilka ägaren har ett bestämmande inflytande tillgodoses genom att
offentlighetsprincipen även gäller dessa, offentlighets- och sekretesslagen 2
kap 3 §.
I detta ägardirektiv tydliggörs roller och ansvar mellan ägaren och bolaget.
2. Vision

Kommunen och bolaget ska samverka för att genomföra Kungsbacka kommuns vision, beslutad av kommunfullmäktige den 13 oktober 2005. Visionens
huvudpunkter är:
− Kungsbacka ska utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
kommun

Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

Ägardirektiv
− Kungsbacka ska bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i
Göteborgsregionen
− Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information,
insyn och demokrati
− Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter
− Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans
− Ett stadsliv med rika möjligheter till möte, kulturupplevelser och
restaurangbesök
3. Roller

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har ägarrollen och utser ombud som företräder
kommunen som ägare vid bolagsstämma. Kommunfullmäktige fastställer
ändamålet med bolagets verksamhet, kommunallagen, KL, 3 kap 17 §, samt
utser samtliga styrelseledamöter. Kommunfullmäktige ska även ta ställning
innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas. Kommunfullmäktige utfärdar vid behov ägardirektiv för bolagets
verksamhet.
Varje parti med representation i kommunfullmäktige får utse en representant
som har rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Representanten har rätt att
ta del av material utsänt inför bolagsstämma samt att ställa frågor inom ramen
för bolagsstyrelsens och verkställande direktörens upplysningsplikt.
Partirepresentant har rätt att få anteckna sin mening i
bolagsstämmoprotokollet.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ansvar för att löpande följa kommunens verksamhet,
KL 6 kap 1 §. Kommunstyrelsen ska ha en överblick och kontroll över bolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen får själv
eller genom utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar.
Bolaget får ta undan handlingar från granskningen som innehåller uppgifter
som kan innebära straffansvar eller skadeståndsansvar mot annan än kommunen för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets tjänst.

Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se
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Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer, KL 3 kap 17 §. Lekmannarevisorernas uppgifter framgår av aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna ska
årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets styrelse och verkställande direktör
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa detta och övriga ägardirektiv från ägaren, om de inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Bolaget
Bolaget är bildat för att genomföra den verksamhet som Kungsbacka
kommun beslutat att driva för att tillgodose invånarnas behov. Bolaget är en
del av ägarkommunens verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under
kommunens uppsikt och ska följa kommunens direktiv för verksamheten.
Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom lag och
författning och genom
− Bolagsordning
− Ägardirektiv
− Av kommunen utfärdade särskilda direktiv
− Avtal mellan kommunen och bolaget
4. Bolagets verksamhet och ändamål

Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Bolagets
innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambitioner att
tillhandahålla bostäder för alla och att ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med kommunens förvaltningar och vara en
resurs i genomförandet av dessa ambitioner.
Bolaget ska som kommunalt bostadsföretag inom Kungsbacka kommun förvärva och sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta bostadshus med hyresrätter, undantagsvis bygga och försälja bostadsrätter, lokaler där
det drivs kommunal verksamhet samt tillhörande kollektiva anordningar och
till dessa fastigheter hörande kommersiella lokaler.
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Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del
kommersiella lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets
övriga förvaltning och om innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga
utveckling i övrigt.
Bolaget kan producera energi även till externa kunder i de områden där bolaget
har energiproduktionsanläggning för egna fastigheter och där det är det mest
effektiva sättet att ordna energiförsörjningen.
Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsbacka
kommun.
5. Direktiv för bolagets verksamhet

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens godkännande, samråd
Bolaget ska enligt kommunallagen låta kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas. Bolaget ska dessutom inhämta kommunfullmäktiges godkännande
före beslut när det gäller:
− Större investering
− Förvärv av fastigheter som helt eller delvis innehåller kommersiella lokaler
− Bildande av företag eller förvärv av andelar/aktier i företag
− Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
− Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt
När en minoritet om minst två styrelseledamöter anser att en fråga är sådan
som anges ovan ska bolaget överlämna frågan till kommunfullmäktige för
ställningstagande eller godkännande.
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Ordföranden i bolagets styrelse ansvarar för att bolaget låter
kommunfullmäktige ta ställning samt inhämtar godkännande från
kommunfullmäktige före beslut. Bolaget ska inhämta kommunstyrelsens godkännande i samtliga fall när det gäller:
− Bolagets ingående av borgen
− Fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning överstigande 25 miljoner kronor
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens presidium och kommundirektören, i samtliga fall när det gäller fastighetsköp eller
fastighetsförsäljning överstigande 10 miljoner kronor.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens presidium och kommundirektören, när det gäller tillsättande av verkställande
direktör och dennes löne- och anställningsvillkor.
Energi och miljö
Kommunen vill säkerställa en god framtida miljö. Bolaget ska bibehålla en tydlig energi- och miljöprofil och även fortsättningsvis bygga med höga krav inom
energi- och miljöområdet.
Kommersiella lokaler
Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del
kommersiella lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets
övriga förvaltning och om innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga
utveckling i övrigt.
Bolagets fastigheter med enbart kommersiella lokaler eller med betydande
andel kommersiella lokaler ska därför avvecklas successivt och i den takt som är
förenlig med en god ekonomisk hushållning och bolagets långsiktiga utveckling i övrigt.
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Försäljning till bostadsrättsförening
Bolaget ska pröva fråga om försäljning till hyresgäster i bolagets
fastigheter genom en bostadsrättsförening, om hyresgäster så begär. Fastigheten ska dock endast säljas under förutsättning att det är förenligt med god
ekonomisk hushållning i bolagets fastighetsförvaltning och att det är förenligt
med målsättningarna för bolagets långsiktiga utveckling i aktuellt område.
Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver
− Affärs- och verksamhetsidé
− Affärsförutsättningar, hot och möjligheter
− Konkurrensförmåga, starka och svaga sidor
− Mål
− Val av huvudstrategier
Bolaget ska göra konkreta handlingsplaner som grundar sig på
affärsplanen för en rullande treårsperiod samt en fastställd ettårsplan för det
närmaste verksamhetsåret. Ettårsplanen är grunden för budgetarbetet. Handlingsplanerna ska lämnas till kommunstyrelsen året före
budgetåret enligt kommunens tidplan.
Bolaget ska årligen samråda med kommunstyrelsens arbetsutskott i kommunens budget- och årsredovisningsprocess efter särskild kallelse.
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen utöver
vad aktiebolagslagen anger redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det kommunala syftet med verksam-heten.
Bolaget ska redovisningsmässigt särskilja verksamhetsdelarna lokaler och bostäder inom ramen för sin samlade årsredovisning.
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Finansiella direktiv
− Bolagets resultat skall medge högsta möjliga skattemässiga
avskrivning, f n 2% för bostadsfastigheter
− Bolaget ska som långsiktigt mål ha en soliditet på 20 procent.
− Bolaget ska sträva efter att generera positiva årliga resultat.
− Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska
kommunens risktagande som ägare.
− Bolaget ska ha ett direktavkastningskrav på 6 procent.
Anm, Avkastningskrav = totala hyresintäkter minus driftskostnader delat på
marknadsvärdet. Gäller på bolagets bostadsfastigheter.
− Bolaget ska återinvestera positiva resultat, efter utdelning till ägaren, i verksamheten eller använda resultatet för att amortera lån för att uppnå soliditetsmålet.
− Bolagets finanspolicy ska ligga inom ramen för kommunfullmäktiges finanspolicy.
− Bolaget ska betala borgensavgift för ägarens borgensåtaganden enligt kommunfullmäktiges policy för borgen med de begränsningar som
följer av gällande lagstiftning.
Avkastning och aktieutdelning
Årligen ska kommunen erhålla marknadsmässig avkastning på insatt kapital.
Riktvärde ska, enligt statens regler, vara den för verksamhets-årets genomsnittliga statslåneränta med påslag om en procentenhet av det aktiekapital som
ägaren tillskjutit.
Bolagsstämman kan pröva om utdelning till ägaren ska ske eller inte.
Information
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.
All information enligt ägardirektivet ska rapporteras till kommunstyrelsen i
anslutning till delårsuppföljningen två gånger om året samt vid årsredovisningsrapporteringen. Dessutom ska bolaget lämna begärda handlingar
och information i anslutning till kommunens budgetprocess.
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Bolaget ska lämna följande handlingar
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− Protokoll från bolagsstämma
− Protokoll från styrelsesammanträden
− Arbetsordning för styrelsen
− Instruktion för verkställande direktör
− Bolagets årsredovisning
− Revisionsberättelse och granskningsrapport från bolagets
lekmannarevisorer
− Underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning vid den
tidpunkt kommunen anger. Handlingarna ska vara godkända av styrelsen och
granskade av revisorerna.
− Ekonomisk rapport per tertial inklusive balansräkning. Rapporten ska lämnas
senast sjunde arbetsdagen i månaden efter den period rapporten avser.
− Affärsplan
− Handlingsplaner
− Budget
− Rapport om uthyrningsläget i anslutning till delårsrapporterna och årsredovisningen
− Rapport enligt kommunens finanspolicy
Bolaget får ta undan handlingar från det lämnade materialet som innehåller
uppgifter som kan innebära straffansvar eller skadeståndsansvar mot annan än
kommunen för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets
tjänst. Det ska framgå av materialet att uppgifter har utelämnats.
Bolaget ska fortlöpande informera kommunstyrelsens presidium och kommundirektör om större eller viktigare frågor och förändringar i bolagets verksamhet.
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Samordning och effektivisering
Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens samlade strategiska styrning,
det vill säga vision, strategisk inriktning och kommunfullmäktiges prioriterade
mål.
Bolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning arbeta aktivt tillsammans
med kommunens övriga förvaltningar och aktörer inom det näringslivspolitiska området.
Bolagets verksamhet ska inom ramen för gällande lagstiftning aktivt samordnas med förvaltningar och övriga av kommunen ägda eller
delägda företag. Följande områden ska särskilt beaktas.
− Personalpolitik, ledarutveckling och rekrytering
− Kommunens övergripande styrprocess
− Finans- och skattefrågor
− Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
− Miljöpolicy och miljömål
− Upphandling
− Kvalitetspolicy och kvalitetsuppföljning
− Säkerhetsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor med mera
− Kommunikationspolicy
Bolaget ska aktivt delta i kommunens samordningsgrupper i dessa frågor och
för strategisk styrning efter inbjudan. Bolaget ska inom ramen för gällande
lagstiftning samverka med kommunens fastighetsförvaltning i tillämpliga delar
när det gäller fastighetsdrift, fastighetsskötsel med mera.
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6. Bolagets arbetsformer
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Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska årligen enligt aktiebolagslagen fastställa en skriftlig
arbetsordning för sitt arbete.
Suppleanter
Suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om
suppleanten inte ersätter ledamot.Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har samma
tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och andra organ som
styrelsen inrättar.
Styrelsen ska regelbundet ompröva instruktionen mot bakgrund av ändrade
förhållanden och erfarenheter.
Styrelsen ska särskilt beskriva de ärenden som med hänsyn till arten och
omfattningen av bolagets verksamhet hör till löpande förvaltning och därför
omfattas av verkställande direktörens kompetens.
Bolaget ska i instruktionen ålägga verkställande direktören att anmäla beslut i
frågor av betydelse till styrelsens sammanträden.
Personalfrågor
Anställningsvillkor för personal ska motsvara de som gäller i kommunen i
tillämpliga delar om dessa inte strider mot lag eller bolagets nu gällande
kollektivavtal. Andra löneförmåner än de som gäller i kommunen får i princip
inte lämnas.
Revision
Bolagets revisorer ska vid sin granskning av verksamheten följa såväl
aktiebolagslagen som kommunallagen.
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Godkänd av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 113/11. Fastställt av
bolagsstämman 2011-05-11
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-06-08

§ 105
Dnr 2021-00657
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och
samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att inrätta ett forum för samtal
och samverkan i frågor som berör funktionsnedsatta.
Beslutsunderlag
Motion från Roger Larsson (KB) om forum för samtal och samverkan i frågor som
berör funktionsnedsatta, 2021-06-01
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

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbackaborna

KommunfuIImä ktige

2021-06-01

Motion som ett led i ett av kommunens grundläggande uppdrag
En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till
att alla medborgare har ett bra fungerande liv och att alla medborgare
tillförsäkras ett så gott liv som möjligt!
F öreningen för Utvecklingsstörda Barn, (F UB), är tillsammans med Individ och
F amiljeomsorg, (IF O), dess styrelse och förvaltning en del av dem som vi
Kungsbacka kommun finns till för, nämligen kommuninnevå nare med nå gon
form av funktionsnedsättning. De har olika roller men förhoppningen är ju att
man tar vara på varandras kunskaper och att de insatser som görs bygger på så
mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Läser man bifogad skrivelse så
framgå r det tydligt att så är inte fallet. Vi anser att det skall vara en självklarhet
att det skall vara en dubbelsidig dialog med samverkan i frå gor om den/dem
det berör, så väl före som efter beslut. Vi ställer oss bakom vad Alliansen skriver
inför budget 2022. Under rubriken E tt medskapande samhälle och öppen
attityd kan man läsa "1ett välmå ende samhälle må ste kraften hos invå nare,
företagare, föreningar och organisationer tas tillvara. Vi skall öka samarbetet
mellan kommunen och dessa aktörer. Dialogen med vå ra invå nare ska stärkas."
F ör att stärka dialogen och få till en bättre samverkan mellan berörda, som
leder till att vi tillsammans få ren ökad kunskap och förstå else för vad som
behöver göras för dem vi finns till för, vill vi inrätta ett forum för detta.
Kungsbackaborna yrkar med stöd av ovanstå ende och bifogad skrivelse:
- att Kungsbacka kommun snarast möjligt inrättar ett forum som
kan samtala och samverka i frå gor som berör funktionsnedsatta.

R oger ~ sson (Kb)

S tefan S undberg (Kb)

Bifogat: S krivelse frå n F UB Kungsbacka /Kerstin Tegner

En av kommunens allra främsta och mest grundläggande uppdrag är att se till
att alla medborgare har ett bra, fungerande liv och att alla medborgare
tillförsäkras ett gott liv!
Tillsammans med andra berörda organisationer vill FUB ha ’det goda samtalet’ med kommunens
förvaltningar och politik.
FUB vill vara en samarbetspartner, en remissinstans. Vi vill att nämnd och förvaltning ger FUB
möjlighet att ge synpunkter på de förslag som ni har, innan det tas beslut.
Vi hänvisar till LSS Särskilda bestämmelser 15 § pkt 7 i LSS (samverkan) samt till Kommunallagen 8
kap 3 § (samverkan).
FUB ingår i Dialogmöte med inbjudan från förvaltningen, tillsammans med andra föreningar, det är
bra, men frågorna och synpunkterna borde synliggöras för politiken före beslut.
Genom samverkan med handikapporganisationernas representanter, kan de erfarenheter, som
personer med funktionsnedsättningar besitter, tillföras verksamheterna och ge kännedom om
situationen i kommunen. Det efterfrågas sällan konsekvensanalyser från politiken, vilket förvånar
oss.
Tidigare fanns ett forum Kommunala Handikapprådet (KHR) där organisationerna kunde lyfta frågor
och frågorna blev behandlade och kommunens olika förvaltningar och politiken kunde ta del av
synpunkterna som kom fram. Dessutom var KHR en remissinstans.
Vi kan kalla det för Kommunens råd för personer med funktionshinder (KRF).
-

-

I artiklar i lokalpressen, skrivs ’Fortsatt underskott……. och besparingar inom IFO med
uttalande från förvaltningschefen och nämndens ordförande. Man ser inte till människan
utan skriver att det finns utgifter som vi inte råder över`. Men vad då? Äska mer pengar, var
aktiva i budgetförhandlingar mm Kungsbacka skulle ju kunna ligga i framkant.
I denna välmående kommun borde det vara självklart att alla medborgare har det bra oavsett
vilket behov av stöd man har. Man tar bort alla insatser, som inte är lagstadgade (LSS) och
ger därmed denna grupp ett tufft liv. Föräldrar får komma och hjälpa till (se artikel i NH från
orolig förälder), många föräldrar är till åren komna och hade önskat att ens barn har ett gott
liv och att man kunde slå sig till ro.
Vi vill uppmärksamma er på Utjämningsbidraget. Kommunen betalar ca 50 miljoner kr/år
(från 2005), till andra kommuner, beroende på att man i Kungsbacka, inte byggt ut
gruppbostäder, inte beviljat kontaktpersoner eller ledsagning och andra insatser som skulle
kommit personkretsen till godo. Hade Kungsbacka kommun utnyttjat LSSen fullt ut hade
utjämningsbidraget blivit lägre, stannat i kommunen och dessutom gett arbetstillfällen.

Maj 2021
För FUB Kungsbacka

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-08-xx
Diarienummer

KS 2021-00760

Yttrande över laglighetsprövning av beslut om överlåtelse av del av Skårby 3:4 samt
av hallar inom Varla 12:68 och Staren 11
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande över laglighetsprövning av beslut om överlåtelse av del av Skårby 3:4
samt av hallar inom Varla 12:68 och Staren 11, daterat 2021-08-xx, och översänder det till
förvaltningsrätten i Göteborg.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den 9 juni 2021 dels köpekontrakt som avser överlåtelse till
Kungsbacka tennisklubb av del av kommunens fastighet Skårby 3:4, dels köpeavtal som avser
överlåtelse till Kungsbacka kommun av Kungsbacka tennisklubbs hallar inom kommunens fastigheter
Varla 12:68 och Staren 11.
Beslutet har överklagats genom laglighetsprövning. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att
senast den 31 augusti 2021 skriftligen bemöta det som står i överklagandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-08-xx
Yttrande med bilagor 1-10, 2021-08-xx
Överklagandeskrift, 2021-06-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-09, § 237
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Göteborg

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

1 (1)
Kommunstyrelsens förvaltning
Anna Rehnberg
Kommunjurist
anna.rehnberg@kungsbacka.se

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

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

Aktbilaga 14
Mål nr. 7841-21
Avd. 3

FÖRELÄGGANDE
2021-07-02

Kungsbacka kommun

§237

Parter:
./. Kungsbacka kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev.
Lämna ett yttrande till domstolen

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna.
Domstolen måste ha yttrandet senast den 16 juli 2021. När tiden har gått ut kan
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.
När ni skickar in yttrandet

Uppge namn, målnummer 7841-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post.
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00.

Bifogade handlingar: aktbilaga 1

Dok.Id 783367

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Sten Sturegatan 14
Telefon
031 - 732 70 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

E-post
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

Brevlåda Avdelning 3 - FGO
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 29 juni 2021 05:37
Registrator Förvaltningsrätten i Göteborg - FGO
Överklagan av beslut från Kungsbackas Komunstyrelsens arbetsutskott (KSau)

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG
Avd. 3

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

INKOM: 2021-06-29
MÅLNR: 7841-21
AKTBIL: 1

Till registrator, tidigare skrivelse innehöll fel. Rättat i denna utgåvaHälsning PG Bonander

Överklagan av beslut från Kungsbackas Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau)
TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG

Åsa den 29 juni 2021

SAKEN:
§ 237 Dnr 2021-00220, 2021-06-09 beslutsdatum
Godkännande av avtal med Kungsbacka tennisklubb avseende överlåtelse av del av Skårby 3:4 samt överlåtelse av hallar
inom Varla 12:68 och Staren 11.
Undertecknad överklagar ovan angivna paragraf. Som grund för denna framställan framhåller jag följande:
1/ I darieförteckningen 2021-00220 fanns INTE de två värderdeutlanden för de i avtalet ingående fastigheterna inför beslut i KSau.
De har diarieförts den 22/6 2021, således 13 dagar efter beslutet i KSau. De är upprättade 2019-10-02 samt 2020-10-16 av en
konsultfirma. Jag anser att det är för lång tid förflutit mellan upprättande och beslut.
1

2/ I underlaget för värdeutlåtande för tomten Skårby 3:4 finns två fel. BTA är felaktigt angivet till 9000 kvm samt ytan på tomten till
14000 kvm.
Kungsbacka Tennisklubb, som är köpare av fastigheten Skårby 3:4, lämnade in en förändrad bygglovsansökan den 5 maj 2021 till
Byggnadsnämnden i Kungsbacka. I den reviderade ansökan anges nu BTA till 11790 kvm. Tomtytan är där angiven till 16000 kvm för att
inrymma en parkeringsyta som utökas med 100% från tidigare bygglovsansökan. Se BNau § 263 2021. Således grundar sig
värdeutlåtandet på felaktiga grunder.
3/ Jag har viss förståelse för att centralt politiker i Kungsbacka är angelägna med att Kungsbacka Tennisklubb behöver ny anläggning.
Men ifrågasätter det mycket låga kvmpriset (trots felaktigt) för tomten på c:a 400 kr /kvm för Skårby 3:4. Det tredubbla priset
begärdes för mark i Bolsheden industrimark den 18 maj 2021, se BNau § 206. Visserligen är det detaljplan där.
4/ Till sist finner jag att KSau skriver upp priset för hallen på Varla 12:68 med 2 milj kr. Det är anmärkningsvärt.Tennishallen ligger
på arrenderad mark och byggdes för 36 år sedan. Värdeutlåtande anger ett värde på 3.5 milj.
Mot bakgrund av ovan, yrkar jag att Förvaltningsrätten i Göteborg upphäver § 237 Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslutsdatum
2021-06-09.
Jag hävdar att beslutet är lagstridigt enlig kommunallagen och fattat på felaktiga grunder
Hälsning
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

1 (2)

2021-06-09

§ 237
Dnr 2021-00220
Godkännande av avtal med Kungsbacka tennisklubb avseende
överlåtelse av del av Skårby 3:4 samt överlåtelse av hallar inom Varla
12:68 och Staren 11
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpekontrakt, undertecknat av
Kungsbacka tennisklubb, 2021-05-25, som avser överlåtelse av del av kommunens
fastighet Skårby 3:4.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal, undertecknat av Kungsbacka
tennisklubb, 2021-05-25, som avser överlåtelse av Kungsbacka tennisklubbs hallar
inom kommunens fastigheter Varla 12:68 och Staren 11.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 23 mars 2021 kommundirektören i uppdrag att inleda
försäljning av del av fastigheten Skårby 3:4 i Björkris till Kungsbacka tennisklubb
(KTK).
Köpekontraktet avseende del av kommunens fastighet Skårby 3:4 avser ett cirka
16 000 kvadratmeter stort område. Området som i dag består av betesmark som
arrenderas ut avses att utvecklas med en ny anläggning för KTK:s verksamhet.
Ett köpeavtal har även tecknats avseende KTK:s befintliga hallar inom kommunens
fastigheter Varla 12:68 och Staren 11. Hallarna är i dag så kallade byggnader på ofri
grund, vilket innebär att KTK äger hallarna och arrenderar marken av kommunen där
hallarna står.
En förutsättning för att genomföra båda köpen är vidare att KTK får ett laga kraft
vunnet bygglov för uppförande av deras nya anläggning, samt att erforderlig
fastighetsbildning vinner laga kraft.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Köpeavtal, överlåtelse av hallar inom fastigheterna Varla 12:68 och Staren 11,
undertecknat av Kungsbacka tennisklubb 2021-05-25
Bilagor A-B till köpeavtal överlåtelse av hallar
Köpekontrakt, del av Skårby 3:4, undertecknat av Kungsbacka tennisklubb 2021-0525
Bilagor A-D Köpekontrakt, del av Skårby 3:4
Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 82
Översiktskarta

Justerare

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2 (2)

2021-06-09

Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och att arbetsutskottet
bifaller det.
Beslutet skickas till
Kungsbacka tennisklubb

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-22
Diarienummer

KS 2021-00493

Svar på Region Hallands remiss om Tillväxtstrategi för Region Halland 2021–2028
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-06-22, och översänder det som sitt svar till Region
Halland.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Region Hallands Tillväxtstrategi om
Hållbar tillväxt 2021–2028.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som
övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar tre
centrala strategier – varav Hållbar tillväxt är en – som på kortare sikt prioriterar och tydliggör
förflyttning utifrån RUS:ens riktning. De övriga strategierna är Hälso- och sjukvårdsstrategi och
Kulturstrategi med kulturplan. Strategierna är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner,
program och andra strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling.
Hållbar tillväxt 2021–2028 ersätter Hallands strategi för hållbar tillväxt 2014–2020.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-22
Yttrande, 2021-06-22
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, § 78, 2021-06-23
Nämnden för Förskola & Grundskola, § 90, 2021-06-16
Nämnden för Kultur & Fritid, § 29, 2021-06-17
Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021 - 2028, remissversion
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Halland 2035
Beslutet skickas till
Region Halland

1 (3)
Sven Erik Bergström
0300-834058
Specialist hållbarhet

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (3)

Beskrivning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Region Hallands Tillväxtstrategi om
Hållbar tillväxt 2021–2028.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som
övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar tre
centrala strategier – varav Hållbar tillväxt är en – som på kortare sikt prioriterar och tydliggör
förflyttning utifrån RUS:ens riktning. De övriga strategierna Hälso- och sjukvårdsstrategi och
Kulturstrategi med kulturplan. Strategierna är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner,
program och andra strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling.
Hållbar tillväxt 2021–2028 ersätter Hallands strategi för hållbar tillväxt 2014–2020.
Tillväxtstrategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan och
samhandling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling och ta oss närmare visionen
om den bästa livsplatsen.
Målet för strategin är hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt
och inkluderande samhälle.
De olika byggstenarna i strategin är
Konkurrenskraften – ett företags, en plats eller en ekonomis förmåga att klara sig i konkurrens
med andra,
Platsens attraktivitet – tillgång till efterfrågade kvalitéer
Inkludering – delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor avgörande för ekonomiska
och sociala trygghet.
Den gröna omställningen anges som en förutsättning för det långsiktiga arbetet därför lyfts den fram
som en avgörande komponent för att med hållbar tillväxt kunna bidra till visionen Halland – bästa
livsplatsen.
I strategin beskrivs 5 olika principer för genomförandet
1. Tillämpa ett helhetsorienterat arbetssätt
2. Ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen
3. Anpassa ekonomiska resurser efter olika behov och långsiktig nytta
4. Bruka utan att förbruka eller missbruka ekologiska resurser
5. Samverka för genomförandekraft.
Utöver byggstenarna och principerna beskrivs i strategin strategiska områden och prioriteringar.
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De tre strategiska områdena är
Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.
Varje strategiskt område innehåller sedan ett antal olika prioriteringar och delmål.
Samhällsbyggnadskontoret anser sammanfattningsvis att Tillväxtstrategi för Hållbar tillväxt
tillsammans med Bästa livsplatsen 2035 behöver bli tydligare i sitt upplägg kring vad region Halland
vill inom sitt utvecklingsarbete och hur regionen tänker sig genomförandet. Det är för många olika
indelningar och ambitionsbeskrivningar som inte leder till en förflyttning. Samhällsbyggnadskontoret
anser att strategin innehållsmässigt framförallt behöver utvecklas inom hållbarhet, samarbete och
tillväxt kopplat till infrastruktur.
Samhällsbyggnadskontoret har vid beredandet av ärendet fått in synpunkter från nämnden för Förskola
& Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad och nämnden för Kultur & Fritid.
Synpunkter från kommunstyrelsens förvaltnings näringslivsenhet och från Serviceförvaltningen har
också inarbetats i yttrandet.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2021-06-22

Region Halland

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2021-00493

RS200792

Yttrande över Region Hallands remiss: Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021–2028
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att Hållbar tillväxt tillsammans med Bästa livsplatsen 2035 behöver bli
tydligare i sitt upplägg kring vad region Halland vill inom sitt utvecklingsarbete och hur regionen
tänker sig genomförandet. Innehållsmässigt anser Kungsbacka att det regionövergripande samarbetet
behöver tydliggöras framförallt inom infrastruktur och hållbarhet.
Kungsbacka kommun vill inledningsvis hänvisa till de synpunkter kommunen lämnade i sitt yttrande
över Halland – Bästa livsplatsen 2035 (RUS) som är regionens regionala utvecklingsstrategi.
Kommunen påpekade att strategin behövde utvecklas inom tydlighet, hållbarhet, rörlighet över
gränser, näringslivets tillväxt och gränsöverskridande planering. Synpunkter som kvarstår på förslaget
till Hållbar tillväxt och utvecklas nedan.
Tydlighet
Kungsbacka kommun ser utöver sakinnehållet i förslaget en problematik med att ha fyra olika
strategier som ska beskriva den regionala utvecklingen. Det är många olika dokument och med olika
mål och ambitionsindelningar som gör det svårt att se vad regionen vill fokusera på och prioritera.
I enlighet med förordningen om regionalt utvecklingsarbete ska förutom strategin även en samordning
av insatser genomföras för att uppnå strategin. Strategins prioriteringar beskriver eftersträvansvärda
tillstånd i Halland och förutsättningarna för att nå dessa men beskrivningen av respektive prioritering
resonerar mer om varför det är bra att uppnå dessa tillstånd men inte hur. Ett exempel på när
genomförandet ändå beskrivs är under rubriken Principer för genomförandet där bland annat
förhållningssätt utifrån de tre hållbarhetsperspektiven beskrivs. Under princip tre står det ”En viktig
aspekt för att lyckas är att avgöra om en specifik insats både kan innebära en kortsiktig lönsamhet och en
långsiktig nytta.” Kungsbacka kommun undrar hur denna princip ska användas. Innebär det i så fall att
kortsiktig lönsamhet är en förutsättning för att en åtgärd ska lyckas?
Hållbarhet
Kommunen anser det anmärkningsvärt att inte förslaget kopplas till de Globala målen och Agenda
2030. Vi har oerhört viktiga utmaningar inom områden som exempelvis klimat, demokrati,
utanförskap, konsumtion och biologisk mångfald. Vi måste tillsammans hantera dessa utmaningar
inom en kort tidsrymd och nu när vi för första gången har ett bra redskap genom de globala målen är
det viktigt att också koppla det regionala utvecklingsarbetet till Agenda 2030. Redan 2045 har
Riksdagen bestämt att landet ska vara klimatneutralt men även andra stora utmaningar för exempelvis
Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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den biologiska mångfalden och vår demokrati är mycket angelägna frågor att ta sig an. Regionens roll i
dessa viktiga samhällsutmaningar måste bli tydligare. Inom det utpekade strategiska området
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft skulle det finnas utrymme att utveckla det behov av
omställning som krävs för att vi i regionen tillsammans ska kunna jobba mot de globala målen.
Kungsbacka kommun upplever därmed förslaget till Hållbar tillväxt som omodernt. Den uteblivna
koppling till Agenda 2030 men också utvecklingsarbetets fokus på mål och strategier i stället för på
aktiviteter gör att strategierna inte är så framåtriktade och nytänkande som våra utmaningar kräver.
Ett exempel som visar på hur strategin kan bli tydligare är de offentliga affärerna som en möjliggörare
för att stärka näringslivets aktörer. Strategin skulle kunna peka på möjligheten att stärka hela flöden
och inte enskilda aktörer exempelvis genom så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det skulle
kunna vara en del av prioriteringarna under Strategiskt område Förnyelseförmåga och konkurrenskraft.
Strategin innehåller i många fall grunda och generella resonemang som inte fullt ut beskriver bredden
inom social hållbarhet. Här kan man ta hjälp av de globala målen. Exempelvis anges under rubriken
Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer att det ska vara lätt att nå skolor, arbetsplatser
aktiviteter med flera. I en sådan analys saknas bland annat de äldres perspektiv.
Samarbete
I strategin beskrivs tillsammans som ett ledord för genomförandekraften. Kungsbacka ser en stor
potential för att samplanera och göra saker tillsammans i Halland tack vare korta beslutsvägar och
relativt få aktörer. Denna potential behöver utvecklas och beskrivas hur det kan genomföras, inom
vilka frågor vi behöver utveckla ett konkret samarbete kring med mera.
Samverkan påtalas som en möjlighet, men tydlig ambition med samverkan saknas då man skriver kan
vara mer kraftfullt. Längre fram i dokumentet anges att ”Hållbar tillväxt förutsätter en nära samverkan
mellan olika aktörer oavsett om de arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå.” Strategin
behöver vara mycket tydligare med att samarbete är nödvändigt och dessutom peka ut hur det ska göras och
med vem man ska samarbeta och vem som har ansvar för att uppnå Hållbar tillväxt. Det är först när de
olika aktörerna är medvetna om sitt ansvar som de i dialog med varandra kan skapa förändring på riktigt.
Infrastruktur och tillväxt
I strategin pekas läget ut som en av de viktigaste förutsättningarna för Hallands tillväxt. Läget i ett
tillväxtstråk med närhet till tillväxtmotorerna Skåneregionen och Göteborg. Bra transporter pekas ut
som den viktigaste faktorn för tillväxten. Halland presenterar prognoser för 2050 där behovet av
persontransporter och gods vida överstiger dagens kapacitet och beskriver att tillgång till infrastruktur
är viktiga för att främja en hållbar tillväxt. Strategin konstaterar vidare att pendlingen över länsgränsen
mot Västra Götaland är den starkaste i regionen och man konstaterar att Kungsbacka, Varberg och
Falkenberg delar arbetsmarknadsregion med Göteborg. Trots denna analys saknas en tydlig strategi för
att möte dessa framtida behov. Det som Kungsbacka vill trycka på och som behöver utvecklas är det
regionövergripande formaliserade samarbetet för att bland annat kunna hantera de redan existerande
men framförallt framtida kapacitetsbrister på våra trafiksystem.
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Utan detta samarbete riskeras västra Sveriges och därmed Hallands tillväxt!

Kungsbacka kommun

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

1 (1)

2021-06-23

§ 78
Dnr 2021-00123
Remissyttrande - Tillväxtstrategi för Region Halland
Beslut
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ställer sig bakom Hallands strategi för
Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat 2021-04-29, och har inga ytterligare synpunkter
att lämna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning av ärendet
En regional strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028 har tagits fram och översänts till
kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått
planen på remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar
som övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling.
RUS:en omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör
förflyttning utifrån RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för
hållbar tillväxt, Hälso och sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och
de är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och andra
strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. Syftet med att förnya
Hallands tillväxtstrategi är att anpassa strategin så att den möter den nya omvärld
som finns och den framtid vi möter.
I nämndens remissvar fokuserar vi på det strategiska området utbildning, kompetens
och jämlik hälsa. Bedömningen är att denna skrivning stämmer väl överens med det
övergripande mål nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har satt upp samt det
långsiktiga fokusarbete som bedrivs inom förvaltningen kring att varje individ ska
nytta sin fulla potential, digitalisering, kompetensförsörjning, välmående, social och
ekonomisk hållbarhet och ansvarstagande invånare (unika
arbetsmarknadsperspektivet).
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad anser att det är viktigt att
kommunen framåt är en aktiv part när strategin ska omsättas i praktik för att
omfattning och inriktning ska överensstämma med lokala behov, förutsättningar och
nå rätt målgrupp. För vår nämnds del handlar det då om att samverka kring
förebyggande, främjande och åtgärdande insatser för att varje individ ska kunna
nyttja sin fulla potential.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat 2021-04-29
Missiv, 2021-04-29
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Datum

2021-06-23

Deltar inte i beslutet
Carita Boulwén (SD) avstår från att deltaga i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum
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2021-06-16

§ 90
Dnr 2021-00676
Tillväxtstrategi för Region Halland (KS 2021-00493)
Beslut
Nämnden för förskola och grundskola ställer sig bakom Hallands strategi för Hållbar
tillväxt 2021- 2028, daterat 2021-04-29, och har inga ytterligare synpunkter att
lämna.
Sammanfattning av ärendet
En regional strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028 har tagits fram och översänts till
kommunerna i Halland för antagande. Nämnderna i Kungsbacka kommun har fått
planen på remiss innan ärendet ska beredas och beslutas i kommunstyrelsen.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar
som
övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en
omfattar tre
centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån
RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt,
Hälsooch sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur
vägledande för andra genomförandeplaner, program och andra strategier som på
olika sätt påverkar Hallands utveckling. Syftet med att förnya Hallands
tillväxtstrategi är att anpassa strategin så att den möter den nya omvärld som finns
och den framtid vi möter.
I nämndens remissvar fokuserar vi på det prioriterade området ”skapa goda
förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan” inom det
strategiska området utbildning, kompetens och jämlik hälsa. Bedömningen är att
denna skrivning stämmer väl överens med de mål nämnden satt upp
för Kungsbackas förskolor och skolor samt det långsiktiga fokusarbetet som bedrivs
inom
förvaltningen kring jämställd utbildning, undervisningens kvalitet samt matematiskt
lärande.
Förvaltningen för förskola och grundskola anser att det är viktigt att kommunen
framåt är en aktiv part när strategin ska omsättas i praktik för att omfattning och
inriktning ska överensstämma med lokala behov, förutsättningar och nå rätt
målgrupp. För skolnämndens del handlar det då om att samverka kring
förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kring barn/elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för
att fullfölja sin skolgång.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum

2021-06-16

Beslutsunderlag
FG Kvalitet & Utvecklings tjänsteskrivelse, 2021-05-25
Hallands strategi för Hållbar tillväxt 2021-2028, daterat 2021-04-29
Missiv, 2021-04-29
Beslutet skickas tillKommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga skolchefens förslag och att nämnden för Förskola och Grundskola bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

1 (2)

2021-06-17

§ 29
Dnr 2021-00106
Begäran om yttrande - Tillväxtstrategi för Region Halland
Beslut
Nämnden för Kultur och Fritid beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet
Region Halland har tagit fram en remissversion av ”Hallands strategi för hållbar
tillväxt 2021-2028” Den har tagit hänsyn till de tidiga dialoger som regionen hade
med flera instanser under våren 2021, bl.a med Kungsbacka kommun där
förvaltningen för Kultur & Fritid var representerad.
Strategin är i stort bra och kommer underlätta för fortsatt arbete mellan kommun,
Region och andra aktörer för att skapa en hållbar tillväxt i Halland. Nedan är några
områden som skulle kunna förstärkas ytterligare något:
Inledningsvis utnämns ordet Tillsammans som ledord för ett framgångsrikt
tillväxtarbete. Under pandemin har vi fått flera och goda exempel på hur Halland
tack vare korta beslutsvägar, ett fåtal aktörer samt tydliga mål och styrning
samarbetat mycket väl och därmed nått effekt. Det kan därför inte nog understrykas
att just Halland har särskilt goda möjligheter att nå resultat om ännu mer fokus lades
vid samarbete och arbeten tillsammans. Det är en potential som inte alla regioner har
och som kan utnyttjas ännu mer.
I dokumentets tre strategikapitel bör kopplingen till den andra av de tre Halländska
strategierna, Kulturstrategin och kulturplanen, gärna göras för att ytterligare förstärka
sambanden och beroendena mellan Tillväxtstrategin och Kulturstrategin och för att
verkligen dra nytta av ledordet Tillsammans. Det kan främst göras under strategin
Attraktiva livsmiljöer och mer specifikt under avsnitten ”Ett samhällsbygge som
möjliggör attraktiva livsmiljöer” samt ”Vidareutveckla former för samplanering i
samhällsplaneringen”. Här kan kulturens roll för attraktiv livsplats lyftas. Det kan
även göras inom området ”öka samplaneringen i samhällsplaneringen” där kultur är
en bra möjliggörare för goda livsmiljöer, destinationsutveckling och attraktion av
kompetens osv. Det gäller för övrigt även för friluftslivsområdet.
I kapitlet ”Utbildning, kompetens och jämlik hälsa” och mer specifikt ”Arbeta aktivt
för en god och jämlik hälsa” är kopplingen till Kultur& Fritids ansvarsområde kring
folkhälsa tydlig. Även här bör goda samverkansmodeller som finns mellan regionen
och kommunen lyftas fram ännu mera som viktiga framgångsfaktorer som kan
utvecklas ännu mer.
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Hallands strategi för hållbar tillväxt
Vi har ett gemensamt och viktigt ansvar att utveckla Halland för att möta framtiden på ett hållbart sätt – det är vi invånare som tillsammans och på olika sätt skapar framtiden.
Halland är en bra livsplats, där samhället ger möjligheter för människor att skapa sina
liv och för näringslivet att utvecklas. Att många väljer att flytta hit eller besöka regionen som turister är kanske det tydligaste tecknet på att Halland uppskattas som en
attraktiv livsplats. Men Halland har siktet inställt på att bli bästa livsplatsen, som i Regional utvecklingsstrategi beskrivs som en plats med likvärdiga och goda uppväxtvillkor, ett utvecklande arbetsliv i balans, en god och jämlik folkhälsa och ett åldrande
med livskvalitet. Det liv som levs här ska bidra till att ge kommande generationer
fortsatt möjlighet till ett gott liv.
Tillväxtstrategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan
och samhandling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling och ta
oss närmare visionen om den bästa livsplatsen.

Detta ska vi uppnå
Målet för strategin är hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle. Målet är hållbar tillväxt, och de åtgärder vi föreslår idag
ska ge positiva effekter nu och på lång sikt. Halland har förutsättningar att växa hållbart så att tillväxten skapar värden och god avkastning för både människor och natur. Det är helheten som behöver beaktas, där människors livskvalitet sätts i centrum,
ekonomin är medlet och miljön utgör ramarna. En hållbar tillväxt är den enda vägen
för en utveckling som är lönsam idag och i framtiden.
Konkurrenskraften är en av byggstenarna, och refererar till en branschs, ett företags,
en plats eller en ekonomis förmåga att klara sig i konkurrens med andra. En ständig
utveckling av produkter och tjänster, utifrån efterfrågan och behov, utmärker ett
konkurrenskraftigt företag eller bransch. Globalisering i kombination med digitalisering sätter allt större fokus på platsens konkurrenskraft. Livskvalitet är starkt kopplat till möjligheterna på en specifik plats, varför platsen ökar i betydelse allteftersom
det blir möjligt att arbeta på distans. Därför är platsens attraktivitet, den andra byggstenen, än viktigare att vidareutveckla. I grund och botten är det attraktiviteten som
gör att människor, företag och organisationer väljer att verka på en viss plats. Attraktivitet handlar om flera olika faktorer såsom goda livsmiljöer, tillgång till kulturliv, arbetstillfällen, olika former av bostäder, en fysisk infrastruktur som kopplar ihop människor med arbetsplatser, utbildningar och samhällsservice och ger näringslivet goda
möjligheter att frakta. Det innebär också tillgång till digital infrastruktur som ger nya
möjligheter att interagera och delta i samhället. En enskild insats skapar inte attraktiviteten, utan det är många faktorer som samverkar och bidrar till en attraktiv livsplats.
Den tredje byggstenen är inkludering, där delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor är avgörande för människors ekonomiska och sociala trygghet.
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Möjlighet till en god och jämlik utbildning, egen försörjning och bostad samt en jämlik hälsa är några av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. De är också
grundläggande förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Den gröna omställningen är en förutsättning för det långsiktiga arbetet med alla tre
byggstenarna. Med oförändrad livsstil eller sätt att utvecklas kommer möjligheten att
påverka Hallands attraktivitet att minska, konkurrenskraften kommer att bli sämre
och därmed kommer också möjligheten för människor att delta i samhällsutvecklingen minska. Därför lyfts den gröna omställningen fram som en avgörande komponent för att med hållbar tillväxt kunna bidra till visionen Halland – bästa livsplatsen.

Så får vi genomförandekraft
För att uppnå målsättningen behöver alla människor som bor och verkar i Halland tillsammans bidra till en hållbar tillväxt och utveckling. Likaså aktörer som arbetsmarknadens olika parter, länets sex kommuner, akademin, idéburen sektor, företagsfrämjande organisationer, Region Halland, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter kan utifrån vars och ens ansvar och roll arbeta med insatser som på olika
sätt bidrar till vår gemensamma måluppfyllelse.
Hallands strategi för hållbar tillväxt ska vara en möjliggörare för hela Halland, och
behöver ägas och bäras av många. Den tar avstamp i en analys som beskriver Hallands behov av utveckling och mynnar ut i målsättning, strategiska områden och prioriteringar att rikta vårt arbete mot. Det är genom att samla olika aktörers krafter
mot gemensamma mål som Halland kan utvecklas till att bli en region som växer
hållbart.
Samverkan är viktig såväl inom regionen som med våra goda grannar, både nationellt
och internationellt. Sällan är utmaningar och möjligheter begränsade till Halland, varför det kan vara mer kraftfullt att ingå i strategiska allianser för att nå gemensamma
mål. Allt handlar om att skapa och värna om engagemang, kunskap och insatser från
offentlig, privat och idéburen sektor som bidrar till önskad utveckling för Halland
och vår omgivning.
Utifrån det regionala utvecklingsuppdraget har Region Halland en uttalad roll att
samordna och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt och utveckling
– ett uppdrag som inte kan genomföras ensamt. Samverkan är en av Hallands styrkor. Hållbar tillväxt förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer oavsett om de
arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Strategin ger oss riktningen
medan samplanering och samverkan över gränser ger oss bästa förutsättningar för utveckling. Det är därför tillsammans är ledordet i arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i Halland!
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Principer för genomförande av en hållbar tillväxt
Hållbar tillväxt är det centrala målet för strategin, och för att kunna säkerställa att vi
tillämpar hållbarhet i allt vi gör, från beslut och prioriteringar till åtgärder och enskilda insatser, tar vi hjälp av fem principer för genomförande av en hållbar tillväxt i
Halland. De ska också påminna oss om att vi behöver arbeta tillsammans och utifrån
ett helhetsperspektiv för att nå framsteg i vårt regionala tillväxtarbete.
1. Tillämpa ett helhetsorienterat arbetssätt
Koppla enskilda satsningar till alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social. Det innebär att, i den mån det är relevant och ger mervärde, beskriva hur en enskild insats bidrar till helheten. Det ökar förmågan till både snabba och
situationsanpassade insatser, med strategisk höjd och en omfattande omställning på
så väl kort som lång sikt. Utgå ifrån hur den enskilda insatsen kan bidra till helheten,
det vill säga målbilden om en hållbar tillväxt i Halland, som i sin tur bidrar till ”Halland – bästa livsplatsen”.
2. Ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen
Säkerställ att de satsningar som görs inkluderar olika grupper både i det gemensamma
utvecklingsarbetet och i fördelningen av utvecklingens resultat. Inkludering sker i den
mån det är relevant och ger mervärde, men ger en vägledning i att kompensatoriska
insatser är viktiga styrmedel för att säkerställa att utvecklingsinsatser på olika nivåer
ger effekt där behoven är störst.
Det görs genom att sätta människorna i centrum och inför varje prioritering, insats
eller åtgärd analysera vilka som berörs. Det arbetssättet gör våra ansträngningar mer
träffsäkra och effektiva men också mer lönsamma. De mänskliga rättigheterna, som
betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande, utgör en grund och vägledning.
3. Anpassa ekonomiska resurser efter olika behov och långsiktig nytta
Säkerställ att de ekonomiska resurserna fördelas dit behoven är störst, i syfte att
uppnå en långsiktig nytta för både samhället och individen. En viktig aspekt för att
lyckas är att avgöra om en specifik insats både kan innebära en kortsiktig lönsamhet
och en långsiktig nytta. Spegla den ekonomiska investeringen i en enskild insats mot
hur väl den lyckas bidra till den gemensamma målbilden. Sker den inom ramen för de
ekologiska resurserna vi förfogar över? Hur påverkar den sammanhållningen i samhället, det vill säga bidrar den till att öka eller minska skillnader?
4. Bruka utan att förbruka eller missbruka ekologiska resurser
Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs på ett sätt som inte lämnar negativa
konsekvenser för miljö, folkhälsa eller biologisk mångfald samt att den bidrar till att
motverka klimatförändringar och social oro. Ett ansvarsfullt resursutnyttjande ska genomsyra alla våra ansträngningar och insatser.
5. Samverka för genomförandekraft
Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs i partnerskap mellan organisationer,
oberoende av kommungränser, och utgår från såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap.
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Samverkan på detta sätt genomförs där det är relevant och ger mervärde, men arbetssättet ger en vägledning i att komma ihåg att ingen aktör har ett ensamt ansvar, varken för strategin i sin helhet eller för de enskilda satsningarna (prioriteringar, åtgärder
och insatser). Alla har distinkta roller för Hallands hållbara tillväxt och gemensamma
utveckling. Alla behöver inte vara med på allt och de som går före i utvecklingen ska
driva och inspirera. Med det angreppsättet kommer olika aktörer i och utanför vår
region samt våra invånare i Halland att få större handlingsutrymme att bidra till den
halländska tillväxten på lång sikt.

Den globala kontexten
Kunskap om globala megatrender och samhällsutmaningar är viktig för att förstå det
sammanhang som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Megatrenderna skapar både utmaningar och möjligheter, vilket speglas i strategins tre strategiska områden. I Nationell strategi för hållbar regional utveckling identifieras följande fem huvudsakliga samhällsutmaningar:
Globalisering
Utbytet länder emellan ökar i omfattning och tempo, vilket gör att människor, samhällen och företag världen över blir mer sammanflätade med varandra. Globalisering
är därför en av de grundläggande drivkrafterna för regional utveckling. Regionala näringsliv med en god närvaro av företag med kunskapsintensiva och icke rutinmässiga
arbetsuppgifter har bra förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och delta i globala
värdekedjor. Samtidigt ställer den globala konkurrensen krav på innovationer, entreprenörskap och kompetensförsörjning för att ta tillvara möjligheterna med en ökad
omställning mot hållbar utveckling.
I ökande utsträckning är de verksamheter som förläggs till Sverige aktiva i de mest
värdeskapande stegen som ligger i början eller i slutet av värdekedjan, såsom forskning och utveckling, design, logistik och marknadsföring. Det ökar behovet av en väl
fungerande kompetensförsörjning.
En grundsten för globalisering är en politisk vilja att förändra regelverk för att underlätta kontakter och ökad integrering, vilket exempelvis sker genom samarbetet inom
EU. Det finns tydliga tecken på en växande protektionism med ökade handelsbarriärer. En fortsatt utveckling i den riktningen skulle få stor negativ påverkan på svenska
företag.
Klimat och miljö
Den globala uppvärmningen sker i sådan takt att ekosystemen inte hinner anpassa
sig. Det riskerar att orsaka oåterkalleliga skador på miljön och ge djupgående konsekvenser för samhället och människors försörjningsmöjligheter, hälsa och välfärd.
Sveriges utsläpp av växthusgaser inom landet, så kallade territoriella utsläpp, minskade med ungefär 25 procent under framförallt 2004 till 2014, men har avstannat sedan dess.
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Samtidigt är utsläpp som uppstår till följd av svensk konsumtion av varor och tjänster ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen, där de största utsläppen
sker i andra länder.
Det övergripande läget för biologisk mångfald i Sverige är dåligt och rör sig i en negativ riktning. Ekosystemen och de produkter och tjänster de ger som bidrar till vår
välfärd och livskvalitet är utsatta. Luftföroreningar, övergödning, marint skräp och
miljögifter leder också till negativ påverkan på såväl människor som miljö.
Den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna kommer att medföra en strukturomvandling inom näringslivet, med möjlighet till stärkt konkurrenskraft för de företag som utvecklar produkter och tjänster med låg klimatpåverkan. En
stor andel av den koldioxidneutrala energiproduktionen sker på landsbygden. Skogen
är en central faktor för att binda kol. Sammantaget påverkar miljö- och klimatförändringarna negativt möjligheterna till hållbart nyttjande av naturresurser inom bland annat besöksnäring, rekreation och friluftsliv samt skogsbruk, fiske, vattenbruk och
jordbruk. Det kommer att krävas betydande insatser för att anpassa bland annat infrastruktur och olika verksamheter i samhället till ett allt mer förändrat klimat och för
att motverka klimatförändringarna.
Teknisk utveckling och digital omställning
Samhälle och näringsliv befinner sig nu i ett skifte från industrisamhället till ett digitalt kunskapssamhälle. Digitalisering och ny teknik, till exempel automatisering, robotisering och artificiell intelligens (AI) är motorer i en snabb samhällsomvandling. Samhället måste omstrukturera sig för att dra nytta av ny teknik och datamaterial
samt skapa nya värden. Digitalisering och AI kan leda till att vi gör saker på nya
sätt med fler användaranpassade erbjudanden, exempelvis inom vård och omsorg.
Den tekniska utvecklingen kommer att påverka utbildning och kompetensutveckling,
där kraven på att ständigt förnya sin kompetens kommer att öka. Det kan leda till
ökande skillnader och polarisering mellan högutbildade och lågutbildade. Distansöverbryggande teknik möjliggör såväl ett större utbud av kompetensutvecklingsmöjligheter och en ny arbetsmarknad för yrken som är mindre beroende av platsen man
bor på, som tillgång till specifik kompetens för företag som har svårt att finna den lokalt.
Efterfrågan på arbetskraft kommer att förändras. Vissa yrken kommer att försvinna
samtidigt som nya skapas. Det finns också en risk för digitalt utanförskap. Samtidigt
tar det ofta lång tid att omforma samhället till något nytt, och automatisering och digitalisering får olika grad av påverkan på olika verksamheter och yrken.

Demografi
De globala demografiska förändringar som kännetecknas av befolkningstillväxt, fortsatt urbanisering och en växande medelklass, kommer att förskjuta tyngdpunkten i
världsekonomin och olika länders geopolitiska inflytande. Konkurrensen om tillgång
på välutbildad arbetskraft och nyckelkompetenser kommer att öka globalt.
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En allt större global medelklass som anammar en konsumtionsbaserad livsstil kommer att öka efterfrågan på, och konkurrensen om, naturresurser.
Globalt ökar livslängden samtidigt som födelsetalen sjunker, vilket gör att andelen
äldre blir större. En liknande trend ses i Sverige. En allt äldre befolkning leder till
större behov av omsorg och vård, vilket sätter ökad press på välfärdssystemen. De
kommuner och regioner vars befolkning växer har en utmaning gällande barnomsorg, skolor, bostäder, infrastruktur med mera.
Det är mest troligt att befolkningsförändringarna i Sverige kommer att följa samma
trender som hittills. Urbaniseringen förväntas fortsätta genom omflyttningar från
framförallt landsbygdsregioner till befolkningsmässigt urbana regioner, men också
genom omflyttningar mellan länder. Invandring har blivit en viktig del av Sveriges demografiska utveckling, där invandrare i genomsnitt är yngre än befolkningen i övrigt.
Dessa befolkningsförändringar driver på växande regionala skillnader när det gäller
arbetskrafts- och kompetensförsörjning liksom inkomstskillnader.
Socioekonomi och sammanhållning
Socioekonomiska skillnader mellan olika kommuner ser ut att öka vad gäller nettoinkomst och levnadskostnader, andelen invånare födda utanför EU, andelen ungdomar
som når gymnasiebehörighet liksom andelen öppet arbetslösa. Ökade skillnader i inkomster och befolkningssammansättning påverkar kommuners och regioners ekonomi, och därmed deras förutsättningar och kapacitet att erbjuda god välfärd och
service till invånarna.
Folkhälsan i Sverige är fortsatt god, men det finns stora skillnader i befolkningen beroende bland annat på boendeort, kön, ålder samt socioekonomi. Skillnaderna ser
inte ut att minska och har i vissa fall ökat. Ökande klyftor är inte bara en grogrund
för en ojämlik hälsa utan påverkar samhället i ett större perspektiv genom polarisering, svagare sammanhållning, försvagad ekonomisk tillväxt och i sin förlängning en
försvagad demokrati.
Forskning visar att socialt kapital har betydelse för regional utveckling och inte minst
entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Sverige utmärker sig genom att vara ett
starkt individualistiskt och sekulärt land, där det råder stor tillit till såväl medmänniskor som samhällsinstitutioner. Trots ökande skillnader finns det än så länge få
tecken på en generell minskning av tilliten i samhället. Idéburen sektor fyller en viktig
funktion när det gäller att stärka sammanhållningen genom att utveckla lösningar
som svarar upp mot olika samhälleliga behov, såsom att motverka arbetslöshet, segregation eller minskad service på landsbygden.

Den halländska kontexten
Kunskap om platsers olika förutsättningar är viktiga för att förstå det sammanhang
som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Hallands geografiska läge är
en av de faktorer som varit mest förutsättningsskapande för tillväxten. Kortfattat kan
det gynnsamma läget sammanfattas med närhet.

7

Det handlar i hög utsträckning om närhet till regionala arbets- och studiemarknader,
men också närheten inom Halland till såväl sysselsättning och utbildning som attraktiva naturmiljöer. Denna närhet har varit en drivande kraft i Hallands goda utveckling. Även om strategin klargör att målet är att utveckla hela Halland som livsplats,
kan vägen dit skilja sig åt beroende på var i Halland en insats ska genomföras, och
för vem.
Halland ligger mitt i ett av Sveriges starkaste tillväxtstråk, och närheten till tillväxtmotorer som Göteborg och Skåneregionen har skapat goda förutsättningar. Bra transportmöjligheter och närhet till starka arbetsmarknader är viktiga faktorer för en stark
näringslivsutveckling. Var företag väljer att etablera sig skiljer sig dock åt mellan
branscher. För tillverkningsindustrin är tillgång till mark och goda transportmöjligheter viktigare faktorer än befolkningstäthet, vilket innebär att tillverkningsindustrin
är den mest framträdande branschen i stora delar av Hallands inland. Handel och
tjänsteföretag är vanligare i Hallands mer tätbefolkade områden, då en hög befolkningstäthet skapar fördelar för dessa branscher.
Under lång tid har sysselsättningsutvecklingen i Sverige och Halland varit starkare i
den kunskapsintensiva tjänstesektorn än i den arbetsintensiva industrin och befolkningstillväxten tenderar att koncentreras dit det finns en tillväxt i sysselsättning. Befolkningstillväxten i Halland är främst koncentrerad till de större tätorterna och de
största ökningarna finns längs med den halländska kustremsan. Samtidigt är Hallands
landsbygd mer välmående än många andra landsbygdsområden i Sverige. Stora delar
av Hallands landsbygd, främst de områdena i närhet till större städer, ökar i befolkning. Landsbygden i Hallands mest östliga delar har dock sett en negativ befolkningstrend de senaste åren.
Goda förbindelser
Halland har en flerkärnig ortsstruktur, och takten och riktningen på befolkningstillväxten varierar mellan områden. Det innebär att förutsättningarna för att utveckla infrastruktur och transportsystem skiljer sig åt mellan olika delar av Halland. En stor
andel av befolkningen bor längs med Västkustbanan, vilket skapar goda förutsättningar för ett effektivt transportsystem i kuststråket. I Hallands mer glest bebyggda
områden är förutsättningarna annorlunda, med lägre befolkningstäthet och längre avstånd mellan tätbebyggda områden. Tillgång till infrastruktur och service är viktiga
faktorer för att främja en hållbar tillväxt, och behoven finns såväl i staden som på
landsbygden. Det är viktigt att främja en god tillgång till samhällsservice och till
transportsystemet i hela Halland.
Närhet till arbetsmarknader är viktig såväl för individers tillgång till arbete, som för
företags tillgång till relevant kompetens. Pendlingen över länsgränsen har ökat under
lång tid, där det absolut starkaste stråket går norrut mot Västra Götalands län.
Även pendlingen mot Skåne ökar och det finns viktiga funktionella samband inåt landet, framför allt med Jönköpings län. Likväl fortsätter den inomregionala pendlingen
öka. Även om alla halländska kommuner har ett visst utbyte av arbetskraft, går det att
konstatera att Falkenberg, Varberg och Kungsbacka delar arbetsmarknad med Göteborgsregionen, medan Laholm och Hylte i högre utsträckning ingår i Halmstads arbetsmarknad.
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Hållbara livsplatser
Olika platser i Halland har olika näringslivssammansättning och varierande tillgång
till marknader, arbetstillfällen och transportmöjligheter. Att förutsättningarna skiljer
sig inom Halland avspeglas även i de socioekonomiska skillnader som finns. Skillnaderna finns dels mellan kusten och inlandet, där inlandet generellt sett har en svagare
utveckling än kustområdena, exempelvis avseende utbildningsnivåer och arbetslöshet. Skillnader i levnadsstandard är även påtagliga inom städerna och det finns bostadsområden med en särskilt svag utveckling. I regionalt utvecklingsarbete måste
därför olika platsers förutsättningar, funktioner och behov tas i beaktande för att
uppnå en hållbar samhällsutveckling i hela Halland.

Regional utveckling och hållbar tillväxt
Region Halland har med folkvalda politiker det regionala utvecklingsuppdraget att
samordna, koordinera och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt
och samhällsutveckling. I Halland görs detta på övergripande nivå genom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som pekar ut den långsiktiga samhällsutvecklingen
som krävs för att vi ska närma oss visionen om ”Halland – bästa livsplatsen”.
Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hallands kulturstrategi och kulturplan samt
Hälso- och sjukvårdsstrategi ringar in områden som Halland behöver utveckla för att
gå mot ”Halland – bästa livsplatsen”. Den första gör det med hjälp av hållbar tillväxt
och den tas fram i enlighet med förordningen om regionalt tillväxtarbete, och
har RUS som övergripande riktning och vägledning för hållbar utveckling.
Tillväxtstrategin ska gälla fram till 2028 med möjlighet att kontinuerligt komplettera utefter regional, nationell och internationell utveckling. Där RUS sätter den långsiktiga riktningen, kan Hallands strategi för hållbar tillväxt på ett mer konkret och
följsamt sätt stå för genomförandet och staka ut vägen på kortare sikt. På så sätt har
Halland en långsiktig riktning och vision, och samtidigt en anpassningsbar väg fram
till visionen.
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Strategiska områden och prioriteringar
I kommande avsnitt presenteras de strategiska områden med tillhörande prioriteringar för hållbar tillväxt. Varje område har ett mål, som uttrycks i prioriteringar med
tillhörande delmål. Områdena och prioriteringarna syftar till att bidra till de halländska styrkorna och möta de utmaningar som lyfts i RUS.

Strategiskt område: Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Mål strategiskt område

En hållbar och attraktiv region mitt i ett växande sydvästsverige
Prioriteringar
Fortsätta utveckla Halland
som funktionell och tillgänglig region

Delmål
God tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt

Ett samhällsbygge som
möjliggör attraktiva livsmiljöer

God tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur
och service

Öka takten mot
minsta möjliga klimatpåverkan

Hallands klimatavtryck ska minska

Stärka utvecklingen
mot en grön omställning

Hållbar energiförsörjning och ett hållbart resursutnyttjande

Vidareutveckla former
för samplanering i samhällsplaneringen

Halland ska kännetecknas av närhet till arbetsmarknader, natur- och boendemiljöer
och annat som bidrar till regionens attraktivitet och skapar möjligheter att utveckla
hela Halland. De attraktiva boendemiljöerna bygger på en integrerad samhällsutveckling där alla delar måste samverka. Det halländska läget med tillhörande boendemiljöer skapar förutsättningar för företag att etablera sig, attrahera kompetens och växa.
Gestaltningen av offentliga rum, byggnader och platser samt kultur- och naturvärden
bidrar stort till människors livskvalitet, hälsa och känsla av delaktighet samt påverkar
samhällsutvecklingen. Kultur är en bidragande kraft för kreativitet, attraktivitet, delaktighet och samhällsutveckling i Halland, och kulturaktiviteter skapar naturliga mötesplatser för många människor.
Den regionala utvecklingen ska bidra till en hållbar tillväxt som bygger på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle.
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För att den halländska utvecklingen ska vara hållbar måste det regionala utvecklingsarbetet bland annat genomsyras av ett aktivt strategiskt klimat- och miljöarbete. Genom hållbar klimatsmart samhällsplanering och markanvändning, utveckling av transporter och transportsystem samt den tekniska infrastrukturen skapas möjligheter att
arbeta med utsläppsminskning, ökad koldioxidbindning och andra viktiga gröna utvecklingsfrågor. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det av stor vikt
att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett hållbart samhällsbygge.
Prioriteringar:






Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen

Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Halland är en del av flera lokala och regionala arbetsmarknadsregioner som växer över tid. Dessa knyts
ihop genom ett transportsystem där en utvecklad inDelmål för
frastruktur och kollektivtrafik möter funktionella beprioriteringen:
God tillgänglighet
hov och bidrar till regional utveckling. Utöver att
till arbete, studier
knyta ihop arbetsmarknader som är regionöverskrioch samhällsserdande är det av betydelse att arbeta för snabba förbinvice, digitalt såväl
delser med omkringliggande tillväxtmotorer, nationellt
som fysiskt
som internationellt, samt till Stockholm för att skapa
goda förutsättningar för Hallands utveckling. I ett Sydvästsverige som kännetecknas av stor rörlighet och en
stor efterfrågan på etableringsmöjligheter är även den digitala
omställningen bärande för ett delaktigt, modernt och tillgängligt samhällsbygge.
Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket, och flaskhalsar utmed hela
Västkustbanan behöver byggas bort. Västkustbanan behöver kompletteras av flera
stora infrastruktur- och kollektivtrafikstråk som bidrar till att knyta ihop Halland,
skapa förutsättningar för arbetsmarknadsförstoring samt ge goda förutsättningar för
näringslivets transporter.
Kollektivtrafiken bidrar till ett mer socialt och ekologiskt hållbart transportsystem,
där goda möjligheter till arbets- och studiependling skapas. Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov stärker det regionala näringslivet och förstorade arbetsmarknadsregioner. För att stärka det regionala näringslivet och öka konkurrenskraften är
det viktigt att identifiera dagens och framtidens behov av infrastrukturåtgärder för ett
hållbart transportsystem för gods- och persontrafik.
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För fortsatt god utveckling i Halland, samt för att öka tillgängligheten för invånare,
organisationer och företag, behövs en framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Bredbandsinfrastrukturen är en förutsättning för ökad attraktivitet, konkurrenskraft och
ett mer delaktigt samhälle. Kraft måste ägnas åt hur samhällstjänsterna kan digitaliseras och samtidigt vara tillgängliga för alla för att ytterligare skapa värden i en utbyggd bredbandsstruktur.

Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Ett samhällsbygge med attraktiva livsmiljöer är viktigt för
människors hälsa och välbefinnande. Halland ska kännetecknas av attraktiva boendemiljöer där den regionala bostadsmarknaden ska möta både behov och efterfrågan.
För att fortsatt skapa goda förutsättningar till utveckling
av bostadsförsörjningen behöver det byggas nytt och
byggas om så att attraktiva bostäder kan erbjudas i hela
regionen. En förutsättning för attraktiva livs- och boendemiljöer är miljövänliga och energieffektiva transportsätt för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv
och andra viktiga målpunkter.

Delmål för
prioriteringen:
God tillgång till
boende, kollektivtrafik, kultur
och service

Attraktiva boendemiljöer behöver möjliggöras i hela Halland. De ger goda förutsättningar för andra delar av det regionala utvecklingsarbetet, såsom att bidra till näringslivets utveckling. En närmiljö som erbjuder tillgång till kultur ökar attraktionskraften
i våra boendemiljöer.
Vår framtida samhällsplanering måste möjliggöra en grön omställning inom bland annat resande och transporter, byggande, konsumtion, livsmedelsproduktion och energiförsörjning. Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med hållbar mark- och
vattenanvändning finns det möjlighet att skapa en välmående miljö med fungerande
ekosystem och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt möjliggörs. Utmaningar och förutsättningar skiljer sig dock lokalt åt vilket ställer krav på olika typer av
insatser och lösningar. Det ska finnas goda möjligheter att bo, leva och verka i hela
Halland, men lösningarna för detta kan se olika ut.

Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv finns det
möjlighet att skapa förutsättningar för minskad klimatpåverkan och regional tillväxt. Samtliga sektorer i samhällsplaneringen, det offentliga, civilsamhället och hela näringslivet, måste vara en del av den gröna omställningen.
Den halländska utvecklingen tar hänsyn till både klimatgasutsläpp och upptagande av klimatgaser.
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Delmål för
prioriteringen:
Hallands
klimatavtryck
ska minska

Prioritering av ett hållbart bruk av förnybara naturresurser från jord, vatten, vind, sol
och skog för att skapa energi, varor och tjänster har stor potential att bidra till en
grön omställning och ökad ekologisk hållbarhet genom att både ersätta fossil råvara
och vara koldioxidsänka. En halländsk ekonomi som tar hänsyn till miljö och klimat
har goda förutsättningar att vara drivkraft för innovation.
Att utveckla Halland utifrån minsta möjliga klimatpåverkan genererar nytta för både
den halländska miljön och människors hälsa, vilket bidrar till ett attraktivt Halland.
För att utveckla Halland samtidigt som klimatpåverkan ska minskas, behövs förbättrad tillgänglighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik samt effektivare och mer samordnade godstransporter. En viktig parameter i det halländska utvecklingsarbetet är
att skapa system där förnyelsebara bränslen är en bärande funktion i transportflödena
och där de nyttjas på bästa sätt. Genom att utveckla infrastrukturen i Halland och
Hallands omland skapas förutsättningar för att underlätta så att resor och transporter
kan ske effektivt, fler väljer att resa kollektivt, logistiklösningar förbättras samt att
olika trafikslag kan samverka på ett sömlöst sätt.
Halland har mycket goda förutsättningar att bli en resurseffektiv och fossilfri region
genom att satsa på produktion av förnybar el, förnybara bränslen, energieffektivisering samt ökad cirkularitet. I Halland värdesätts cirkularitet och systematisk energieffektivisering som kan minska utsläppen. Nationellt sett är Halland en viktig elleverantör och har mycket goda förutsättningar för att fortsätta leverera förnybar el. För att
säkerställa att hallänningen kan ta del av detta är det viktigt med fortsatt utveckling av
elnätet i form av kapacitet, smarta elnät och mikroproducenter tillsammans med storskalig elproduktion.

Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Mark- och vattenanvändningen är central för halländsk utveckling. Den halländska attraktiviteten är
Delmål för
beroende av ett landskap där skogar, hav, kuster, sjöar
prioriteringen:
och vattendrag är friska. Därför är det av stor vikt att
Hållbar energifördet finns en helhetssyn mellan aktörer och sektorer
sörjning och ett
för att utveckla de halländska naturmiljöerna då de bihållbart
drar till den regionala utvecklingen. Alla regionala utresursutnyttjande
vecklingsprocesser behöver horisontellt integrera den
halländska miljön utifrån hållbarhetsperspektiven i sitt
arbete. En hållbar miljö behöver finnas både i staden
och på landsbygden för att säkerställa attraktiva boendeoch livsmiljöer samt att den halländska tillväxten är ekologiskt hållbar.
Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över alla administrativa gränser. Det är därför
centralt att samverkan sker mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för att utveckla Halland och Hallands omland.
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Skogen är en betydande resurs som måste fortsätta utvecklas då den bidrar med flera
hållbara värden utifrån näringslivs-, frilufts- och rekreationsperspektiv. Skogens resurser kan användas till att tillverka hus, förnyelsebara material, fibermassa och möbler samt bränsle. Träråvaran har stora möjligheter att ersätta fossila material och kemikalier. Det är därför viktigt att fortsätta bruka skogen på ett sätt så att alla tre hållbarhetsdimensionerna beaktas. De halländska skogarna är en strategisk resurs och
kan fungera som testmiljö för utbildning, forskning och utveckling.
Ett hållbart jordbruk är förutsättningen för utveckling av den inhemska produktionen av livsmedel. Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland då
den bidrar till livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst arbetstillfällen. I Halland
finns en stor och bred råvarusektor med allt från en omfattande jordbruksproduktion
till fiske och trädgård. Jordbrukssektorn i stort står inför omfattande utmaningar som
ställer stora krav på innovation utifrån framtida behov.
Vatten av tillräcklig kvantitet och god kvalitet är en förutsättning för Hallands attraktivitet, god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar tillväxt i näringslivet samt en biologiskt rik blågrön infrastruktur för rekreation och turism. Men det är också en livsnödvändig resurs som behöver tryggas för en hållbar samhällsutveckling.

Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen
Former för samplanering har varit och är en viktig del för att investeringar och utvecklingsarbete ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. I Halland är former
för samverkan en central del i många utvecklingsprocesser. Att samplanera infrastruktur, bostadsbyggande, kollektivtrafik, verksamhetsetableringar eller andra delar i
samhällsbygget är viktigt för att generera förutsättningar för god samhällsutveckling.
Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter en nära samplanering mellan olika aktörer
oavsett om de arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Genom att
samtliga nivåer inkluderas i alla delar av en hållbar samhällsplanering skapas bäst förutsättningar för Halland. Att förstärka samplanering i samhällsplaneringen ger goda
förutsättningar för en fortsatt god halländsk utveckling. Utgångspunkten för en stärkt
attraktivitet på lokal och regional nivå är att de ekonomiska och sociala aspekterna integreras i samhällsplaneringen. Samplaneringen ska bidra till nationell, regional och
kommunal nytta.
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Strategiskt område: Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Mål strategiskt område

En region med hög sysselsättning och jämlik hälsa
Prioriteringar
Skapa goda förutsättningar för att
alla elever ska nå sin fulla potential i skolan

Delmål
Alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan

Tillvarata och utveckla relevant kompetens för
att möta arbetsmarknadens behov

Förbättrad matchning i regionen

Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad

En mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa

Förbättrad hälsa i befolkningen och minskade
hälsoskillnader

Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning bidrar
i hög grad till individers möjlighet till god hälsa och etablering på arbetsmarknaden.
Slutförd gymnasial utbildning skapar även förutsättningar för individer att gå vidare
till högre studier och på så sätt trygga arbetsmarknadens behov av kompetens. En väl
fungerande kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt möta de samhällsutmaningarna vi står för och möjliggör för den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är av stor vikt att alla som
kan arbeta ges möjlighet att arbeta, och att strukturella skillnader i sysselsättning mellan grupper av individer minskar för att klara kompetensförsörjningsbehovet.
Samtidigt som utbildningsnivå och att ha ett arbete i hög utsträckning påverkar individers hälsa fungerar sambandet också omvänt. En god hälsa är centralt för individers möjlighet att utbilda sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets utveckling. För en hållbar regional utveckling är det därför viktigt att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är dessutom samhällsekonomiskt
lönsamt att arbeta främjande för en god hälsa då det leder till minskade kostnader för
samhället för till exempel sjukvård och sociala kostnader, samtidigt som en välmående befolkning i högre grad kan arbeta och bidra till samhället. En hög utbildningsnivå och hög sysselsättning bidrar på så sätt till en jämlik hälsa och ett inkluderande
och konkurrenskraftigt samhälle.
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Prioriteringar:





Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan
Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens
behov
Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd
arbetsmarknad
Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa

Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i
skolan
Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning är avgörande för både indiviDelmål för
dens möjlighet att forma sitt liv och för att trygga en
prioriteringen:
god arbetskraftsförsörjning. I ett allt mer komplext samAlla elever ska
hälle och på en föränderlig arbetsmarknad blir förutom
klara grund- och
faktakunskap även entreprenöriella förmågor som handgymnasieskolan
lingskraft, att ha tillit till sig själv, kreativitet och förmåga att omsätta idéer till handling allt viktigare.
I Halland ska alla elever oavsett kön och andra bakgrundsfaktorer få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssystemet, och lämna skolan rustade med de kunskaper och förmågor de behöver för vidare utveckling och etablering på arbetsmarknaden. De elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för att
fullfölja sin skolgång. Samtidigt är det av stor vikt att samtliga elever får möjlighet att
nå sin fulla potential och stimuleras till vidare studier. Ur ett likvärdighetsperspektiv
är det även viktigt att utveckla arbetet så att sociala och geografiska aspekter får allt
mindre påverkan på såväl elevers skolresultat som utbildningsval.
Trygghet och skoltrivsel är viktiga skyddsfaktorer både för en god hälsa och för möjligheten att fullfölja skolan. Ett aktivt arbete för ett stödjande, inkluderande och
tryggt klimat i skolan gynnar alla elever och utgör en god grund för att minska skolfrånvaro och på sikt även avbrutna studier.
För att klara uppgiften att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan
behöver olika samhällsaktörer samarbeta i högre utsträckning. Genom ökat tvärsektoriellt och gränsöverskridande arbete kan betydelsefull kompetens inom olika verksamheter som arbetar nära eleverna bättre tas tillvara. Såväl regionala som lokala aktörer, till exempel näringsliv, idéburen sektor och vårdnadshavare, behöver bidra i arbetet utifrån sina uppdrag och resurser. Gemensamma kunskapsunderlag, utvecklingsområden och målbilder samt utveckling av nya modeller för samverkan skapar
förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan.
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Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens
behov
Utbildning och kompetens blir allt viktigare faktorer för
återväxten på arbetsmarknaden, vilket dessutom ska ses i
Delmål för
ljuset av den demografiska utvecklingen där allt färre ska
prioriteringen:
försörja allt fler.
En god kompetensförsörjning och matchning av kompetens är viktiga komponenter för en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknad och regional tillväxt. Intresse för
och möjligheter till utbildningar eller inriktningar som
matchar bristyrken, utbildningsnivå samt kunskap hos arbetsgivare kring strategisk kompetensförsörjning är några
viktiga områden som behöver förbättras.

Förbättrad
matchning i
regionen

Eftersom arbetsmarknaden, branscher och yrkesroller är i ständig förändring behöver
utbildare, arbetsgivare och samhälle gemensamt identifiera vilken kunskap och kompetens som behövs i arbetslivet. För att matcha arbetsmarknadens ökade krav på mer
avancerad och specialiserad kompetens bör individers övergång till högre studier
främjas. Insatser behövs också för att öka intresset för kontinuerligt lärande, utbildning, specifika yrken och branscher.
Det behöver finnas goda och flexibla möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Att stimulera individer till kompetensutveckling, komplettering av studier,
yrkesstudier eller studier på en högre nivå är därför angeläget.
Genom att tillämpa digitala lösningar kan kompetensutveckling och utbildning genomföras på nya sätt och möjliggöras för fler. En grundläggande digital kompetens
är en förutsättning för att till fullo kunna ta del av de insatser som erbjuds.
Det är avgörande att arbetsgivare arbetar för att behålla och utveckla sin personal.
Halland behöver förstärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning med insatser
utformade så att framtiden kan mötas med relevant kompetens i relation till förändringar i omvärlden samt arbetsgivarens mål och visioner.
Befintlig kompetens kan synliggöras och tillvaratas genom exempelvis utbildningsoch branschvalidering. Det är även viktigt att arbetsgivare har en viss beredskap för
att hantera de naturliga och oväntade svängningar som sker på arbetsmarknaden eftersom det påverkar tillgång och behov av kompetens.
För fortsatt tillväxt och utveckling är det centralt att individer, utbildare och arbetsgivare såväl som företagsfrämjande aktörer har förmågan att utveckla och ställa om för
att kunna möta framtiden med relevant kompetens. En god tillgång till kompetensutveckling, bildning, olika utbildningsformer och inriktningar med både bredd och
spets är avgörande för att möta både befintligt och framtida behov av kompetens i
Halland.
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Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad
För en stark och inkluderande arbetsmarknad i Halland
behövs en mångfald av individer och kompetenser. En
Delmål för
ökad delaktighet i samhälls- och arbetslivet är centralt för
prioriteringen:
en framtidssäkrad kompetensförsörjning och regional tillEn mer
växt. Tillvaratagande av befintlig kompetens är viktigt för
jämställd och
inkluderande
att förbättra individers etablering på arbetsmarknaden i
arbetsmarknad
Halland. Könssegregerade utbildnings- och yrkesval samt
attityder och kultur på arbetsplatser är andra områden
som är viktiga att arbeta med.
Digitalisering kan vara en möjlighet för att göra studier och arbete tillgängliga för fler.
En allt mer digitaliserad arbetsmarknad innebär mer flexibla sätt att utföra arbetet på,
vilket kan skapa nya möjligheter för olika anpassningar.
Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och sektorer, samt på olika hierarkiska nivåer i organisationer. Män arbetar i högre grad inom industri-, transport- och
byggsektorn. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom välfärdssektorn som vård,
omsorg och utbildning samt i yrken som kräver en högre formell utbildning. För att
påverka dessa skillnader behöver vägledning till studier och yrken tydligare präglas av
ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
Genom att arbeta med normer, värderingar samt kommunikation kan arbetsgivare
visa de möjligheter som finns för individer att delta i arbetslivet oavsett kunskap,
kön, bakgrund och funktionsvariationer och på så sätt attrahera och inkludera en bredare arbetskraft.
Att unga personer tidigt får goda kontakter med arbetslivet är viktigt för att underlätta övergången från studier till arbete, och för att skapa goda förutsättningar till en
god etablering på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att unga individer erbjuds studiebesök, praktisk arbetslivsorientering, arbetsplatsförlagt lärande eller
deltidsarbete. Vissa branscher har visat sig särskilt avgörande för ungas etablering.
Arbetsgivare och branscher behöver hjälpa unga att skapa sig en arbetslivserfarenhet.
För att stödja individer och minska sårbarheten hos grupper, som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid, behöver aktörer såsom kommunala verksamheter och myndigheter kraftsamla för att arbeta samordnat och parallellt. Det är angeläget för att främja inkludering, välbefinnande och möjlighet till egen
försörjning och för att minska bidragsberoende. För att stödja individer att närma sig
en stabil etablering på arbetsmarknaden kan arbetsgivare underlätta genom att erbjuda praktik och arbetsträning.
Kompetens som finns hos individer kan synliggöras genom validering. På så sätt kan
tillgänglig kompetens nyttjas, behov av ny kompetens identifieras och eventuellt behov av utbildning förkortas. Validering av befintlig kompetens kan även bidra till
ökad anställningsbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden.
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Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa
Att arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa är viktigt
för att skapa goda möjligheter för individer att utbilda
Delmål för
sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets
prioriteringen:
utveckling i övrigt. En god och jämlik hälsa i befolkFörbättrad hälsa
ningen förutsätter att halländska aktörer i offentlig sekbland
befolkningen
tor såväl som näringsliv, akademi och idéburen sektor
och minskade
behöver ges bättre möjlighet att ta ett gemensamt anhälsoskillnader
svar för frågan. Fler arenor för nätverksbyggande och
erfarenhetsutbyte mellan aktörer behövs för att nya insatser och arbetssätt med syfte att främja hälsa ska utvecklas. Gemensamma kunskapsunderlag och att gemensamt identifiera viljeinriktningar kan leda till förflyttning i frågorna.
Hälsan behöver särskilt förbättras för de grupper som är socialt och ekonomiskt
mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död.
För att uppnå det behöver insatser riktas till och anpassas efter de grupper som är
mest sårbara. I ett långsiktigt perspektiv är det även viktigt att förebygga social och
ekonomisk utsatthet, vilket görs mest effektivt genom att arbeta med att främja goda
och likvärdiga uppväxtvillkor från tidig ålder. Ett ökat utbud av generellt stöd till alla
barn och familjer behöver kompletteras med riktade insatser till familjer med större
behov. En större tillgång till tidiga och samordnade insatser, där barnets behov sätts i
centrum och är delaktigt i processen, ökar möjligheten att ge varje barn en god start i
livet.
Det är angeläget att motverka utvecklingen av den ökande psykiska ohälsan. Genom
mer samverkan mellan regionala och lokala aktörer kan de insatser som genomförs få
ökad effekt. Insatser behöver även utvärderas i högre grad avseende effekt och mål,
men även i syfte att stärka samverkan och samarbete över organisationsgränser.
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Strategiskt område: Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Mål strategiskt område

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Prioriteringar
Stimulera entreprenörskap och stödja företag i
uppstartsfasen

Delmål
Fler nya företag och ökad överlevnadsgrad

Främja den tekniska utvecklingen och digitala
omställningen i det halländska näringslivet

Fler kunskapsintensiva företag och jobb i
regionen

Främja internationalisering bland företagen

Fler exportföretag och ökade exportintäkter till
regionen

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling

Ökade investeringar i FoU bland regionens
aktörer

Stärka företagens innovationskapacitet

Fler innovativa företag i regionen

Positionera Halland för att attrahera besökare,
kompetenser, företag och investeringar

Regionen ska attrahera fler etableringar, besökare och kompetenser

Stimulera till hållbar omställning av det
halländska näringslivet

Fler företag ska bedriva ett aktivt mångfalds-,
klimat- och miljöarbete

För att uppnå långsiktig regional utveckling och tillväxt behövs goda förutsättningar
för entreprenörskap och innovation, som i sin tur genererar arbetstillfällen för människor. Innovationer och goda idéer skapas av uppfinnare, forskare eller visionärer,
men de identifieras och realiseras av entreprenöriellt tänkande hos individer. På så
sätt är entreprenörskap och innovation tätt sammanlänkade, och det är logiskt att
satsa på båda för att lägga grunden till ett aktivt och livskraftigt näringsliv.
Goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation innebär bland annat kapacitet att attrahera humankapital och finansiellt kapital, samt anamma ny teknologi
och nya arbetssätt. Globaliseringen innebär att också det lokala näringslivet är starkt
konkurrensutsatt, och den snabba tekniska utvecklingen och ökade krav på hållbara
tjänster och produkter gör att omställningsförmåga och förnyelse är viktiga framgångsfaktorer. Det finns goda förutsättningar för att både stärka den halländska konkurrenskraften och att göra det utifrån hållbarhetens tre dimensioner.
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Prioriteringar








Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska
näringslivet
Främja internationalisering bland företagen
Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling
Främja företagens innovationskapacitet
Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och investeringar
Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet

Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
Ett ökat företagande är nödvändigt för tillväxten och en
långsiktigt god utveckling av välfärden. Med entrepreDelmål för
nörskap och att vara entreprenöriell avses en dynamisk
prioriteringen:
och social process, där en eller flera människor identifieFler nya företag
rar möjligheter och omvandlar kunskap till innovationer
och ökad översom det finns ett behov av. I Halland startar många
levnadsgrad
människor företag, vilket är och fortsatt kommer att vara
en framgångsfaktor. Men Halland behöver kompletteras
med fler innovativa och tillväxtorienterade företag, som
kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar samt ser
möjligheter i att utveckla hållbara produkter och tjänster.
Företagen startas utifrån olika drivkrafter. Kreativa och kulturella näringar, sociala företag och så kallade ”born globals” som exporterar direkt är exempel på dessa. För
att stärka nyföretagandet och för att fler människor ska se entreprenörskap som ett
alternativ behöver det företagsfrämjande systemet fortsätta utvecklas och bättre möta
de olika drivkrafterna bakom företagandet. Entreprenörskap behöver också vara en
del av ungas utbildning och sedan ett alternativ genom hela livet.
Det är människor med olika bakgrund, förutsättningar och potential som vågar ta
steget att starta företag, varför det är viktigt att det finns tillgång till nätverk och mötesplatser där olika tankar och idéer kan mötas. Här kan kännedom om och tillgång
till inkubatorer och acceleratorer ha positiv inverkan. Kommunikationen kring dessa
samt övriga företagsfrämjande insatser behöver reflektera en mångfald av människor
för att på sikt påverka vilka som startar och driver företag.
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Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det
halländska näringslivet
Omställning och förnyelse är en nyckel till ett livskraftigt
och konkurrenskraftigt näringsliv. Teknisk utveckling
Delmål för
driver på behovet av omställning mot nya och innovaprioriteringen:
tiva affärsmodeller, produktionsmetoder och höjd komFler kunskapspetens. Ny teknologi kan underlätta utvecklingen av cirintensiva
kulära produkter och tjänster med låg resursanvändning
företag och jobb
i regionen
och klimatpåverkan.
Det halländska näringslivet måste vara med i utvecklingen, och det företagsfrämjande systemet behöver
kunna möta en mångfald av behov och inspirera till förnyelse och omställning. Det
finns också behov av att stärka infrastrukturen så att det diversifierade näringslivet på
ett enkelt sätt kan få tillgång till kunskap om hur omställning och förnyelse kan
skapas i företagen.
Ökad kunskap i företagen om teknisk utveckling i form av exempelvis automatisering, intelligenta system och datadriven innovation är viktig. Hallands småskaliga näringsliv behöver stimuleras till kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, företag och branscher. Utvecklingen påverkar också sätt organisera sig och leda,
samt kan möjliggöra nya samarbeten, vilket i sin tur kräver nya kunskaper och färdigheter.
Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ökar allteftersom näringslivet tar utvecklingskliv, där marknaden också kan behöva kompletteras med efterfrågade kompetenser. Utbildningssystemet behöver möta upp utifrån definierade behov. Parallellt
skapar utvecklingen intressanta arbetsmöjligheter för fler människor, ett aktivt näringsliv med stor potential för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt, och ger möjligheter för attraktiva arbetsgivare som lockar till sig och utvecklar relevant
kompetens.

Främja internationalisering bland företagen
Att exportera varor till marknader utanför Sverige är
viktigt för att komplettera den egna närmarknaden
och främja tillväxtskapande investeringar i regionen. Globalisering innebär att konkurrensen för
halländska företag ökar både från nationellt och internationellt håll, samtidigt som den ger goda möjligheter till internationalisering i form av ökad handel
och starkare band med omvärlden. Företags internationalisering kan innebära export, import, samverkan
internationellt eller verksamhet utomlands.

Delmål för
prioriteringen:
Fler exportföretag och ökade
exportintäkter till
regionen

Internationalisering kan vara en betydelsefull katalysator för ett företags utveckling av
produkter, tjänster och medarbetare.
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Den är därför viktig för att företag i Halland ska behålla sin konkurrenskraft, fortsatt
skapa arbetstillfällen och bli attraktiva arbetsgivare som kan knyta till sig nya kompetenser.
EU:s inre marknad kan vara ett lättillgängligt första steg för företag, men största delen av världens tillväxt förväntas ske på tillväxtmarknader utanför EU. Samtidigt ökar
efterfrågan globalt på innovativa och hållbara produkter och tjänster. Halländska företags förmåga att utveckla dessa kommer att vara en central förutsättning för fortsatt konkurrenskraft. Människors arbetsvillkor är viktiga att beakta i det egna företaget, men det är lika avgörande att säkerställa att arbetstagares rättigheter i hela produktionskedjan tillgodoses.
Givet den småskaliga näringslivsstrukturen i Halland behöver det finnas tillgång till
utbildning och kunskap, finansiering, inspiration, rådgivning och erfarenhetsutbyten,
där tillväxtmarknader och nya behov och ny efterfrågan är särskilt intressanta utvecklingsmöjligheter.

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling
Investeringar i forskning och utveckling har en stark
koppling till ökad konkurrenskraft och innovationsDelmål för
grad. Denna typ av investering i kombination med
prioriteringen:
riskvilligt kapital i ett tidigt skede är en förutsättning
Ökade
för att företag ska kunna ta nästa steg. Ägarkapital,
investeringar i
lån, bidrag och forskningsanslag behöver öka och tillFoU bland
gängliggöras fler, och det är extra viktigt att medlen
regionens aktörer
fördelas jämlikt och jämställt.
Externt kapital ska i första hand tillgodoses av den
privata marknaden, men det är viktigt att goda affärsidéer har möjlighet att förverkligas, varför det finns skäl till marknadskompletterande
offentliga finansieringsinsatser. Det kan handla om företags tidiga utvecklingsskeden
eller innovativa företag som utvecklar produkter med långa ledtider för kommersialisering.
För att möta samhällsutmaningar behöver den offentliga sektorn också vara innovativ och utveckla nya lösningar tillsammans med akademi och näringsliv. Offentligt
medskapande och medfinansiering utgör bra förutsättningar för innovation, där både
näringsliv och invånare är vinnare. Regionala medel behöver växlas upp med nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmedel, och därför är det viktigt att
Halland visar de styrkor och möjligheter som finns här.
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Stärka företagens innovationskapacitet
Innovationer i Halland sker ofta stegvis tillsammans med
kunder, till skillnad från den mer radikala innovationen
som kan leda till betydelsefulla förändringar som ligger i
kärnan av begreppet (se definition nedan). Det halländska
innovationssystemet består av många kompetenta aktörer som är duktiga på att leda företagen i rätt riktning,
men för att skapa förutsättningar för mer radikala innovationer behövs en infrastruktur med såväl kapacitet som förmåga att leda den utvecklingen.

Delmål för
prioriteringen:
Fler innovativa
företag i
regionen

Med innovation avses de betydelsefulla förändringar som transformerar samhället
och samhällsekonomin. Innovation ändrar, effektiviserar och påverkar befintliga ekonomiska, miljömässiga och sociala villkor och driver på strukturomvandling och samhällsutveckling. För att möta de omställningsbehov som finns är det viktigt att anlägga ett brett perspektiv på innovation och inkludera flera delar av samhället. Det är
angeläget att stärka såväl individers som företags, organisationers och den offentliga
sektorns innovationsförmåga och kapacitet.
En god innovationskapacitet är en förutsättning för att kunna konkurrera på en global marknad och i en kontext där förändringstakten går allt snabbare. Nya krav på
hållbara tjänster och produkter samt en tilltagande teknikutveckling ökar trycket på
ständig förnyelse och förbättring. Det är hos människor en idé uppkommer, och processen till en innovation inkluderar en mångfald av människor. Därför behövs samverkan och kontaktytor mellan olika företag och branscher, FoU-miljöer, sociala entreprenörer, akademi och forskning, idéburen sektor och offentliga aktörer. På så sätt
kan ny kompetens, kreativitet och innovationsförmåga utvecklas.
Smart specialisering är ytterligare ett verktyg för att öka innovationskapacitet, men då
inom specifika områden. Alla medlemsstater i EU ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och
prioritera områden med potential för tillväxt. Dessa områden positionerar även Halland för att attrahera företag, nyckelkompetenser och investeringar till regionen och
skapar arbetstillfällen för högutbildad kompetens. En satsning på smart specialisering
kan innebära ökad synlighet för Hallands styrkor. Det kräver en infrastruktur för innovationsstöd, kommunikation och kunskapsöverföring inom de utpekade områdena
för att säkerställa att strategin ger förväntade effekter i Halland. Processen för att ta
fram Hallands områden för smart specialisering, samt en mer utförlig beskrivning av
områdena, återfinns i Smart specialisering Halland. Nedan följer en beskrivning av de
områden som inkluderas i Smart specialisering Halland.
Smart specialisering: Forskning och Innovation för framtidens vård
och hälsa
Tack vare medicinska genombrott och större välstånd lever vi allt längre. Det innebär
också att fler lever med kroniska sjukdomar och med multisjukdom, vilket ökar behovet av kvalificerad vård och omsorg.
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Vården kan också göras allt mer individuellt anpassad. För att möta ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare i sjukvården inte kan öka i samma takt, krävs
innovationer.
I Halland har området hälsoinnovation utvecklats under många år. På initiativ av näringslivet har en stark innovationsarena byggts upp där akademi, de halländska kommunerna, Region Halland, det privata näringslivet och civilsamhället möts och skapar
innovationer tillsammans. Det finns därför en god grund till att vidareutveckla denna
arena inom Smart specialisering.
Tillgång till hälsodata har möjliggjort nya tekniska lösningar, och drivit fram nya affärsmodeller och sätt att arbeta, så kallad informationsdriven vård. I Halland finns
unik kompetens och förmåga att strukturera och tolka sådan data och använda den
för såväl verksamhetsutveckling som forskning och innovation. Men det kommer
också behöva utvecklas ny och befintlig kompetens inom detta område.
Det behövs tydliga satsningar på att vidareutveckla det ekosystem av aktörer som
krävs för att kunna dra nytta av den kunskap som redan upparbetats i regionen inom
området informationsdriven vård. Det behövs insatser som mobiliserar befintliga företag i regionen och främjar nyföretagande, samt investeringar.

Smart specialisering: Forskning och innovation för hållbara samhällen
Befolkningsökning i kombination med oförändrade konsumtionsmönster skulle innebära en ohållbar situation för världen och Halland. Det krävs nya lösningar för att
hela samhället ska utvecklas på ett smart och hållbart sätt.
Halland behöver minska sitt klimatavtryck, och näringslivet har möjlighet att innovera och erbjuda nya lösningar som bidrar till mer hållbara lösningar för hallänningen, men även för hela mänskligheten. Innovationer för hållbara samhällen behöver systemlösningar där offentlig sektor och näringsliv samverkar med akademi och
civilsamhälle. I Halland finns extra goda förutsättningar att innovera för hållbara
samhällen inom tre områden – livsmedel, material och mobilitet.
Nya krav ställs längs hela livsmedelskedjan för att göra den mer hållbar och effektiv
och bidra till en bättre hälsa. Innovativa samarbeten inom och med andra branscher
och aktörer kommer att bli allt mer betydelsefulla. Exempelvis kan livsmedelsföretagen kopplas samman med den framväxande tech-sektorn för att ta tillvara den stora
utvecklingspotential som växer fram inom food tech-området. Food tech inbegriper
att med innovation, data och digital teknik förändra och förbättra produktion, distribution och konsumtion av mat. Halland har en lång tradition av livsmedelsproduktion, samtidigt som marknaden kompletteras med nya innovativa företag, produktionsmetoder, produkter och tjänster.
Relevant forskning, innovationsmiljöer och andra innovationsfrämjande insatser är
viktiga för att underlätta för företagen att växla upp och ta nästa steg, men också för
att stimulera helt nya företagsetableringar.
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Hållbara material är en viktig komponent för att bygga smarta samhällen. En av utmaningarna med den gröna omställningen är att utveckla innovativa och hållbara
material med låg klimatpåverkan, för att på så sätt fasa ut fossilbaserade material. Det
medför behov inom materialutveckling och förädling av förnybara råvaror från jord,
skog och vatten och att samtliga materialslag införlivas i cirkulära flöden. I Halland
finns en utvecklad skogs- och träindustri och flera industrier som producerar och
förädlar material av olika slag. Dessutom finns det en industri som fokuserar på innovativ återvinning. Potentialen i att utveckla nya hållbara material är därmed mycket
hög i Halland.
Ökade kunskaper om material och cirkularitet är viktiga redan tidigt i produktutvecklingsfasen. På så sätt kan man förlänga produktens livslängd, möjliggöra industriell symbios där ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs, samt påverka valet
av affärsmodell. Det behövs mötesplatser för tvärvetenskapligt lärande – som också
kan fungera som en katalysator för samverkan – samt tillgång till akademi och forskning för att nå längre inom detta område.
Transporter av människor och gods står för stora koldioxidutsläpp, och innovativ
mobilitet krävs för att minska utsläppen. Det kommer att krävas innovativ teknik,
förändrade vanor, policyutveckling och nya affärsmodeller för att möjliggöra en
minskning. Mobilitet inkluderar allt ifrån cykling, kollektivtrafik och mobilitetstjänster, till självkörande elfordon för gods- och persontransporter. Ökad tillgång till data,
i kombination med nya möjligheter att processa information, skapar nya förutsättningar för energieffektivisering och bättre resursutnyttjande. Innovativ mobilitet kan,
oavsett livsplats, även öka tillgängligheten till arbete, kultur, studier och samhällsservice som är viktiga för en god livskvalitet.
Halland är en tillväxtregion där nya stadsdelar och industriområden kontinuerligt
växer fram, samtidigt som det finns tillgång till vägnät, järnväg, sjövägar och flyg. Offentlig och privat sektor behöver ställa högre krav på innovativa lösningar inom mobilitet, agera testbäddar och piloter, samt samverka med akademi och forskning för
att främja utvecklingen av hållbara gods- och persontransporter.

Smart specialisering: Forskning och innovation för intelligenta system
Utvecklingen mot alltfler uppkopplade enheter, Internet of Things (IoT) har pågått
länge och skapar nya förutsättningar för analys och styrning, men IoT skapar också
förutsättningar för nya tjänstebaserade affärsmodeller. Utvecklingen påverkar alla
branscher men är avgörande för samtliga områden för smart specialisering i Halland.
Med fler uppkopplade enheter och smarta sensorer skapas mängder av data som kan
användas för maskininlärning och utveckling av nya digitala lösningar, det som kallas datadriven innovation.
I Halland finns en stor potential inom området intelligenta system. Här finns många
innovativa företag i hela ledet, alltifrån elektronikutvecklingsföretag till mjukvaruutvecklare och företag specialiserade på AI/maskininlärning.
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Även Högskolan i Halmstad har en lång tradition av forskning och utveckling inom
området och samverkar i ett kluster av innovationsdrivna teknikföretag. I Halland
finns också offentliga verksamheter som agerar testbäddar för innovativa lösningar
inom området smarta städer och samhällen.
För att ytterligare stärka området krävs fler testbäddar, ett bättre koordinerat stöd för
att söka extern finansiering och utvecklade plattformar för samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Tillgång till öppen data är också avgörande för
den datadrivna innovationen.

Smart specialisering: Innovativ affärsutveckling
Hallands näringsliv behöver kompletteras med fler innovativa och tillväxtorienterade
företag för att säkra fortsatt regional utveckling. Innovativ affärsutveckling, som i
större utsträckning tar vara på hur teknik och krav på alla dimensioner av hållbarhet
nyttjas, är grunden till att skapa såväl nya företag som en omställning av det befintliga
näringslivet.
Affärsmodells-innovation handlar om att skapa värde, för företag, kunder och samhället. Att sälja sin vara som en tjänst istället för produkt är ett exempel på att skapa
en mer hållbar affärsmodell, där samtliga tre dimensioner kan påverkas. Innovativa
affärsmodeller utgör inte bara en möjlighet till att stärka konkurrenskraften inom
alla områden för smart specialisering i Halland. Genom att arbeta med innovativa angreppssätt sektorsövergripande i branscher som besöksnäring, tillverkning, handel och andra basnäringar kan grunden också läggas för ökad innovation och spets i
alla branscher som vågar utmana invanda mönster.
Genom att underlätta korskopplingar, rätt verktyg och coachning kan det regionala
stödsystemet hjälpa företagen att anpassa sina affärsmodeller till såväl marknadens
behov som nya krav på hållbarhet. På så sätt kan innovationskapaciteten öka runt om
i det breda halländska näringslivet.

Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och
investeringar
Likaväl som att globalisering och internationalisering
innebär möjligheter för företag och individer i HallDelmål för
and, så innebär de att konkurrensen om besökare,
prioriteringen:
kompetens och kapital ökar. Det har blivit ännu viktiRegionen ska
gare att vara medveten om sina konkurrensfördelar
attrahera fler
samt att ha kapacitet att nå ut med dem på rätt sätt.
etableringar,
Besöksnäringen och investeringsfrämjandet är två viktiga områden att satsa på för att förstärka bilden av
Halland.
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besökare och
kompetenser

Här finns kapacitet och förutsättningar för att kommunicera kraftfullt och visa på
Hallands styrkor och möjligheter. Med gemensamt arbete skulle Halland kunna bli en
tydlig utmanare vid företagsetableringar i egenskap av växande region med starka
funktionella kopplingar till storstadsregioner. Den goda livsplatsen utgör ytterligare
goda argument, där besöksnäringen är grunden för en positiv destinationsutveckling
som skapar ökad attraktivitet för både besökare och invånare.
Hallands spetsutveckling finns inom områdena för smart specialisering, där näringsliv, akademi och forskning och den offentliga sektorn finns representerade. I närtid
är informationsdriven vård ett av de områden där Halland har en position av internationell kaliber som går att dra nytta av. Den kan positionera Halland i framkant i
en utmaning som stora delar av världen har gemensam.
Områdena för smart specialisering utgör spännande möjligheter för företagsetableringar och investeringar, men de behöver kombineras med tillgång till god infrastruktur samt lämplig mark och lokaler, och fortsatt utveckling av en attraktiv livsplats för
människor.
Att arbeta med en stark platsmarknadsföring, där både livsmiljö och intressant utveckling i näringslivet används som innehåll, bidrar till att öka antalet högkvalificerade tjänster i Halland som kan utgöra intressanta arbetsmöjligheter för människor i
och utanför Halland.

Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet
För att bidra till en hållbar tillväxt behöver näringslivet i
regionen öka takten på den gröna omställningen samt
Delmål för
stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten.
prioriteringen:
Det ställs idag allt högre krav på effektivare resursanFler företag ska
vändning, mindre miljöpåverkan såväl som en ökad
bedriva ett aktivt
mångfalds-,
social och ekonomisk hållbarhet. För att stärka sin konmiljö- och
kurrenskraft behöver det halländska näringslivet hänga
klimatarbete
med i omställningen, och kunskapen om detta är viktig
för alla som jobbar i och driver ett företag.
En grön omställning handlar inte endast om att främja tillväxten inom företag som
arbetar med miljöteknik eller verkar inom ”gröna näringar”, utan om att ställa om
produktionen inom samtliga branscher. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi och kunskapen om detta kommer att få betydande effekter. Elektrifiering och
energieffektivisering är andra viktiga delar i en grön omställning. Omställningen bidrar även till behov av nya kompetenser i företagen och skapar på så sätt nya arbetstillfällen.
Mångfald och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer som leder till attraktiva arbetsplatser och påverkar omsättning och lönsamhet positivt. För att näringslivet ska
bli jämlikt behöver fler kvinnor vara en del av ledning och styrelser.
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En annan väsentlig aspekt är generationsskiften i företag, där företagen annars riskerar att försvinna istället för att fortsatt förädlas. Rådgivning och långsiktig planering
är förutsättningar för lyckosamma skiften.
Inom alla delar av den hållbara omställningen är det viktigt att företag får tillgång till
strategisk kompetens externt eller utvecklar kompetensen internt. Det finns behov av
insatser som stimulerar kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, företag och branscher. Det är också viktigt att se till hur utvecklingen påverkar sätt att
leda och organisera sig samt möjliggör nya samarbeten.
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Strategins uppföljning
Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera,
följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet[...] Arbetet med analyser, uppföljning
och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt1.
Hallands strategi för hållbar tillväxt är utgångspunkten för det analys- och uppföljningsarbete Region Halland bedriver när det gäller länets utveckling. Under framtagningen av strategin har dess uppföljningsbarhet beaktats för att vi ska kunna följa arbetet och utvecklingen löpande, systematiskt och långsiktigt. Målet med analys- och
uppföljningsarbetet är att öka kunskaperna om länets utveckling och organisationens
bidrag till den och därigenom skapa en grund för lärande och policyutveckling. Då
regional utveckling är ett komplext område som omfattar många olika aktörer och
samhällsfrågor är analys- och uppföljningsarbetet även en viktig del för att skapa en
samsyn mellan de aktörer som samverkar för att genomföra tillväxtstrategin. Ett effektivt flernivåsamarbete förutsätter att det finns en gemensam bild av utvecklingsförutsättningarna i länet.
Hallands strategi för hållbar tillväxt kommer att följas upp årligen och ta sin utgångspunkt i de mål som finns i strategin. Respektive delmål och strategiskt mål i strategin
har mätbara indikatorer kopplade till sig och syftet med dem är att signalera om länets utveckling går i en önskvärd riktning. Under uppföljningsarbetet kommer de särskilda förutsättningarna för länets olika delar och samhällsgrupper att lyftas fram –
ett genomsnitt ger sällan en rättvisande bild när det handlar om komplexa samhällsfrågor. Hållbarhetsperspektiv kommer vidare att användas vid uppföljningen av respektive område. Konkret innebär detta att målutvecklingen kommer att analyseras
utifrån en ekonomisk, social och ekologisk dimension och tar hänsyn till synergierna
mellan dem.
För att komplettera uppföljningen av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt
kommer ett antal fördjupande studier att genomföras årligen. Syftet med dem är att, i
samråd med de regionala utvecklingsaktörerna, fördjupa kunskaperna om de olika
förutsättningar som finns för att nå de olika målen i strategin.
En effektlogik har använts som grund för analys- och uppföljningsarbetet med strategin, samt för framtagningen av strategins prioriteringar, mål och indikatorer. Syftet
med metoden, som exemplifieras i modellen nedan, är att synliggöra hur strategins
insatser ska leda till de uppsatta målen på kort (delmål) och lång (mål för strategiskt
område) sikt.

1

Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583)
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Exempel på effektkedja med indikatorer
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Mål strategiskt område

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Indikatorer
BRP per sysselsatt

Näringslivets klimatpåverkande utsläpp

Prioriteringar
Stimulera entreprenörskap och
stödja företag i uppstartsfasen

Delmål
Fler nya företag och
ökad överlevnadsgrad

Indikatorer
Antal företag med
exportverksamhet,
Varuexport per
capita

Främja den tekniska utvecklingen och
digitala omställningen i det halländska
näringslivet

Fler kunskapsintensiva
företag och jobb i
regionen

Främja internationalisering bland företagen

Fler exportföretag och
ökade exportintäkter till
regionen

Stimulera och attrahera offentliga och
privata investeringar i forskning och utveckling

Ökade investeringar i
FoU bland regionens
aktörer

Stärka företagens innovationskapacitet

Fler innovativa företag i
regionen

Positionera Halland för att attrahera
besökare, kompetenser, företag och investeringar

Regionen ska attrahera
fler etableringar, besökare och kompetenser

Stimulera till hållbar omställning av
det halländska näringslivet

Fler företag ska bedriva
ett aktivt mångfalds-,
miljö- och klimatarbete

Andel kunskapsintensiva jobb i
näringslivet

Andel företag med ett
aktivt miljöarbete utöver lagstiftning

En viktig utgångspunkt för uppföljnings- och analysarbetet är att kunskaperna kommer till användning och bidrar till ett mer effektivt utvecklingsarbete. De olika underlagen kommer därför att spridas och förankras i olika sammanhang och kanaliseras via olika medier och format som tillgängliggör materialet i så hög utsträckning
som möjligt. En mer detaljerad beskrivning av analys- och uppföljningsarbetet och
strategins indikatorer återfinns i bilagan X.
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Inledning
Hur ska Halland utvecklas hållbart de kommande femton åren?
Hur ska vi möta vår tids samhällsutmaningar och fortsätta vara
en stark och livskraftig region? Den här regionala utvecklings
strategin ger en övergripande beskrivning av Hallands styrkor
och utmaningar – och pekar ut en riktning för hur vi tillsammans
behöver agera för att åstadkomma det vi vill uppnå.

År 2035 vill vi leva i ett Halland som är närmare
visionen om att vara den bästa livsplatsen.
För att uppnå det krävs ett mer samman
hållet, livskraftigt och delaktigt Halland.

skådats i modern tid. Ännu har vi inte sett
alla samhällskonsekvenser och det är fort
farande oklart vad vi behöver laga, utveckla
och bygga upp igen. Det är också oklart vilka
positiva effekter och lärdomar vi kommer att
ta med oss.

Goda livsvillkor ska gälla för alla, oavsett om
du är född här, har vuxit upp här, åldrats här
eller nyss flyttat hit. Det ska finnas likvärdiga
möjligheter till utbildning, arbete och egen
försörjning, ett balanserat och utvecklande
arbetsliv och en aktiv ålderdom. Genom hela
livet ska det finnas möjlighet till en menings
full fritid och ett rikt kulturliv. Ingen ska
lämnas utanför.

Det vi däremot vet är att Halland historiskt
sett har klarat kriser bra. Det har berott på
flera olika faktorer. En viktig faktor är vår
framtidstro och vår förmåga att arbeta
tillsammans. Det är bara genom att arbeta
tillsammans som vi kan lösa våra gemen
samma problem. Och det är genom att
utforska och lära av misstagen som vi blir
bättre på att forma och driva utvecklingen.

Vår utveckling ska ske tillsammans med vår
omvärld. Det innebär att vi inte förbrukar eller
missbrukar de naturliga resurserna. Utveck
lingen ska även medföra positiva effekter på
vår omvärld, både nationellt och globalt.

Med den regionala utvecklingsstrategin
tar vi gemensamt sikte på framtiden.
Steg för steg närmar vi oss visionen:
Halland – Bästa livsplatsen.

På grund av pandemin som råder i skrivande
stund ställs krav på en omställning vars
hastighet och omfattning aldrig tidigare

5

Vad är en
regional
utvecklings
strategi
och vad är den bra för?
En regional utvecklingsstrategi (RUS) är en övergripande
och långsiktig plan för hur Halland ska utvecklas. Med RUS
som kompass och beslutsstöd i en komplex och snabbrörlig
tid kan olika aktörer i Halland i nästa steg bidra genom sina
planer, budgetar, visioner och vägval så att vi tillsammans
bygger det samhälle vi vill leva i.
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Visionen, Halland – Bästa livsplatsen, ligger
fast från föregående RUS som de senaste
15 åren varit vägledande för det halländska
regionala utvecklingsarbetet. I strategin från
2005 låg fokus på att förverkliga bodrömmar,
bygga företag med kunskap och skapa för
delar av läget. Mycket har hänt och arbetats
med under denna tid som utvecklat och
präglat Halland. I denna regionala
utvecklingsstrategi tar vi avstamp i Agenda
2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen där
den grundläggande principen är tydlig – att
ingen ska lämnas utanför i arbetet för en
hållbar värld.

den regionala utvecklingen, såsom sjuk
vården, kultursektorn, föreningslivet och
privata näringsidkare. Analys och dialog har
därför varit viktiga verktyg i framtagandet. Den
regionala utvecklingsstrategin fokuserar på
områden som framkommit i analysen ”På väg
till bästa livsplatsen – analys till regional ut
vecklingsstrategi 2035” samt ”Från vaggan till
graven – hallänningens liv och livsvillkor ur ett
intersektionellt perspektiv”. Dessa analyser
har varit underlag för en omfattande dialog
och remissprocess med halländska aktörer
för att ännu tydligare hitta halländska styrkor,
utmaningar och en gemensam riktning framåt.

I en halländsk kontext innebär principen
”ingen ska lämnas utanför” att tillsammans
med och för invånarna utjämna spelplanen så
att alla vi som bor i Halland kan förverkliga
våra livsmål och bidra till samhällsutveck
lingen på lika villkor. Det innebär även att vi
gemensamt behöver skapa ett handlings
utrymme så att hallänningarna själva kan
påverka sin livssituation och uppnå det de
själva definierar som livskvalitet. Genom att
ta vara på de styrkor som vi har utvecklat de
gångna femton åren samt genom att möta
utmaningarna med en ojämlik utveckling och
klimatförändringar formar vi vägen mot en
mer hållbar, livskraftig och delaktig livsplats.

Precis som framtagandet behöver även
genomförandet av den här strategin ske
genom en bredd av aktörer och sektorer.
Begreppet ”vi” i RUS:en omfattar alla de
aktörer som bidrar till genomförandet av
strategin. Det vill säga arbetsmarknadens
olika parter, länets sex kommuner, akademin,
idéburen sektor, företagsfrämjande organisa
tioner, Region Halland, Länsstyrelsen och
andra statliga myndigheter samt hallän
ningar. Vi har olika ansvar, resurser och
kunskaper, och strategin är en gemensam
plattform för kontinuerlig dialog och för ett
kraftfullt genomförande.

Enkelt är det förstås inte. En RUS ska kunna
fungera som riktmärke för vitt skilda aktörer
och organisationer som på olika sätt påverkar

7

Med sikte
och riktning
mot den bästa
livsplatsen
2035
Hallands vision är att vara den bästa
livsplatsen och det ska ske på ett sätt som
är miljömässigt, socialt och ekonomiskt
hållbart. I Halland år 2035 mår såväl hallän
ningen som platsen bra. Det är ett Halland
i balans som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers
möjligheter till ett gott liv. Ett Halland som är
väl rustat för morgondagens utmaningar,
var än i regionen de uppstår.

Den globala överenskommelsen om
hållbar utveckling och den grundläggande
principen att ingen ska lämnas utanför är
ramen för den utveckling som sker. Den
pekar ut riktningen – att alla behövs och att
det är viktigt att nå de som står längst ifrån
samhällsutvecklingen först.
Den riktning som vi behöver röra oss mot de
kommande 15 åren för att närma oss denna
vision kan sammanfattas så här:
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I Halland har vi likvärdiga och goda uppväxtvillkor, ett utvecklande
arbetsliv i balans, en god och jämlik folkhälsa och ett åldrande med
livskvalitet, hur och var i Halland vi än väljer att leva våra liv. Det liv
som levs här bidrar till att ge kommande generationer fortsatt
möjlighet till ett gott liv.

9

Centrala kännetecken för Halland som bästa livsplats 2035
Alla barn och unga har likvärdiga
förutsättningar för goda uppväxt
villkor

hälso och sjukvård. I Halland arbetar vi till
sammans för att skapa goda förutsättningar
för en god hälsa och ett gott liv – livet ut.

Alla barn och unga i Halland har likvärdiga
förutsättningar för goda uppväxtvillkor som
stimulerar deras utveckling, inlärning, krea
tivitet och hälsa. Goda uppväxtvillkor inne
fattar även möjligheten till en meningsfull och
aktiv fritid. Genom att värdesätta barns rätt till
kulturella upplevelser och eget skapande
stärker vi deras förutsättningar att växa upp
till aktiva samhällsmedborgare. Barn och
unga ges också förutsättningar att göra
medvetna val som inte begränsas av kön,
socioekonomiska faktorer, var i Halland de bor
eller andra förhållanden. Genom ett syste
matiskt barnrättsarbete för och tillsammans
med barn och unga skapar vi en grogrund för
hälsa, livslångt lärande och utveckling.

Samhällsutvecklingen bidrar till en
god och jämlik folkhälsa
En god och jämlik folkhälsa skapar förutsätt
ningar för hallänningarna att forma sina liv
efter egna önskemål och vara delaktiga i
samhällsutvecklingen genom hela livet.
Alla delar av samhället bidrar på olika sätt
till en trygg och aktiv vardag, ett studie och
arbetsliv i balans, goda sociala nätverk, en
hälsosam livsstil och andra faktorer som
påverkar hallänningens hälsa positivt. I ett
större perspektiv stärker den goda folkhälsan
hela Hallands utveckling.
Särskilt fokus sätts på grupper i sårbara
situationer samt på att arbeta för att de som
behöver får ett individanpassat stöd och en
tillgänglig och nära vård och omsorg.
Digitaliseringens möjligheter och personalens
kunskaper och erfarenheter tas tillvara för att
utveckla tillgängligheten till såväl stödinsatser
som hälso och sjukvård.

Möjlighet ges till ett utvecklande
arbetsliv och en fritid i balans
Människor i Halland har goda möjligheter till
en varaktig etablering på arbetsmarknaden
och till egen försörjning. De ges också för
utsättningar för en aktiv och meningsfull fritid
som möjliggör utveckling och återhämtning.
Arbetsgivare stimulerar utveckling och
lärande samt goda arbetsvillkor. Halland som
karriärplats har stärkts, såväl i våra städer
och tätorter som på våra landsbygder.

Vardagslivet är miljömässigt
hållbart
I Halland är det lätt att leva ett hållbart var
dagsliv med låg belastning på miljö, klimat
och jordens resurser. Konsumtionsmönstren
av varor och tjänster orsakar så små miljö
och hälsoproblem som möjligt. Mångfunk
tionell grönska och vattenmiljöer är naturliga
inslag i Halland och utformade för att skapa
höga boendekvaliteter och rekreations
möjligheter samt skapa en robusthet mot
dagens och kommande klimatutmaningar.
Den biologiska mångfalden och natur och
kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas

Åldrandet präglas av livskvalitet
och meningsfullhet
I Halland finns det möjlighet att åldras på ett
aktivt, delaktigt och meningsfullt sätt. Äldre
invånare kan forma sina egna liv, bibehålla en
god hälsa och delta i samhällsutvecklingen.
De äldre har god livskvalitet, hög medellivs
längd och låg sjuklighet, vilket också möjlig
görs av en god tillgång till en trygg och effektiv
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Samhället är inkluderande och alla
människor har möjlighet att vara
delaktiga

hållbart. Jord och skogsbruket är hållbart,
och våra vattentillgångar är skyddade och
resurssäkrade. Ekosystemen har återhämtat
sig, eller är på väg att återhämta sig, och
deras förmåga att långsiktigt generera eko
systemtjänster är säkrad. Halland har gått
över till cirkulär ekonomi, kretsloppen är
resurseffektiva och så långt som möjligt fria
från farliga ämnen, och en god hushållning
sker med naturresurserna.

Delaktighet och ”tillsammansskap” är
vägledande för den regionala hållbara
utvecklingen. Tilliten mellan människor,
och mellan människor och samhället, är
avgörande faktorer som skapar en stark
demokrati och handlingskraft.
Alla ska kunna bidra utifrån sina förutsätt
ningar, oavsett kön, könsidentitet, sexuell
läggning, ålder, eventuell funktions
nedsättning, etnicitet, trosuppfattning,
socioekonomi och utbildningsnivå.

Samhället är livskraftigt och tåligt
Människors hälsa utsätts för minimal negativ
miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva
inverkan på människors hälsa främjas. Robust
och säker digital, teknisk och fysisk infra
struktur sammankopplar hela regionen och
förenklar för individer och företag att bo och
verka i hela Halland. Detta inkluderar även
platser för möten, rekreation och aktivitet.
Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska
värden tas tillvara och skapar inkluderande,
väl gestaltade och långsiktigt hållbara
miljöer i städer och på landsbygden.

Det finns goda möjligheter för
forskning och innovation
Satsningar genomförs på innovation och
testarenor för innovativa lösningar. På så
sätt skapas en grogrund för näringslivet,
akademi, organisationer och det offentliga
att hitta nya och hållbara lösningar på de
samhällsutmaningar vi står inför.

Hallands samhällsstrukturer är robusta och
flexibla nog för att möta de konsekvenser
som ett förändrat klimat medför, som en högre
medeltemperatur, extrem nederbörd, torka
och havsnivåhöjningar. Tillgången till ett
dricksvatten av hög kvalitet är säkrad då vi
hushåller med vårt vatten.

En hållbar affärsutveckling stärker närings
livets konkurrenskraft och det tillsammans
med en ökad förmåga till förnyelse och inno
vation skapar förutsättning för hållbar tillväxt.
Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och
miljöförstöring är brutet. På så sätt speglar
näringslivets utveckling samhällets utveck
ling, och kan möta både marknadens och
samhällets behov. Vi kraftsamlar tillsammans
där det finns särskilt stor potential vad gäller
innovation och tillväxt. Innovation är den
drivande faktorn för samhällsutveckling,
offentliga organisationer och näringsliv,
och bidrar på så sätt till hållbar tillväxt och
skapar attraktivitet för alla invånare.

Samhället planeras utifrån ett helhetspers
pektiv, där frågor rörande klimat, energi och
andra resurser samspelar. Förutsättningar
skapas för en fossilfri och giftfri livsmiljö samt
en i övrigt minimal negativ belastning på
människor och miljö.

11

En påminnelse
om hur det var
när vi startade
År 2020, i en tid av pandemi, kantad av
upprop för ökad jämlikhet och en mer hållbar
livsstil och med megatrender som globalise
ring och digitalisering, inleddes resan för vår
regionala utvecklingsstrategi.

inkomstskillnaderna mellan kvinnor och
män i riket och ett ekonomiskt beroende för
kvinnorna. Även ojämlikheten i livsvillkor
ökade i Halland och det påverkade olika
grupper genom hela livet. Konsekvenserna
av ojämlika livsvillkor visades bland annat
i att fler unga inte fullföljde gymnasieskolan
och att skillnaderna i hälsa ökade.

Livet och det ekonomiska läget
var gott
Halland stod stadigt i en tid där mångårig
tillväxt sett till både människor och finanser
hade gett oss en rad goda medelvärden att
vara glada och stolta över: Sveriges högsta
förvärvsfrekvens, längsta medellivslängd
och högsta självskattade hälsa. Detta gav
oss både skattekraft och människokraft för
att växa och utvecklas – för den genom
snittliga hallänningen var livet i början av
2020talet ganska gott att leva.

Befolkningen blev allt äldre
En ökad livslängd med en friskare äldre
befolkning och ett lågt barnafödande hade
lett till en allt mer åldersrik befolknings
struktur allt mer åldersrik. De friska äldre
hallänningarna blev allt fler men hade inte
alltid möjlighet att på sina villkor fortsätta
bidra till den halländska samhällsutveck
lingen. För den halländska tillväxten var de
en outnyttjad resurs.

Men hur jämställt och jämlikt var det?

Klimat och miljö under press

En stor utmaning för att uppnå visionen om den
bästa livsplatsen kvarstod dock – att fortsätta
skapa fördelar av våra unika förutsättningar
på ett sätt som gynnar alla hallänningar. Det
halländska samhället präglades av ojäm
ställda och ojämlika villkor, där faktorer som
kön, etnisk härkomst och sexuell läggning
innebar en sårbarhet för vissa grupper.
Exempelvis hade kvinnor till majoritet fort
farande huvudansvaret för hem och barn.
Det tillsammans med en könssegregerad ar
betsmarknad i Halland skapade de högsta

Stormar, torka och översvämningar. Konse
k venserna av människans miljö och klimat
påverkan hade blivit allt mer påtagliga. I en
transporttung region som Halland stod
transportsektorn för merparten av koldioxid
utsläppen. Den omställning som vi stod inför
gällde dock inte enbart näringslivet och trans
porter, utan i hög grad också offentlig sektor.
Omställning, krisberedskap och innovationer
krävdes för att minska vårt klimatavtryck och
säkra Halland för kommande generationer.
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2020 – ett år präglat av pandemi
som gav viktiga lärdomar framåt

viktig kunskap i arbetet med att främja
människors hälsa framöver.

2020 var året då både människor och orga
nisationer visade hur snabbt vi kan anpassa
oss och hur flexibla vi kan vara när det verk
ligen gäller. När de fysiska mötena mellan
människor begränsades uppstod nya krea
tiva och digitala lösningar. Pandemin visade
på vikten av en grundläggande digital kom
petens och en robust och säker uppkoppling
för att kunna ta del av det växande digitala
samhället. Samtidigt tydliggjordes också
betydelsen av de fysiska mötena och de
gemensamma upplevelserna.

Under pandemin har den halländska sjuk
vården visat prov på sin förmåga att balansera
flexibilitet och uthållighet med en snabb om
ställning till nya rutiner, förändrade arbets
uppgifter och samverkan över organisatoriska
gränser. Erfarenheterna från pandemin har
även gjort det tydligt hur näringslivet kan stödja
hälso och sjukvården och att vårdens utveck
ling är en del av den regionala utvecklingen
med innovativa lösningar som brobyggare.
Det har varit en tid av omprövning och ifråga
sättande som ger oss förutsättningar att
hitta nya lösningar. Att höja ambitionerna
och ta tillvara möjligheten till innovation och
nytänkande för en hållbar omställning är en
av de positiva följder som pandemins
erfarenheter kan leda till.

Pandemin satte fokus på människors hälsa
och vad som påverkar denna utöver risken
att bli sjuk i covid19. Lärdomar om hur
distansundervisning, hemarbete, karantän,
permitteringar, boendesituation, inställda
kultur och fritidsaktiviteter och andra risk
faktorer har påverkat människors hälsa blir
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Vår väg mot
Halland som
bästa livsplats
2035
För att komma närmare visionen Halland – Bästa livsplatsen ska
vi använda den regionala utvecklingspotentialen som drivkraft
och tillsammans ta oss an våra ekonomiska, miljömässiga och
sociala utmaningar. Vi behöver initiera beteendeförändringar
som ger oss mod att lära om, göra på nya sätt, skapa nya
samarbetsformer och förstå oss själva och vår omvärld.
Vår övergripande strategi för att de kommande 15 åren skapa
förutsättningar för Halland som bästa livsplats är att:
Ta tillvara de styrkor vi har utvecklat hittills.
Ta itu med våra utmaningar.
Ta oss an arbetet tillsammans.
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Ta tillvara Hallands styrkor
Vi är med rätta stolta över de framgångar vi
nått och över våra speciella styrkor, men vi får
inte bli bekväma. Den bästa livsplatsen idag
är inte nödvändigtvis den bästa livsplatsen
imorgon. Vi måste ta tillvara och använda oss
av de styrkor vi har utvecklat hittills.

tillväxt. Bostaden och bostadsförsörjningen
är central för regional utveckling. Därför ska
Halland kännetecknas av attraktiva och håll
bara boendemiljöer som ger fortsatt möjlighet
till halländsk utveckling och hållbar tillväxt.
Skogsbruket, jordbruket och livsmedels
produktionen är befintliga styrkor för Halland
som också har en viktig roll när det gäller
energi och klimatomställning. Att öka
nyttjandet av lokala resurser och att minska
importberoendet av livsmedel och bio
bränslen bidrar till den halländska samhälls
utvecklingen genom att det stärker den lokala
näringslivsutvecklingen, skapar miljövinster
och är en viktig del i en stärkt krisberedskap.

Tre viktiga styrkor för Halland som
bästa livsplatsen:
• En attraktiv region som har goda för
utsättningar för en hållbar utveckling.
• En plats präglad av närhet och
tillgänglighet.
• Ett läge och ett engagemang som skapar
samarbetsmöjligheter.

En attraktiv region som har goda
förutsättningar för en hållbar
utveckling

En plats präglad av närhet och
tillgänglighet

Hela Halland växer och erbjuder olika typer
av livsmiljöer utifrån olika mänskliga behov.
Vår attraktivitet bygger på ett helhets
perspektiv där möjlighet till utbildning och
arbete är en grundläggande förutsättning,
som sedan byggs på med goda bostads
miljöer, naturvärden, kulturupp levelser,
föreningsliv etc. Natur och kulturlandskap
såsom kust, skog, inland, hav och sjöar
utgör goda och attraktiva miljöer av stor
betydelse för visionen om att vara den
bästa livsplatsen.

I Halland finns en närhet mellan boende,
natur och kulturupplevelser, arbete och
utbildning – en förutsättning för en attraktiv
livsmiljö. Var du än bor i Halland finns det en
kommunhuvudort i närheten, även om det
inte alltid är den egna kommunens huvudort.
Det är enkelt att resa inom Halland och till
gemensamma utbildnings och arbets
marknader utanför Halland. Regionen är en
sammanhängande helhet där det är lätt att
förflytta sig utan att märka de administrativa
gränserna.

Halland ska behålla och utveckla attraktivi
teten i regionen genom attraktiva och
hållbara boendemiljöer som ger fortsatt
möjlighet till halländsk utveckling för
människor och företag.

Detta ger oss goda möjligheter att knyta ihop
hela Halland och Halland med sitt omland,
vilket ytterligare stärks genom en utvecklad
digitalisering. Närheten mellan stad och
landsbygd ger också en bra grund till att
utveckla tjänster och produkter inom grön
tillväxt och grön omställning samt kulturella
och kreativa näringar.

Utvecklingen i Halland ska fortsatt grunda
sig i de olika hållbarhetsdimensionerna för
att skapa en attraktiv livsplats och en hållbar
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Utvecklingen i Halland ska fortsatt präglas
av insatser som främjar en känsla av närhet
och tillgänglighet. Det ska vara enkelt att
resa hållbart och lätt att förflytta sig till
arbete, studier, fritidsaktiviteter och kultur.
Väl fungerade transportmöjligheter och
utvecklad infrastruktur är viktigt för den
halländska utvecklingen, och det är också
av stor betydelse för Hallands utveckling
i ett mellanregionalt, nationellt och inter
nationellt sammanhang.

Utvecklingen i Halland ska fortsatt bygga på
samarbeten och att vi nyttjar varandras enga
gemang, styrkor och olikheter för att få kraft
tillsammans i de insatser som genomförs. Den
privata sektorns mångåriga arbete med ”till
sammansskap” har skapat både utveckling
och arbetstillfällen, och näringslivets snabb
rörlighet är viktigt för den omställning vi står
inför. Offentlig sektor har en viktig roll som
facilitator och som testarena för innovationer.
Akademin kommer att ha en stor roll i de
behov av utveckling och tillgängliggörande
av ny kunskap som de kommande åren kräver
av oss. Idéburen sektor har både genom sitt
uppdrag och sin kompetens en viktig roll i att
stärka och utveckla demokratin genom
bildning och delaktighet.

Ett läge och ett engagemang som
skapar samarbetsmöjligheter
Hallands strategiska läge i kombination med
att vi är en mindre region, bestående av sex
kommuner, ger oss en enorm styrka i den
regionala samhällsutvecklingen. Den geo
grafiska närheten kompletteras av en närhet
när det gäller relationer. De korta avstånden
och det begränsade antalet aktörer skapar
fortsatt goda förutsättningar för tillit och
förtroendefullt samarbete.
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Ta itu med Hallands utmaningar
För att närma oss visionen om den bästa
livsplatsen behöver vi också fokusera på
de halländska utmaningarna: demografi
utmaningen, platsutmaningen och
demokratiutmaningen. Vi behöver se dem
och i nästa steg även hantera dem utifrån
följande inriktningar:
• Demografiutmaningen: Stärka Halland
genom en god och långsiktig ekonomisk
utveckling.
• Platsutmaningen: Stärka en hållbar
närmiljö och en attraktiv livsmiljö i hela
Halland.
• Demokratiutmaningen: Stärka Halland
genom delaktighet och tillit.

För att stärka Halland genom en god och
långsiktig ekonomisk utveckling ska vi:
• Skapa förutsättningar för en hållbar
livsplats genom att ge våra barn och
unga en god start i livet.
• Verka för en god och jämlik syssel
sättning på arbetsmarknaden och ett
konkurrenskraftigt näringsliv som motor
för välfärden.
• Verka för en god folkhälsa och ett
hälsofrämjande samhälle.
• Verka för en jämlik och innovativ
hälso och sjukvård.
Skapa förutsättningar för en hållbar
livsplats genom att ge våra barn och unga
en god start i livet
Att investera i barns och ungas utveckling är
viktigt för en hållbar samhällsutveckling. Från
de första barnåren till etablering i vuxenlivet
präglas människor av villkoren de lever i. Vi
behöver säkerställa att alla barn redan från
tidig ålder får växa upp i en miljö som bidrar
till att barn och unga utvecklar de förmågor
och erfarenheter de behöver för att som
vuxna ha en god hälsa, kunna forma sina liv
efter egna önskemål och bidra som aktiva
samhällsmedborgare. För att uppnå detta
är det centralt att utveckla tidiga och
samordnade insatser från samhället som
kompenserar för skillnader i livsvillkor.

Stärka Halland genom en god och
långsiktig ekonomisk utveckling
Med Sveriges högsta medellivslängd står
Halland inför en demografisk utmaning.
För en långsiktig ekonomisk hållbarhet som
möjliggör förverkligandet av visionen om
den bästa livsplatsen hela livet igenom, så
behöver så många som möjligt ges förutsätt
ningar att bidra i samhällsutvecklingen. Från
de första levnadsåren och genom livets olika
skeden behöver hallänningarna möjligheter
att klara skolan, välja utbildning, skaffa och
behålla ett arbete, klara en omställning på
arbetsmarknaden, balansera familjelivet
och åldras med skälig inkomst och god och
jämlik hälsa.

Vi behöver arbeta aktivt för att alla barn och
unga ska få förutsättningar att kunna fullfölja
sin grundläggande utbildning i Halland och
att det finns tillgång till en utbildningsmiljö
som kan anpassas efter varje barns behov.
Barn och unga behöver rustas med färdig
heter och kunskaper för att kunna göra

Den ekonomiska tillväxten är nödvändig
för bibehållen och utvecklad välfärd
samtidigt som välfärden är nödvändig för
den ekonomiska tillväxten, bland annat
genom kraven på en alltmer utbildad och
inkluderad arbetskraft.
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Forts. Stärka Halland genom en god och långsiktig ekonomisk utveckling

utbildnings och yrkesval som inte påverkas
av strukturer eller stereotypa föreställningar
om kön eller andra faktorer. Ett rikt och
inkluderande förenings och kulturliv i hela
Halland behövs för att bygga gemenskap
och möjlighet att utveckla olika sorters
kompetenser. Alla barns rätt till ett socialt
nätverk och trygga relationer med vuxna ska
tillgodoses så att barn och ungas möjlig
heter kan tillvaratas.

För ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver vi
skapa goda förutsättningar för alla människor,
oavsett kön eller andra bakgrundsfaktorer, att
starta, utveckla och driva företag. En viktig
motor som skapar konkurrenskraft förutsätter
arenor där företagsidéer och innovationer
kan tillvaratas och utvecklas på bästa sätt.
God tillgång till kompetens med både bredd
och spets efterfrågas i det halländska
näringslivet och behöver utvecklas i regionen
eller attraheras till regionen för att göra
regionen till en spännande karriär och livs
plats. Vi behöver främja en god tillgång till
bostäder och en arbetsmarknad som aktivt
efterfrågar kompetens för att ge förutsätt
ningar för fler att stanna kvar i Halland efter
avslutad utbildning. Om Halland lyckas
skapa förutsättningar för en god sysselsätt
ning, ett ständigt lärande i arbetslivet, en
utbildad arbetskraft som stannar i Halland
och ett konkurrenskraftigt näringsliv ger det
både individuell och samhällelig vinning.

Verka för en god och jämlik sysselsättning
på arbetsmarknaden och ett konkurrens
kraftigt näringsliv som motor för välfärden
Ekonomin, och sysselsättningen i synnerhet,
är en viktig motor för välfärden. Med andra
ord blir sysselsättningsnivån och den
arbetande befolkningen avgörande för
välfärdens finansiering, inte demografin
och befolkningsutvecklingen i sig.
Samtidigt kommer vi att behöva kompensera
för arbetsmarknadens kontinuerliga föränd
ring. Individer behöver ges olika möjligheter
till sysselsättning för att kunna bidra till sam
hällsutvecklingen utifrån sin egen kapacitet,
men också genom att möta förändrade krav
på kompetens i arbetslivet. Ett verktyg för
att öka individers delaktighet och stimulera
kunskapsutbyte kan vara att nyttja
digitaliseringens möjligheter.

Verka för en god folkhälsa och ett
hälsofrämjande samhälle
En god hälsa i befolkningen är en förutsättning
för en hållbar utveckling. Halland har generellt
en god folkhälsa, men skillnaderna i hälsa
mellan olika grupper är stora och ökar. För att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god
och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta
de påverkbara hälsoklyftorna inom en gene
ration krävs ett intensivt arbete i Halland. Ett
ökat fokus på främjande och förebyggande
arbete i samhället som helhet i kombination
med tidig hälsovård minskar även behovet av
sjukvård senare i livet.

Halland har en stor utmaning i att möjliggöra
att alla hallänningar kan bidra till den
ekonomiska utvecklingen utifrån sina villkor.
När allt färre behöver försörja allt fler är det
viktigt att vi säkerställer att alla som kan
arbeta får möjligheten att göra det och på så
sätt kan bidra till välfärden. Vi behöver arbeta
aktivt för att motverka den könssegregerade
arbetsmarknaden, de könssegregerade ut
bildningsvalen, de osakliga löneskillnaderna
mellan män och kvinnor samt diskrimineringen
av sårbara grupper på arbetsmarknaden.

Vi behöver utveckla ett hälsofrämjande sam
hälle som prioriterar insatser för en förbättrad
fysisk, psykisk och social hälsa i befolkningen.
Alla aktörer i samhället, såsom akademi och
offentlig, privat samt idéburen sektor, behöver
ta ett gemensamt ansvar i arbetet för en god
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och jämlik folkhälsa. Enbart genom att
arbeta tillsammans kan vi ta tillvara de
olika aktörernas potential.

som ges erbjuds på lika villkor för alla oavsett
vårdgivare. Kostnadsbesparingar kan möjlig
göras genom den medicinteknologiska och
digitala utvecklingen, inte minst genom
minskad vårdtid och vård på rätt vårdnivå.

Vi behöver integrera ett hälsofrämjande
perspektiv i allt arbete vi gör. Det handlar om
hur vi bygger vårt samhälle, vilka möjligheter
till arbete och studier det finns, hur vi organi
serar och leder våra arbetsplatser och skolor,
vilka möjligheter till fritidsaktiviteter och
mötesplatser vi skapar – och mycket annat.
Därtill behöver vi utveckla generella insatser
till hela befolkningen samt riktade insatser till
de med störst behov för att stärka folkhälsan
och minska skillnaderna.

I en snabbföränderlig och uppkopplad värld
spelar datadriven innovation och digitali
sering en avgörande roll. Den informations
teknologiska utvecklingen förväntas kunna
minska kostnaderna ytterligare. Det redu
cerar behovet av vårdplatser, men kan också
innebära ordentliga effektivitetsvinster inte
minst för läkarbesök och kommunikation på
landsbygden. Samtidigt är digitaliseringen
inte en universallösning, utan ett verktyg, en
beteendeförändring och ett arbetssätt som
kontinuerligt växer och utvecklas. För att
nyttja digitaliseringens möjligheter och
möta de utmaningar som uppstår behövs
samverkan och samordning mellan akademi
och offentlig, privat samt idéburen sektor.

Verka för en jämlik och innovativ hälso och
sjukvård
En större andel äldre och en ökad livslängd är
två av orsakerna till en växande efterfrågan
på välfärdstjänster och en ökande total
kostnad för vård och omsorg. Sjukdomar som
tidigare var dödliga går idag att bota eller
leva med. Med en ökande livslängd uppstår
nya sjukdomsmönster som kräver förändrade
insatsområden för hälso och sjukvården.
Sjukvården kommer därför att behöva
utveckla och förbättra den nära vården och
omhänder tagandet av äldre multisjuka
invånare och cancerpatienter.
Under de kommande femton åren behöver vi
skifta från reaktiv sjukvård till proaktiv vård,
det vill säga en vård med mer fokus på hälso
främjande och förebyggande insatser, samt
ytterligare utveckla en nära och patient
centrerad vård. En framgångsfaktor för detta
är att samarbeta över gränser och att arbeta
för att kunna hantera förändringar samtidigt
som organisationen utvecklas.
När det gäller det ökade behovet av vård och
omsorg behöver vi kunna säkerställa kvaliteten
i vården samt se till att den vård och behandling
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Stärka en hållbar närmiljö och en
attraktiv livsmiljö i hela Halland

nyttjande av den tekniska och digitala
utvecklingen, samt en ökad regional
sammanhållning. Det innebär också att ta
ansvar för att minska den klimat och miljö
påverkan som vi ger upphov till genom vår
konsumtion och produktion utanför Hallands
gränser. Likaså finns behov av ännu fler
gemensamma projekt mellan akademi och
offentlig, privat samt idéburen sektor. Den
biologiska mångfalden och natur och kultur
miljön ska bevaras, främjas och nyttjas håll
bart samt vara tillgänglig för boende, före
tagare och besökare. Den potential som
finns för en hållbar utveckling i natur och
kulturmiljöer ska tillvaratas.

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är
att till nästa generation lämna över ett sam
hälle där de stora miljöproblemen är lösta,
utan att orsaka ökade miljö och hälso
problem utanför Sveriges gränser.” Detta är
riksdagens definition av miljömålet. Genera
tionsmålet visar på den samhällsomställning
som krävs och är ett löfte till framtida gene
rationer om frisk luft, hälsosamma miljöer
och rika miljöupplevelser.
Halland behöver aktivt bidra för att den
globala temperaturökningen ska stanna vid
1,5gradersmålet enligt Parisavtalet. Det
innebär att den klimatpåverkan som Halland
ger upphov till såväl inom som utanför
regionen minskar genom omställning inom
flera olika sektorer. Det måste därför finnas
förutsättningar i Halland att leva ett hållbart
vardagsliv där vår konsumtion är medveten
och det ekologiska fotavtrycket är minimalt.
Stad och landsbygd är ömsesidigt beroende
av varandra för såväl en hållbar närmiljö som
en attraktiv livsmiljö, och att underlätta detta
samspel är därför avgörande för en hållbar
utveckling i Halland.

Fungerande ekosystem är en förutsättning för
allt liv på jorden och utgör basen för en mång
fald av de ekosystemtjänster som bidrar till en
god livsmiljö. De halländska ekosystemen
ska skyddas och förvaltas så att de kan fort
sätta bidra med mat, dricksvatten, bioenergi,
kolbindning, rekreation med mera. De gröna
ytorna i vår stadsmiljö ska skyddas och
bevaras eftersom de fungerar som oaser för
hallänningen och bidrar till en god folkhälsa
och livskvalitet genom bra luftkvalitet, vatten
avrinning, hög biologisk mångfald, minskad
värmestress och mindre buller.

För att stärka en hållbar närmiljö och en
attraktiv livsmiljö i hela Halland ska vi:
• Främja grön omställning för en god
livsmiljö och livskvalitet.
• Säkerställa att helhetsperspektiv och
hållbarhet präglar samhällsplaneringen.

Omställningen till en konkurrenskraftig,
cirkulär och klimat och miljömässigt hållbar
ekonomi samt energiomställning ska vara en
del av den regionala utvecklingen. Genom
företagande och innovation, baserat på
cirkulära materialflöden och hållbara affärs
modeller, ska utvecklingen av en konkurrens
kraftig, resurseffektiv, cirkulär och bio
baserad ekonomi stärkas i hela regionen.

Främja grön omställning för en god livsmiljö
och livskvalitet
En hållbar utveckling av hela Halland inne
fattar en omställning till ett fossilfritt Halland,
en cirkulär ekonomi, en hög försörjnings
förmåga av livsmedel, regionala leverantörs
och produktionskedjor, att andelen förnybar
energi ökar och energianvändningen är
effektiv med minimal påverkan på miljön,

Säkerställa att helhetsperspektiv och
hållbarhet präglar samhällsplaneringen
Hur vi planerar, bygger och förflyttar oss
behöver hänga samman med hur vi fördelar
våra ekologiska, sociala och ekonomiska
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Forts. Stärka en hållbar närmiljö och en attraktiv livsmiljö i hela Halland

resurser, samtidigt som det ska skapa förut
sättningar för regional utveckling. Halland
är idag en transportintensiv region, något
som vi inte har full rådighet över. Det är
därför viktigt att vår infrastruktur och vårt
transportsystem skapar förutsättningar för
hållbart resande och hållbara transporter.
Hallänningarnas rese och transportbehov
ska stå i centrum för utvecklingen. Samtidigt
ska klimatsmarta satsningar i transport
systemet som främjar ett hållbart resande
fungera som en katalysator för omställnings
arbetet och påverka resebehoven. Trans
portsystemen behöver även knytas ihop än
mer med annan samhällsplanering.

samtidigt svarar för behov och efterfrågan
på bostäder. Attraktiva boendemiljöer och
en god bostadsförsörjning ska kännetecknas
av sociala och ekologiska hållbarhets
dimensioner där alla har en plats på den
regionala bostadsmarknaden. Den enskilda
bostaden skapar möjlighet för att kunna
utvecklas som människa, och därigenom
skapar bostadsförsörjningen möjlighet till
halländsk utveckling.
Vikten av att möjliggöra attraktiva boende
miljöer i hela Halland skapar goda förut
sättningar för andra delar i det regionala
utvecklingsarbetet, såsom fler näringslivs
etableringar, hållbart resande och bättre
hälsa. En god bostadsförsörjning kräver
att bostadsbyggandet inte ses om en
enskild fråga, utan samspelar med övrig
samhällsplanering.

Bostaden och bostadsförsörjningen är
central för regional utveckling och är en
viktig komponent i visionen om den bästa
livsplatsen. Halland ska kännetecknas av
attraktiva och hållbara boendemiljöer som
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Stärka Halland genom delaktighet
och tillit

Förstärka delaktigheten för att främja
jämlikhet och jämställdhet
När människors livsvillkor försämras, och
de därtill känner sig exkluderade och utan
politisk representation, ökar behoven av
erkännande och samhällelig tillhörighet,
vilket också är starkt kopplat till den geo
grafiska platsen de lever och bor på. Den
utsatthet som ofta präglar storstädernas
förorter, men som också finns i delar av

Den utvecklingsresa som vi står inför kräver
en stabil grund av delaktighet och tillit. Det
handlar om att göra tillsammans, ett grund
antagande om att vi alla har ett ansvar för
samhällsutvecklingen. Detta ansvarstagande
kräver dock möjliggörandet för individen att se
och ta sin roll, och en tillit till att engagemanget
spelar roll och kan ge avtryck.
För att stärka Halland genom delaktighet
och tillit ska vi:
• Förstärka delaktigheten för att främja
jämlikhet och jämställdhet.
• Främja tilliten för en dynamisk
samhällsutveckling.
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Halland, är ett exempel på hur socioekono
miska och sociokulturella ojämlikheter
påverkar varandra. Den fysiska platsen kan
ha en större påverkan på människors känsla
av delaktighet i samhällsutvecklingen än
identitet och värderingar.

behöver det digitala gapet minskas. För att
ingen ska lämnas utanför och för att alla ska
kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen
krävs också robust och säker digital och
fysisk infrastruktur. Detta möjliggör att
människor kan använda samhällstjänster,
driva företag, ta del av kultur och arbeta eller
studera på distans oberoende av var i
Halland de bor.

Hallänningarna behöver ha inflytande över
sin vardag och de sociala sammanhang de
ingår i oavsett kön, socioekonomi, eventuell
funktionsnedsättning, eller var de väljer att
bo och arbeta i regionen. För att människor
ska känna meningsfullhet, både individuellt
och till sammans med andra, krävs det också
att alla former av diskriminering och exklude
ring kraftigt motverkas och att de mänskliga
rättigheterna säkras.

Främja tilliten för en dynamisk samhälls
utveckling
Det finns idag tendenser som visar att flera
sårbara grupper, som personer utanför
arbetsmarknaden, personer med försämrad
hälsa och utrikesfödda, i genomsnitt har lägre
grad av tillit. För att kunna skapa förutsätt
ningar för delaktighet och gemensam sam
hällsutveckling, och samtidigt följa principen
om att ingen ska lämnas utanför, behöver vi
fokusera på att nå särskilt sårbara grupper
genom ett aktivt arbete med tillit.

Ett aktivt arbete med delaktighet för våra
barn och unga kommer att bygga förståelse
mellan människor i olika åldrar och livssitua
tioner, och gör det möjligt för fler att ta aktiv
del i olika former av gemenskap. Genom att
satsa på livslångt lärande, kultur och bildning
för människor i alla skeden av livet och i hela
Halland skapar vi bättre framtidsutsikter som
möjliggör den sociala rörligheten.

Avgörande för den samhälleliga tilliten,
social tillit och för att legitimera våra gemen
samma ansträngningar är hur vi bygger vårt
samhälle, binder ihop stad och landsbygd,
tillgängliggör offentlig service, skapar tillväxt
och inkluderar människor att delta i samhälls
utvecklingen. Förhållandet fungerar även
omvänt; tilliten i befolkningen är i sin tur
avgörande för huruvida politiska beslut anses
vara legitima, i vilken mån människor är
beredda att delta i samhällsutvecklingen och

Digitaliseringens möjligheter skapar för
utsättningar för normbrytande tillgänglighet,
inkludering, träffsäkerhet, närhet och effek ti
vitet. Att ha en grundläggande digital kompe
tens är en förutsättning för att kunna ta del av
samhällsutvecklingen på lika villkor. Därför
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en förutsättning för hela vårt välfärdssystem.
För att öka tilliten och tryggheten bland
våra invånare behöver vi därför motverka
ojämlikhet och ojämställdhet mellan stad
och landsbygd, kust och inland samt när
det gäller hälsa, i synnerhet den psykiska,
försörjningsmöjligheter och inkomster.

Idéburen sektor spelar en viktig roll i att främja
jämlikheten i samhället och kanaliserar
invånarnas synpunkter och intressen i den
politiska processen. Kulturella mötesplatser
och andra arenor där olika grupper och
perspektiv möts i samtal och gemensamma
upplevelser är en annan viktig väg framåt
– både för att öka tilliten i samhället och för
att bryta ensamhet. Dessa arenor och sam
verkansytor bör främjas och utvecklas.

För en bibehållen och ökad tillit till den
demokratiska samhällsstrukturen krävs även
politisk synlighet, att de offentliga aktörerna
ser och tar sin roll som demokratiaktör, och en
synlig närvaro av offentliga institutioner
såsom myndigheter. Halland har lägst andel
statliga arbeten per invånare och är den enda
region som saknar huvudkontor för en statlig
myndigheter. Detta skapar en risk för att
förtroendet för staten och andra offentliga
aktörer minskar, eftersom det finns ett sam
band mellan tillit till myndigheter och närvaro.
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Ta oss an arbetet tillsammans
Den enda vägen till bästa livsplatsen 2035 är
den som bygger på ett gemensamt arbete.
Komplexa samhällsutmaningar följer i den
allt snabbare utvecklingens spår. Vi behöver
hitta sätt att hantera dessa utmaningar – och
det kan vi bara göra tillsammans med de som
är berörda. Det betyder nya arbetssätt och
ett partnerskap i ögonhöjd, där halländska
aktörer skapar en samlad aktörskraft och
har ett handlingsutrymme att bidra till den
halländska utvecklingen.

Vi behöver knyta samman vår region inom de
geografiska gränserna, men också med vår
omvärld, tillsammans med våra invånare.
Samarbete mellan olika aktörer är en förut
sättning för en handlingskraftig samhälls
planering. Likaså behöver ett förstärkt gräns
överskridande nätverkssamarbete ske mellan
städer och aktörer med liknande behov för att
lära av varandra, ta stöd i varandra och på så
sätt bygga strategiska allianser. Inte enbart för
den halländska utvecklingen i sig, utan också
för att utveckla förmågan att bidra till en bättre
värld lokalt likväl som globalt.

I en allt mer komplex värld blir det även
svårare för enskilda aktörer att klara sitt
uppdrag på egen hand. Därför måste vi
nyttja den stora potential som finns i att
involvera fler i såväl enskilda lösningar som
i vår gemensamma samhällsutveckling. Vi
ska bli ännu bättre på att ta del av varandras
kunskap och kompetens, likaså på att dela
med oss av det vi vet och kan.

Den globala överenskommelsen om hållbar
utveckling ger oss både verktyg och ett
gemensamt språk i detta arbete. De eko
logiska, sociala och ekonomiska utmaning
arna som vi står inför tar inte hänsyn till
geografiska eller administrativa gränser.
Vi behöver därför arbeta med klimat och
miljö, sammanhållning och resursfördelning
öppet, inkluderande och i kontinuerlig dialog
på olika nivåer för att hitta lösningar och
anpassa den regionala utvecklingen.

För att möta komplexa samhällsutmaningar
i en komplex värld krävs samverkan över
lands och regiongränser. Att bygga och
vårda strategiska allianser samt att inhämta
och sprida kunskap över regiongränsen är
därför bärande delar av det regionala
utvecklingsarbetet. I Halland ska vi satsa på
funk tionella samarbeten med tillväxtpoten
tial. Regiongränsen är en administrativ gräns
och ska inte innebära ett hinder för invånare
i deras möjlighet till arbete, utbildning eller
liknande. Vi ska även fortsätta att bidra i
och nyttja de strategiska allianser och
samarbeten som förstärker Hallands utveck
lingskraft till sammans med andra regioner
– såväl inom som utanför landets gränser.
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Övergripande
principer
för hållbar
regional
utveckling
i Halland
Som ett stöd på vägen mot visionen om Halland som den
bästa livsplatsen har vi tagit fram fem övergripande principer
som ska hjälpa oss att tillämpa hållbarheten i allt vi gör, från
beslut och prioriteringar till åtgärder och enskilda insatser.
De ska också påminna oss om att vi behöver arbeta till
sammans och utifrån ett helhetstänk för att göra framsteg
i vårt regionala utvecklingsarbete.
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1. Tillämpa ett helhetsorienterat
arbetssätt

Därför behöver vi säkerställa att de
ekonomiska resurserna fördelas där
behoven är störst och syftar till att uppnå
långsiktig nytta.

För att möjliggöra en hållbar utveckling i allt
arbete vi gör behöver vi arbeta organiserat
med att koppla våra enskilda satsningar till
alla tre dimensioner av hållbarhet: ekonomisk,
ekologisk och social. Vi ska alltid, så länge
det är relevant och ger mervärde, beskriva
hur en enskild insats bidrar till helheten.
Det ökar förmågan till både snabba och
situationsanpassade insatser, med strategisk
höjd och en omfattande omställning på såväl
kort som lång sikt.

4. Bruka utan att förbruka eller
missbruka ekologiska resurser
Vi behöver säkerställa att våra resurser
hanteras på ett sätt som inte lämnar negativa
konsekvenser för våra barn och barnbarn.
Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra
miljö, folkhälsa och biologisk mångfald samt
för att motverka klimatförändringar och social
oro ska genomsyra alla våra ansträngningar
och satsningar.

2. Ingen ska lämnas utanför
samhällsutvecklingen

5. Samverka för genomförandekraft

Vi behöver säkerställa att de grupper av
individer som lämnas utanför samhälls
utvecklingen ska kunna inkluderas både
i det gemensamma arbetet för utveckling och
i fördelningen av utvecklingens resultat. För
att kunna uppnå detta behöver vi kontinuerligt
uppdatera vår kunskap om hur olika grupper
av individer påverkas av de beslut, priorite
ringar, åtgärder och insatser vi gör. Genom att
sätta människorna i centrum och inför varje
prioritering, insats eller åtgärd analysera vilka
som berörs ska vi göra våra ansträngningar
mer träffsäkra och effektiva. De mänskliga
rättigheterna, som betonar allas lika värde,
delaktighet och inflytande, utgör en grund.

Ingen aktör har ett ensamt ansvar, varken
för strategin i sin helhet eller för de enskilda
satsningarna (prioriteringar, åtgärder och
insatser). Däremot har alla distinkta roller
för Hallands gemensamma utveckling.
Vi behöver samarbeta bortom gamla mönster
av revir tänkande och gränsdragningar kring
ansvar. Det handlar om förändrade synsätt
och utvecklade sätt att styra och organisera
i en ny tid.
Framöver krävs samarbeten över sektors och
kommungränser och mellan organisationer
som utgår från såväl vetenskaplig som
erfarenhetsbaserad kunskap. Alla behöver
inte vara med på allt och de som går före i
utvecklingen ska driva och inspirera. Med det
angreppsättet kommer olika aktörer i och
utanför vår region samt våra invånare i
Halland att få större handlingsutrymme att
bidra till den halländska utvecklingen.

3. Anpassa ekonomiska resurser
efter olika behov och långsiktig
nytta
Samspelet mellan produktion och konsum
tion behöver harmoniseras. Den ekonomiska
tillväxten är nödvändig för bibehållet väl
stånd, men det krävs ett förändrat synsätt när
det gäller sambanden mellan ekonomisk
tillväxt och välfärd. Inom ramen för hållbar
utveckling och de ekologiska resurserna vi
förfogar över är ekonomin ett medel för att
uppnå målet med social sammanhållning.
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Genomförande,
uppföljning och
utvärdering
En regional utvecklingsstrategi visar en
övergripande riktning och vägledning för en
regions utveckling och ska arbetas fram av
regionalt utvecklingsansvarig aktör. Region
Halland har det regionala utvecklings
uppdraget att samordna, koordinera och leda
processer som bidrar till en hållbar regional
tillväxt och samhällsutveckling. I enlighet med
förordningen (2017:583) om regionalt utveck
lingsarbete har Region Halland ansvaret för
att ta fram en regional utvecklingsstrategi,
samordna insatser för att genomföra strategin
samt följa upp och utvärdera strategin. RUS:en
omfattar tre centrala strategier som på kortare
sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån
RUS:ens riktning. De centrala strategierna är
Tillväxtstrategi för Halland, Hälso- och
sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med
kulturplan, och de är i sin tur vägledande för
andra genomförandeplaner, program och
andra strategier som påverkar Hallands
utveckling.

hållbar regional utveckling och de nationella
miljökvalitetsmålen. På regional och lokal nivå
är kommunernas översiktsplaner och egna
långsiktiga strategier och visioner tillsammans
med länsstyrelsens energi och klimatstrategi
exempel på centrala och närliggande utveck
lingsplaner. Kopplat till nivåerna finns finan
siella medel att tillgå som syftar till att möjlig
göra en förflyttning i målens riktning.

Det gemensamma genomförandet
Den långsiktighet och det fokus på över
gripande samhällsutveckling som präglar
den regionala utvecklingsstrategin gör att
vi som samhällsutvecklande aktörer är
beroende av varandra.
Region Halland har ansvaret för att leda
framtagandet av den regionala utvecklings
strategin, och har även ansvaret för uppfölj
ningen. Genom att involvera berörda aktörer
i uppföljning och genom att kommunicera
analyser brett och lättillgängligt kan föränd
ringsbehov synliggöras. Genom att synlig
göra och förenkla vägar till finansiering på
såväl regional som nationell och EUnivå, och
genom att bistå med nätverk och arenor, kan
en gemensam handlingskraft skapas då fler
får möjlighet att bli en del av lösningen.

Den regionala utvecklingsstrategin tar även
hänsyn till och bidrar till genomförandet av
andra nationella och internationella mål som
påverkar Hallands utveckling. Bland annat är
det på global nivå Agenda 2030, på europeisk
nivå sammanhållningspolitiken och EU:s
tillväxtstrategi, på nationell nivå strategin för
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Den centrala kraften för den halländska sam
hällsutvecklingen ligger dock utanför region
organisationen, och realiserandet av visionen
om den bästa livsplatsen kommer till största
del att ske genom andra. Det är tillsammans
som vi kommer att skapa förutsättningarna för
Halland som den bästa livsplatsen år 2035.

Uppföljning av RUS och närliggande
strategier

dessa styrdokument. För att få till en tydlig
koppling behöver det övergripande målet om
Halland som bästa livsplatsen i utvecklings
strategin vara överordnade målen i övriga
styrdokument. Den regionala utvecklings
strategin kommer därför att årligen följas upp
utifrån regionaliserade Agenda 2030mål och
understrategierna kommer att följas upp uti
från tanken om hur de, utifrån sina respektive
områden, bidrar till att nå RUS:ens intentioner.

Den regionala utvecklingsstrategin är
vägledande för Region Hallands centrala
strategier och andra styrdokument. Alla styr
dokument ska bidra till att visionen om den
bästa livsplatsen uppnås. Därför är det viktigt
att inriktningen i den regionala utvecklings
strategin har en tydlig och stark koppling till

I samband med att utvecklingsstrategin antas
kommer även en plan för analys och uppfölj
ning att implementeras. Syftet med den är att
tydliggöra hur uppföljningen av utvecklings
arbetet ska genomföras och hur vi mäter
måluppfyllnaden i länet.
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Utvärdering av strategins bidrag
till förändring

rad olika utmaningar. Globala trender,
konjunkturen, nationella lagstiftningar och
andra faktorer utanför det regionala utveck
lingsarbetet har stor påverkan på de mål vi
arbetar mot. Region Hallands ambition är
därför att utveckla tydliga effektlogiker om
hur det är tänkt att insatserna ska bidra till för
ändring och sedan följa upp om arbetet leder
till de resultat som vi har förväntat oss.

För att bedöma om de insatser vi genomför är
ändamålsenliga behöver vi systematiskt följa
upp vilken inverkan de har på de mål som finns
i våra vägledande styrdokument. Att följa upp
och mäta samhällsförändring är kantat av en
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Region Halland, 2021. Illustration: Julia Hermansson.

Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad
regionen@regionhalland.se
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Svar på Mölndals stads remiss av energiplan för minimerad klimatpåverkan

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-06-11, och översänder det som sitt svar till Mölndals
stad.
Sammanfattning av ärendet
Mölndals stad har tagit fram ett förslag på en fördjupad och uppdaterad energiplan. Kungsbacka har
som grannkommun getts möjlighet att yttra sig över energiplanen.
Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering ha en aktuell energiplan. Planen ska
främja hushållning av energi och verka för en robust energiförsörjning. Planen ska också analysera
inverkan på miljö, hälsa och naturresurser.
Mölndals energiplan för minimerad klimatpåverkan utgår från att Mölndal är en del i det
klimatneutrala välfärdssamhälle som är Sveriges målsättning. Nationellt är målet att Sverige senast
2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
Planen fastställer övergripande mål, samt delmål och strategier till år 2030. Den gäller för kommunens
geografiska område och för stadens förvaltningar och bolag. De övergripande målen i planen föreslås
vara:
Trygg energiförsörjning: En förutsättning för en växande stad och elektrifiering av
fossilberoende delar av samhället är att långsiktigt säkra tillgång till fossilfri energi som
levereras utan avbrott över allt och på årets alla timmar
Fossiloberoende Mölndal: Växthusgasutsläpp från Mölndals territorium ska minska med minst
80 procent jämfört med 1990
Lokal och förnybar energiproduktion: Omställningen stärks genom att produktionen av lokal
förnybar energi ökar.
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Yttrande över Mölndals stads remiss: Mölndals energiplan för minimerad
klimatpåverkan
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att föreslagen energiplan är bra. Den håller en hög ambitionsnivå med bra
nivå även när det gäller omvärldsbevakning och utblick mot framtiden. Kommunen ser positivt på att
den lyfter vikten av systemperspektiv när det gäller utsläpp och åtgärder för att minska dem och att
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genomförandegrupp.
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ENERGIPLAN FÖR MINIMERAD KLIMATPÅVERKAN
Mölndals stads ambition är ett klimatneutralt Mölndal 2045. Nationellt är målet att
Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Strategin går ut
på att minska utsläppen på ett sätt som också stärker välfärden. Mölndal ska vara en
del i detta klimatneutrala välfärdssamhälle.
Ett klimatneutralt välfärdssamhälle ställer krav på hållbar energiförsörjning och
energianvändning. Detta har vi tagit sikte mot i arbetet med Mölndals energiplan för
minimerad klimatpåverkan. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher
tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli
fossilfria eller klimatneutrala. Av dessa är det framför allt uppvärmningsbranschens,
fordonsbranschens och elbranschens färdplaner som utgjort underlag till denna
energiplan.
Vidare har Mölndals stad ställt sig bakom det regionala klimatmålet att Västra
Götaland senast år 2030 ska vara en fossiloberoende region. Målet definieras som att
växthusgasutsläppen ska minska med minst 80 procent i förhållande till 1990 och att
utsläppen från konsumtion ska minska med minst 30 procent i förhållande till 2010.
Kommuner pekas ut som viktiga aktörer.
Mölndals energiplan för minimerad klimatpåverkan fastställer övergripande mål,
samt delmål och strategier till år 2030. Planen gäller för kommunens geografiska
område och för stadens förvaltningar och bolag.

Övergripande målsättningar till 2030
Trygg energiförsörjning
En förutsättning för en växande stad och elektrifiering av fossilberoende delar av
samhället är att långsiktigt säkra tillgång till fossilfri energi som levereras utan
avbrott överallt och på årets alla timmar
Fossiloberoende Mölndal
Växthusgasutsläpp från Mölndals territorium ska minska med minst 80 procent
jämfört med 1990
Lokal och förnybar energiproduktion
Omställningen stärks genom att produktionen av lokal förnybar energi ökar
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Inledning
Varje kommun ska ha en aktuell energiplan, enligt lagen om kommunal
energiplanering (1977:439). Planen ska främja hushållning av energi och verka för
en robust energiförsörjning. Den ska också analysera inverkan på miljö, hälsa och
naturresurser. Denna energiplan syftar till att svara upp mot lagkravet och mot
regionala, nationella och internationella klimatmålsättningar. Planen utgår också
ifrån andra relevanta lagstiftningar, såsom plan- och bygglagen och miljöbalken.
För att klara globala, europeiska och nationella klimatmål måste användningen av
fossila bränslen minska i snabb takt. Många branscher pekar på elektrifiering av
fordon, processer och utrustning som vägen framåt vilket innebär att behovet av
elenergi och eleffekt kommer sannolikt att öka framöver.
Elenergiförsörjningen i Sverige genomgår samtidigt en förändring där planerbar och
centraliserad baskraft i form av kärnkraft kommer som det ser ut idag ersättas med
bland annat väderberoende, förnybar energi i form av vind- och solkraft.
Tillgången till energi är god i Sverige. Sett över ett år är Sverige nettoexportör av
elenergi. Däremot riskerar brist på tillgänglig effekt att uppstå vid vissa timmar, då
behovet av el är som störst. Detta gäller särskilt i de södra delarna av landet, eftersom
mycket av elproduktionen sker i norr samtidigt som det finns begränsningar i
överföringskapaciteten. Urbanisering och tillväxt i storstadsregioner pågår sedan lång
tid tillbaka, vilket ökar behovet av energi i dessa områden. Ökande effektbehov,
otillräcklig produktionskapacitet och bristande nätkapacitet har gjort att effektbrist
blivit en realitet i flera storstadsregioner i södra Sverige, vilket kan hämma tillväxt
och utveckling. Prognoser visar att även Mölndal riskerar att hamna i denna situation
under första halvan av 2020-talet.

Energiförsörjning nuläge
Lokalnätet i norra och centrala delarna i kommunen ägs av Mölndal Energi Nät AB
(MENAB). Nätet försörjs med el från Ellevios regionnät via två
mottagningsstationer, Krokslätt och Rävekärr. Maximal överförbar effekt är 100
MW, befintlig toppeffekt har som ett medelvärde för de senaste tio åren legat på 86
MW, med en högsta effekt på 92 MW i januari 2013. MENABs prognoser visar att
kommunen riskerar att hamna i situationer där eleffekten inte räcker för planerade
expansioner under första halvan av 2020-talet. Detta på grund av att kommunen
växer samtidigt som transportsektorn ska elektrifieras, vilket ökar behovet av el.
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I Lindome och Kållered ägs lokalnätet av Ellevio och matas från regionnätet vid tre
stationer. Maxlasten är i Torrekulla, där den ligger på ungefär 70 procent av
kapaciteten. I nuläget finns ingen risk för eleffektbrist i Kållered och Lindome.
Större delen av elproduktionen inom kommunen sker vid Riskulla kraftvärmeverk
med en installerad eleffekt på 27 MW och en årlig elproduktion på runt 100 GWh
(mestadels vintertid). Elen matas ut på regionnätet.
Installerad effekt solel har ökat snabbt i Mölndal och låg vid utgången av 2020 på 7,3
MW, vilket motsvarar över sju GWh i årlig elproduktion.
Fjärrvärmen i Mölndal produceras i Riskulla kraftvärmeverk. Årlig produktion är ca
400 GWh. Mölndal ingår tillsammans med Göteborg i ett regionalt
fjärrvärmesystem, vilket möjliggör värmeutbyte mellan kommunerna där spillvärmen
från Göteborg värmer Mölndal sommartid medan fossilfri fjärrvärme från Riskulla
levereras till Göteborg vintertid.
2018 infördes 490 GWh fossila bränslen till Mölndal, i form av oljeprodukter som
bensin, diesel och eldningsolja. Den allra största mängden är bensin och diesel till
transporter. Genom reduktionsplikten kommer dessa bränslens innehåll under 20talet förändras och den fossila andelen reduceras.
Viss användning av gas sker inom industrin och gasen kan då ha fossilt ursprung
(naturgas) eller vara biogas som rötats från exempelvis avfall eller slam. Biogas till
transporter framgår inte i energibalansen, men bör också beaktas som ett förnybart
bränsle och en del i omställningen.
Energianvändning och klimatpåverkan
De territoriella växthusgasutsläppen i Mölndal har minskat med ca 50 procent mellan
1990 och 2018. 2018 kom 75 procent av utsläppen som sker i Mölndal från
transportsektorn. Andra klimatpåverkande utsläpp kommer från användning av
arbetsmaskiner och till viss del från egen uppvärmning.
Att producera kraftvärme med biobränsle ger upphov till koldioxidutsläpp.
Biobränslet utgörs av returträ samt rester som uppstår i tillverkning av virke och
pappersmassa. Dessa rester bildar koldioxid och i vissa fall även metan när de bryts
ner. Att ta tillvara dessa rester och göra värme och el av dem innebär att fossila
bränslen kan ersättas. En del av skogens kol lagras långsiktigt i byggnader av trä. Så
länge tillväxten i skogen är större än uttaget innebär kolets kretslopp att
koldioxidutsläpp från eldning av biobränsle inte ökar halten koldioxid i atmosfären.
Att elektrifiera transporter och industriprocesser minskar de territoriella utsläppen i
Mölndal. Klimatfrågan är global och det är därför viktigt att behålla ett
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systemperspektiv och titta på alla konsekvenser av de insatser som görs, så att
utsläppen inte bara flyttas. Ökad efterfrågan på el i Sverige minskar den elexport som
ersätter betydligt mer fossil produktion i våra grannländer, och kan även innebära
ökad import av smutsigare el. Elexport kan främjas genom energieffektivisering,
elproduktion från förnybara källor samt genom att fjärrvärme ersätter elbaserad
uppvärmning.

Figur 1. Energibalans för Mölndal år 20181. Bilden visar energitillförsel och energianvändning för alla sektorer
inom Mölndals geografiska kommun. Riskulla kraftvärmeverk producerar både fjärrvärme och el.

1

Framtagen av WSP, Ronja Beijer Englund och Cristofer Kindgren, på uppdrag av Mölndals stad
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Avgränsningar
Planen omfattar
Energisystemet – produktion, distribution och byggnaders/verksamheters
energianvändning: Förnybar energiproduktion, energieffektivisering och
energikällor i nybyggnation och befintligt bestånd, flexibilitet i energisystemet,
optimalt resursutnyttjande och möjligheter till kolsänkor.
Energi och krisberedskap: Beredskap för att motstå störningar i
energiförsörjningen, elektrifieringens påverkan på elsystemets sårbarhet och lokal
energiproduktion för ökad robusthet.
Samhällsplanering och transportsektorns energianvändning: Planeringsstrategier
och beteendepåverkan för hållbart resande, elektrifiering av fordon och omställning
till övriga förnybara bränslen, energi i arbetsmaskiner och på byggplatser, samt
samverkan kring energifrågor i fysisk planering.

Planen omfattar inte
-

-

-

-

Konsumtionsbaserade utsläpp som inte är relaterade till energianvändningen.
Detta gäller såväl staden och dess bolag som medborgare och
byggnadsbeståndet. Dessa frågor behöver tas omhand i andra sammanhang,
såsom arbetet med Västra Götalands klimatsatsning Klimat 2030.
Förbränning av avfall: En fråga nära kopplad till den nya regionala
avfallsplanen, där fokus är avfallsminimering.
Intern omställning till fossiloberoende fordon och riktlinjer för tjänsteresor –
dessa styrdokument finns redan.
Mobilitetsplan, trafikstrategi, cykelplan, och liknande. Arbete pågår redan
dels inom översiktsplanarbetet och dels i tekniska förvaltningens
verksamhetsplan.
Klimatanpassning: Anpassningen till ett förändrat klimat är både en fråga om
förändrade planeringsunderlag i samhällsbyggandet och till viss del en fråga
för risk- och sårbarhetsanalyserna. Mölndals stad startar upp en process för
klimatanpassning i början av 2020-talet.
Fossila bränslen som ingår i krisberedskap. Att ersätta dessa är svårt och
kostsamt. Att lagra bränslen i beredskap ger heller inte upphov till några
utsläpp. Planen beaktar däremot nya energilagringsmetoder.
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Energisystemet: produktion, distribution och
byggnaders/verksamheters energianvändning
Mölndal är en stad i snabb utveckling avseende både verksamheter och invånare. För
att ha egen rådighet över stadens utveckling framåt är det viktigt att säkerställa
samplanering av energiförsörjning till nya delar av Mölndal och att säkra tillgång till
lokal eleffekt.
Val av energiförsörjning av stora exploateringsområden får effekter långt utanför de
uppförda byggnaderna, och påverkar både klimatutsläpp på global nivå och
kommunens möjlighet att säkra tillgång till eleffekt för både befintliga och
tillkommande invånare och verksamhetsutövare. Ett av kommunens övergripande
mål är att stärka förutsättningarna för växande näringsliv och arbetsmarknad, och här
har energifrågan en mycket viktig roll att spela.
Behovet av elektrifiering av samhället och ett effektivt resursutnyttjande i
kombination med digitaliseringens möjligheter innebär att både el- och värmekunder
får en mer och mer aktiv roll i energisystemet. Det kan handla om
användarflexibilitet, småskalig energiproduktion, med mera.
Uppvärmning med fjärrvärme avlastar elnätet genom att elbehovet till uppvärmning
minskar samtidigt som lokal produktion av förnybar el vintertid säkras. Kraftvärmen
bidrar också till att minska utsläppen av växthusgaser globalt genom att ersätta sämre
el- och värmeproduktion.

Förnybar energiproduktion
Sverige ingår i det nordeuropeiska elsystemet, vilket innebär att elförbrukning och
elproduktion i Sverige påverkar produktion i andra länder. Sveriges nästintill
fossilfria el ersätter fossila alternativ i andra länder, vilket ger stor klimatnytta. Att
öka produktionen av hållbart producerad förnybar el i Sverige är därför viktigt. Alla
förnybara energikällor kan dock inte per automatik anses hållbara. Biologisk
mångfald, upplevelsevärden och andra miljöaspekter måste alltid beaktas.
El som används i Mölndal blir i allt högre grad förnybar, såväl den el som storskaligt
levereras in till kommunen som lokalt producerad el. Den största källan till förnybar
energi i Mölndal är Riskullaverket där fjärrvärme och el produceras helt baserat på
förnybart biobränsle. Sommartid förses Mölndal med fjärrvärme från Göteborg som
då har ett överskott av återvunnen värme från avfallsförbränning och spillvärme från
industrin.

8 av 34

Solel har under senare år blivit ett allt vanligare komplement för elförsörjning till allt
från småhus till industrier. 2018 producerades 116 GWh förnybar el i Mölndal, varav
1,8 GWh var solelproduktion, och 114 GWh producerades i Riskulla kraftvärmeverk.
Samma år producerades 402 GWh fjärrvärme i Riskullaverket, som enbart eldas med
förnybart bränsle.2 Installerad effekt solel har i princip fördubblats årligen sedan
2016 och låg vid utgången av 2020 på 7,3 MW i hela kommunen. 2018 uppgick den
lokalt producerade förnybara elen till ca 20 procent av det totala elbehovet i Mölndal,
varav solel utgjorde 0,3 procent.
Möjligheterna till solel behöver beaktas tidigt i planeringen för ny byggnation.
Orienteringen av en byggnad påverkar i hög grad möjligheterna till ett gott solutbyte.
Även då solel inte installeras i samband med nybyggnation, är det bra om takytorna i
de mest fördelaktiga väderstrecken hålls fria från installationer, som exempelvis
ventilationshuvar, för att möjliggöra framtida solelanläggningar. När det gäller
solelproduktion på stadens byggnader är samverkan mellan fastighetsavdelningen,
bolag och verksamheter en nödvändighet för att optimera installerad effekt.
Även geoenergi (lagrad solenergi) som utvinns ur marken klassas av EU och
Energimyndigheten som förnybar energi. Den omfattande installationen av
värmepumpar för att utvinna geoenergi har genom åren ersatt stora mängder
eldningsolja. Värmepumparna har även bidragit till ett minskat eleffektbehov i
Sverige då de ofta har ersatt elpannor och direktel. Detta är en utveckling som
bedöms fortsätta även framöver3.
I Mölndal finns ett mindre nät för fjärrkyla som expanderas i takt med att Mölndal
växer. Fjärrkylan produceras idag med eldrivna kylkompressorer i kombination med
frikyla. På sikt vore det mer energieffektivt och klimatsmart om fjärrkylan kunde
produceras med fjärrvärmedrivna absorptionskylmaskiner och/eller om värmen från
kylprocessen kunde nyttiggöras.
Delmål till 2030
•
•

Kontinuerligt ökad andel av Mölndals elbehov produceras lokalt med sol,
vattenkraft och kraftvärme
Solelproduktionen i Mölndal uppgår minst 40 MW årligen

Åtgärder och arbetssätt
•

Verka för ökad egen installation av solceller hos privata och offentliga

2

Energibalans för Mölndal 2018. Framtagen av WSP, Ronja Beijer Englund och Cristofer Kindgren,
på uppdrag av Mölndals stad
3
Forskningsprojektet Värmemarknad Sverige lett av konsultföretaget Profu.
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aktörer, även storskaliga solelanläggningar
•

Verka för fjärrvärme till uppvärmning

•

Solceller ska utredas på stadens byggnader vid nybyggnation

•

Verka för storskaliga solelsanläggningar inom kommunen

Byggnaders energianvändning
Nyproduktion av byggnader
Hus och byggnader som uppförs idag kommer att finnas kvar mycket länge. Därför
är det energiaspekterna mycket viktiga vid nybyggnation. Genom att analysera
investeringen ur ett livscykelkostnadsperspektiv ges en mer rättvisande bild av
kostnaderna för energieffektivt byggande.
Boverkets byggregler, BBR, ställer minimikrav på bland annat energihushållning och
värmeisolering vid nybyggnation och större ombyggnationer. Byggreglerna anger
bland annat högsta tillåtna energianvändning per kvadratmeter och viktar den köpta
energin med olika faktorer för olika energibärare. Det finns också krav för
exempelvis luftläckage, värmegenomgång och installerad eleffekt för uppvärmning
och fläktar.
Faktaruta – BBR och viktningsfaktorer
Primärenergitalet är måttet på en byggnads energiprestanda. Det infördes i Boverkets
byggregler den 1 juli 2017 som krav på en ny byggnads energiprestanda. Tidigare
användes begreppet ”specifik energianvändning”.

Primärenergitalet (EPpet) utgår från levererad energi till byggnaden, men där varje
energibärare (el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, fossil olja och fossil gas) har en
viktningsfaktor. Energi för uppvärmning multipliceras också med en geografisk faktor.
Primärenergitanvändningen beräknas genom att multiplicera energin för varje
energibärare med respektive viktningsfaktor och addera dessa. Summan divideras sedan
med golvarean (Atemp) för att få primärenergitalet. Enheten är kWh/m2 och år.4

Fjärrvärme avlastar elnätet under vintertid då det är som mest belastat och skapar
förutsättningar för lokal förnybar elproduktion. Fjärrvärme är därför att föredra
framför uppvärmningsalternativ som använder el. Det är dock inte möjligt enligt
plan- och bygglagen att i exempelvis detaljplaner eller markanvisningar ha tvingande
krav på uppvärmningsform. Däremot kan fjärrvärme främjas i dialog med
4

PBL Kunskapsbanken, boverket.se
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exploatörer. Staden har även full rådighet över de egna byggnaderna och kan välja
både högre energieffektivitet och fjärrvärme.
Där fjärrvärme inte är tillgängligt är geovärme ett bättre alternativ än luftvatten- eller
frånluftsvärmepumpar eftersom det innebär betydligt lägre spetseleffektbehov, lägre
energianvändning på årsbasis och möjlighet till energilagring. I byggnader med stort
kylbehov kan geoenergi med energilagring eller andra smarta lösningar vara ett bra
alternativ. Det är också viktigt att byggnaders värmesystem dimensioneras för att
klara sig med låga temperaturnivåer, oavsett uppvärmningssystem.
I andra fall är smarta lösningar med exempelvis solel och vätgas eller extremt
energisnåla byggnader det bästa alternativet. Staden ser positivt på andra energi- och
klimatsmarta lösningar, såsom passivhus, lågenergihus, plusenergihus,
solel/geovärme/lagringslösningar.
Det är viktigt att alltid beakta systemperspektivet och se energifrågorna vid
nybyggnation i ett helhetsperspektiv. Systemgränsen ska inte ses som byggnaden,
utan hela energisystemet. De beslut som fattas vid nybyggnation får konsekvenser
både på kort och lång sikt och för att undvika suboptimering och inte riskera att
utsläpp flyttas någon annanstans är det viktigt att förstå och väga in alla
konsekvenser som uppstår i energisystemet vid olika handlingsalternativ. Likaså är
det viktigt att bedöma hela energibehovet och beakta möjliga synergieffekter.
Konsekvenserna kan uppstå både lokalt, nationellt och globalt och både i nutid och i
framtiden. I detaljplan- och bygglovsprocesserna bör information ges om olika
energiaspekter och vad som är viktigt att tänka på i samband med både små och stora
byggprojekt. Det är viktigt att även följa upp verkligt utfall vid nybyggnation jämfört
med BBR-kraven.
Energianvändning i tillfälliga byggnader, såsom skolpaviljonger behöver beaktas.
Ofta används dessa i flera års tid och energieffektiva alternativ bör alltid väljas.
Då markvärme installeras bör man alltid se om fjärrvärmenätets returflöde alternativt
någon lågtempererad energibärare kan utnyttjas. Markvärme finns idag bland annat
på gågatorna och torg i Mölndals innerstad.
Energi- och resurseffektivitet
I Sverige har ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete genomförts under många
år. Ändå finns det fortfarande en stor potential för energieffektivisering i befintligt
byggnadsbestånd, såväl när det gäller bostäder som lokaler och industrier. Även om
det byggs mycket i Mölndal, så består den dominerande delen av byggnadsbeståndet
av äldre byggnader av varierande ålder och i olika skick. Det är där den stora
potentialen för energieffektivisering och/eller utbyte till andra energislag finns.
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Under 2021 kommer nya lagkrav och statligt stöd för att åtgärda de mest
energikrävande flerbostadshusen.
Energiinvesteringar bör ses i ett långsiktigt
perspektiv. Utöver investeringar för
energieffektivisering är driftoptimering och
förnuftigt energibeteende mycket viktiga
delar för att en byggnad ska bli
energieffektiv. Staden har möjlighet att
påverka privata fastighetsägare genom bland
annat energi- och klimatrådgivning, ökat
energifokus i miljötillsyn, och genom att
marknadsföra de statliga stöd som finns.

Energieffektiviseringstriangeln. Tekniska investeringar kan
ge stora effektiviseringar, men driftoptimering och rätt
beteende är också viktiga och kostnadseffektiva åtgärder.

I Mölndal finns fortfarande både större bostadsområden och industribyggnader som
värms med direktel, elpannor eller olja. Sådana byggnader bör om möjligt i stället
värmeförsörjas med hjälp av fjärrvärme, geoenergi5 eller lokal biobränslebaserad
värme. Det kan också vara fördelaktigt med samverkan mellan olika
företag/fastigheter för att få en bättre ekonomi på en ny energilösning och att
verksamheter med värmeöverskott kan kopplas på fjärrvärmenätet.
Ett område med stor potential för energieffektivisering är utomhusbelysning. Genom
utbyte av äldre belysningsteknik till LED kan stor minskning av elanvändningen
uppnås samtidigt som man ofta får en bättre ljusmiljö.
Delmål till 2030
Minskad elanvändning för uppvärmning.
Minskad elanvändning för övrig fastighetsdrift och verksamhetsel
Byggnadens primärenergital ska kontinuerligt minskas i kommunkoncernens egna
byggnader (beräknat enligt BBR:s viktningsfaktorer)
Kontinuerligt minskat antal byggnader med elpannor, direktverkande el eller
oljepannor som huvudkälla
Åtgärder och arbetssätt
•

Fjärrvärme ses som ett första alternativ vid nyproduktion, om inte andra
klimatsmarta energilösningar är att föredra ur ett systemperspektiv

5

Utnyttjandet av den energi som finns lagrad i jord, berg eller grundvatten,
https://www.sgu.se/samhallsplanering/energi/fornybar-geoenergi-och-geotermi/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hellre förespråka geovärme än luft-vattenvärmepumpar eller
frånluftsvärmepumpar
Energieffektiva byggnader, med lägre areaspecifik energianvändning än
lagkraven, eftersträvas vid nybyggnation både i stadens och privat regi
Utökad energiinformation i bygglovsprocessen, beakta systemperspektiv
Översyn och eventuell utökning av tillsynsverksamheten när det gäller
uppföljning av verklig energianvändning vid nybyggnation
Staden och bolagen ställer krav på energieffektivitet vid upphandling av
tillfälliga paviljonger
Investera i energieffektiviseringsåtgärder i stadens egna byggnader, med
fokus på att fasa ut direktverkande el och elpannor
Behovsstyrning och driftoptimering i stadens fastigheter
Ta fram en ny energieffektiviseringsplan för Mölndals stad och dess bolag
Aktivt informera om lagkrav för energieffektivisering och möjligheter till
statligt stöd
Verka för absorptionskyla vid produktion av fjärrkyla och/eller ta vara på
värmen från kylanläggningar
Undersöka möjlighet att bygga ut fjärrvärme till områden med stort antal
byggnader med direktel, elpanna eller oljeuppvärmning
Undersöka möjligheter till biobränslebaserad närvärme där fjärrvärme inte
finns eller planeras
Fortsatt effektivisering av gatubelysning

Flexibilitet i energisystemet
Energisystemet i Sverige är inne i en förändringsfas, såväl på produktionssidan som
på användarsidan, framför allt när det gäller el. En stabil storskalig elproduktion, till
stor del baserad på kärnkraft och vattenkraft, håller delvis på att ersättas med en mer
differentierad och i allt högre grad intermittent (i intervaller) elproduktion från
vindkraftverk och solelanläggningar. Att den nya elproduktionen i stor utsträckning
inte byggs där konsumtionen sker ökar också risken för effektbrist.
På användarsidan sker också stora förändringar bland annat i form av att el används
för nya ändamål, inte minst för laddhybridbilar och elbilar. Genom ny teknik och
digitala lösningar kan den enskilde konsumenten vara mer aktiv på energimarknaden.
Genomslaget för solel innebär att gränsen mellan elproducenter och elkonsumenter
inte är lika tydlig längre.
All form av utjämning av effektuttaget såväl när det gäller el som värme, både sett
under dygnet och under året, är positiv. Förutom med batterier kan energi lagras
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exempelvis i form av vätgas samt i markbaserade värmelager. Det är också viktigt att
anslutningseffekter (el och värme) vid nybyggnation inte överdimensioneras, då det
kan leda till allokering av effekt som sedan inte kommer att utnyttjas.
Digitaliseringen ger nya möjligheter att mäta detaljer för ännu effektivare styrning.
Frekvensregleringsmarknaden öppnades 2019 upp för mindre aktörer. Den innebär
att fastighetsägare med energilager i form av batterier, kan bidra med att upprätthålla
rätt frekvens (50 Hz) i det svenska stamnätet. För detta erhålls en ersättning.
Styrningen är komplex, men det är viktigt att bevaka hur tariffer och byggnader
förändras över tid. Teknikutvecklingen inom vehicle-to-grid, att elbilar både laddas
från elnätet och kan förse nätet med ström, går fort och bör också bevakas. När
tekniken är mogen, kan elbilar bidra på samma sätt som fastighetsbatterier med
effektreglering.
Delmål till 2030
Olika lösningar för att öka flexibiliteten i energisystemet ska vara implementerade.
Området är nytt och delmålet bör ses över runt 2025
Åtgärder och arbetssätt
•
•
•
•

Verka för att minska och flytta effekttoppar,
Verka för rimlig effektdimensionering vid nybyggnation
Utreda energilagringskapacitet i samband med solelanläggningar i Mölndals
stads och dess bolags egna byggnader
Följa teknikutvecklingen och testa nya tekniker för energilagring,
effektstyrning och användarflexibilitet

Koldioxidsänkor
För närvarande pågår mycket forskning och teknikutveckling när det gäller
koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS). Sverige deltar
i flera nationella och internationella projekt. Det pågår även forskning om att inte
bara lagra, utan även nyttiggöra avskild koldioxid till olika ändamål (Carbon Capture
and Utilization, CCU)6. När energikällan är biobränsle kallas tekniken BCCS eller
BCCU (Bio Carbon Capture and Storage/Usage).

6

Naturvårdsverket, SGU m fl.
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Koldioxidavskiljning kan ske vid källan, exempelvis ett kraftvärmeverk eller en
industri, eller ur den fria luften. Framför allt den senare tekniken är än så länge både
energikrävande och kostsam.
Inlagring av koldioxid kan ske i mark, vegetation och byggmaterial. Ett sätt att skapa
koldioxidsänkor är att välja trä framför andra byggnadsmaterial vid byggnation. På
så sätt binds koldioxid upp, åtminstone så länge byggnaden står kvar.
Delmål till 2030
Koldioxidinfångning är ett nytt område och inga delmål sätts upp i denna version av
planen. Området bör dock ses över runt 2025.
Åtgärder och arbetssätt
•
•

Bevaka utvecklingen inom BECCS/BECCU
Uppmuntra ökat byggande i trä i samband med kommande nybyggnation
inom Mölndals stad och dess bolag
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Krisberedskap i energisystemet
Samhället är beroende av fungerande energiförsörjning och detta kräver
tillförlitlighet i energisystem. Störningar och avbrott i energiförsörjningen kan leda
till allvarliga konsekvenser för medborgare och för samhällsviktig verksamhet. Ett
robust energisystem ökar samhällets motståndskraft genom att minska sannolikheten
för störningar och begränsar dess påverkan. Detta kapitel belyser krisberedskap i
energisystemet med syftet att skapa en trygg energiförsörjning i Mölndal.

Förmåga att motstå störningar i energiförsörjningen
Energiberedskap pågår kontinuerligt inom flera olika arbetsprocesser i Mölndals stad
och dess bolag, såsom styrel, styrgas, risk- och sårbarhetsanalyser och
trygghetspunkter.
Styrel är en metod som utarbetats av Energimyndigheten och som syftar till att styra
el till prioriterade användare under en period av elbrist. I det omfattande arbetet som
identifierar och prioriterar samhällsviktiga verksamheter ingår statliga myndigheter,
länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag. Energimyndigheten
initierar arbetet vart fjärde år. Energimyndigheten leder även ett arbete för trygg
naturgasförsörjning. I arbetet med styrgas prioriteras samhällsviktiga gasförbrukare,
så som industrier, värmeverk, fordonsgasstationer eller enskilda hushåll vid en
gasbristsituation.
Stadens arbete med risk-och sårbarhetsanalyser för extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap, innefattar planering och åtgärder som stärker stadens
krisberedskap, till exempel vid elbortfall. Risk- och sårbarhetsanalysen rapporteras
till Länsstyrelsen Västra Götaland vart fjärde år och bidrar till utveckling av trygg
energiförsörjning. Analysen sammanställer åtgärdsförslag för att skapa redundans i
energiförsörjningen. Därefter har viss kommunal verksamhet försetts med
reservkraftaggregat eller inkopplingsmöjligheter för reservkraft. Vidare pågår ett
arbete med att upprätta fysiska trygghetspunkter för att få till exempel vatten, värme
och information vid en samhällsstörning.
Med anledning av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge har Sverige återupptagit
planeringen för civilt försvar. Som en del av en stärkt krisberedskap planerar
Energimyndigheten i samverkan med Försvarsmakten och berörda civila
myndigheter för en robustare energiförsörjning på hela hotskalan. På
Energimyndigheten pågår ett utvecklingsarbete för att se över möjligheten att
prioritera drivmedel till samhällsviktig verksamhet.
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Elektrifieringens påverkan på samhällets sårbarhet
I takt med att fler delar av samhället elektrifieras och digitaliseras ökar beroendet av
leveranssäker elförsörjning. I dagsläget går stora delar av energitillförseln till
transporter och industri i form av flytande bränslen och gas, separat från elnätet
vilket ger en viss redundans. Behovet av att fasa ut fossila bränslen kommer att
innebära att även energiförsörjning till transporter blir beroende av samma system
och att elförbrukningen beräknas öka.

Lokal energiproduktion kan minska sårbarheten
En ökande andel energiproduktion som sker inom Mölndals geografiska område (se
kapitel om förnybar energiproduktion) minskar beroendet av extern elförsörjning och
kan på så sätt bidra till att minska Mölndals sårbarhet för störningar. Den energi som
idag produceras inom kommunen är el och fjärrvärme från Riskulla kraftvärmeverk
samt solel från småskaliga anläggningar på villor och andra fastigheter.

Delmål till 2030
Mölndals stad och dess bolag har en god beredskap för att förebygga och hantera
störningar i energiförsörjningen.
Åtgärder och arbetssätt
•
•

•
•

Utreda hur Mölndal kan utveckla och utöka självförsörjning av energi, i syfte
att öka det lokala energisystemets motståndskraft
Undersöka energilagringsmöjligheter för en framtida trygg energiförsörjning i
Mölndal, genom att bevaka och uppmuntra innovation och forskning av
energilagring
Planera för redundant elförsörjning till ny samhällsviktig verksamhet
Medvetengöra sårbarheter och behov kopplat till energiförsörjningen

• Verka för ökad produktionsflexibilitet i det lokala energisystemet, till
exempel genom ökad diversifiering av energikällor
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Samhällsplanering och transportsektorns energianvändning
Över 70 procent av alla växthusgasutsläpp i Mölndal kommer från motordrivna
fordon som drivs med fossila drivmedel. Mycket av trafiken passerar Mölndal på de
stora lederna utan att stanna. Men trafiken genereras även av medborgare och
verksamma i kommunen. De största utmaningarna ligger i att ställa om
fordonsflottan och att ställa om till ett ökat hållbart resande. Ett av Mölndals stads
viktigaste verktyg för klimatet är därför att planera för ett transportsnålt samhälle.
Resvaneundersökningar visar att andelen resor med bil minskar i Mölndal. 2017
gjordes 56 procent av Mölndalsbornas vardagsresor med bil, 19 procent med
kollektivtrafik och åtta procent med cykel. Det är tydligt att andelen hållbara resor är
betydligt högre i de delar av kommunen där förutsättningarna för gång, cykel och
kollektivtrafik är som bäst. I centrala Mölndal och längs med Göteborgsvägen görs
bara drygt var tredje resa med bil. Det finns även fasta mätpunkter på de större
gatorna och lederna i kommunen där trafikflöden mäts årligen. Utifrån dessa går det
att dra slutsatser att fordonstrafiken inte ökar i den takt som prognostiserats och i
vissa stråk faktiskt minskar. Förflyttningen från bil till kollektivtrafik och cykel är
delvis resultat av medveten planering och förtätning, satsningar på cykelinfrastruktur,
förändringar i kollektivtrafiken och arbete för att påverka beteenden.
Men många resor och transporter kommer även fortsättningsvis kräva bil och andra
motordrivna fordon. För att minska transportsektorns utsläpp behöver därför också
fordonen ställas om. Sedan 2010 har trafikens utsläpp i Mölndal minskat med drygt
20 procent, trots en befolkningsökning. Det tyder både på att fordonen effektiviseras
och att fler bilar är fossilfria. För att utsläppen ska fortsätta minska och att
fordonsflottan ska elektrifieras i en högre takt är det viktigt att utbyggnaden av
laddinfrastruktur fortsätter. Stadens bostadsbolag, energibolag och parkeringsbolag
samverkar för att möta efterfrågan från Mölndalsborna, som i allt högre utsträckning
väljer laddbara bilar. 2020 var en tredjedel av alla bilar som såldes i Sverige
laddbara7. Vid utgången av 2020 var 6,3 procent av alla bilar i Mölndal elbilar eller
laddhybrider och det fanns 140 publika laddpunkter. Även privata aktörer bygger ut
laddplatser för boende, anställda och besökare.
Näst största utsläppssektorn i Mölndal är arbetsmaskiner. Detta är en sektor där
utsläppen inte minskat de senaste åren, bland annat till följd av många stora byggoch anläggningsprojekt i Mölndal. Arbetsmaskiner har lång livslängd och
klimatsmarta alternativ introduceras successivt. I stadsbyggnadsprocesserna finns
möjlighet att driva på denna utveckling.

7

Definitiva nyregistreringar under 2020 BilSweden
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Omställningen av energisystemet som beskrivits i tidigare kapitel och de utmaningar
och möjligheter detta innebär, har ökat behovet av samverkan och att energifrågor
kommer med tidigt i stadens planeringsprocesser.

Hållbart resande
Mölndal har goda förutsättningar i stora delar av det bebyggda kommunområdet för
ett hållbart resande. Järnväg binder samman stationssamhällena Mölndal, Kållered
och Lindome med Göteborg i norr och Kungsbacka/Varberg i söder. Buss- och
spårvagnslinjer med god turtäthet kompletterar järnvägstrafiken. För Mölndals tätort,
som ingår i Storgöteborg finns en stor potential i utvecklingen av nya snabba
kollektivtrafiksystem. Flera stora satsningar på kollektiva resor planeras inom de
närmsta 10 åren, liksom kontinuerlig utveckling av befintlig infrastruktur för
kollektivtrafik och linjenät. Gång- och cykelnätet är väl sammanlänkat, både inom
och mellan tätorterna och till de angränsande kommunerna Göteborg och Härryda.
Infrastrukturen för gång- och cykel utvecklas och förbättras kontinuerligt och de
saknade länkarna byggs ut enligt gällande cykelplan.
I förslag till översiktsplan för Mölndal utgår en av fyra stadsbyggnadsstrategier från
hållbart resande. Hållbara och aktiva färdsätt prioriteras i tätorterna för minskad
trängsel och ökad hälsa. Att bygga samhället för att skapa förutsättningar för ett gott
liv handlar om att kunna få vardagslivet att fungera på ett hållbart sätt. Men det
handlar också om att energieffektivisera transporterna och minska de
klimatpåverkande utsläppen.
Samhället behöver ställa om till ett mer hållbart resande där fokus ligger på
kollektivtrafik, gång och cykel, färdsätt som också har en positiv effekt på
folkhälsan. Satsningar på ny och befintlig infrastruktur bör i första hand stötta det
hållbara resandet. Fokus bör vara att öka framkomligheten för kollektivtrafiken och
att bygga ut och förbättra gång- och cykelvägnätet i kommunen. Det innebär att
sämre framkomlighet kan behöva accepteras för bilen i centrala delar. Även på
landsbygden stärks tillgänglighet i strategiska stråk med kollektivtrafik, gång- och
cykelinfrastruktur, men bilen är fortsatt ett viktigt färdmedel.
För att påskynda omställningen till ett mer hållbart resande behöver beteenden
ändras. Insatser för att påverka resan innan den har börjat kallas mobility
management (MM) och är ett bra komplement till byggnation av infrastruktur för
hållbart resande, för att denna ska kunna nyttjas till sin fulla potential. För att öka
användningen av ny och befintlig infrastruktur behövs insatser mot beteende och
attityd. MM klassas som mjuka åtgärder i infrastrukturplanering och faller under steg
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1 i Trafikverkets fyrstegsprincip8. Det kan handla om kampanjer, riktade prova-påprojekt, reserådgivning, bilpooler eller parkeringsstyrning.
Att MM integreras tidigt i planprocessen är viktigt för utvecklingen av nya hållbara
stadsdelar9. MM i översiktsplanering och detaljplanering möjliggör en önskad
stadsutveckling och kan även ge positiva effekter på de befintliga angränsande
stadsdelarna. MM-koncept används ofta för att minska behovet av parkeringsplatser
för bilar, och på så sett utnyttja fastigheten och marken på ett mer effektivt sätt. Det i
sin tur kan bidra till att boende på ett enkelt sätt kan göra hållbara resval och minska
behovet till att äga bil. För att detta ska kunna fungera fullt ut är det viktigt att
gällande styrdokument exempelvis för parkering inte förhindrar denna utveckling.
Faktaruta: Mobility Management
Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande
för Mobility Management är "mjuka" åtgärder, som information och kommunikation,
organisation av tjänster och koordination av olika partners verksamheter. "Mjuka"
åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos "hårda" åtgärder inom stadstrafiken (exempelvis
nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility Management-åtgärder (jämfört med
"hårda" åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de
kännetecknas samtidigt av ett bra kostnads/nyttokvot (BCR – Benefit Cost Ratio). 10

Mölndals stad är en stor arbetsgivare i kommunen som aktivt bör arbeta med att
minska behovet av fossildrivna resor inom verksamheterna och för anställda till/från
arbetet, samt påverka upphandlade verksamheter. Resfria möten, digitala arbetssätt
och god IT-infrastruktur som stöder detta är exempel på åtgärder som faller inom
mobility management.

8

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/fyrstegsprincipen/ (uppdaterad 2018-04-17)
9
Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen – erfarenheter och resultat från 12
svenska kommuner, Mattson, Andén, Wendle, 2013
10
http://epomm.eu/sites/default/files/files/MMDefinition_SE.pdf

20 av 34

Delmål till 2030
Minst 60 procent av Mölndalsbornas vardagsresor ska göras med gång, cykel eller
kollektivtrafik.
Åtgärder och arbetssätt
•
•
•
•
•
•
•

•

Hållbara och aktiva färdsätt prioriteras vid förtätning i stadskärnan och i
stationssamhällena. (ur förslag till ÖP)
Hantera felande länkar och skapa ett sammankopplat gång- och cykelvägnät
med god framkomlighet (ur förslag till ÖP)
Säkra och öka framkomlighet i kollektivtrafiken (ur förslag till ÖP)
Planera bostadsbyggandet där det redan finns kommunal service och
infrastruktur (ur förslag till ÖP)
Se över parkeringspolicyn, för ytterligare styra mot mobility managementåtgärder
Använda mobility management som komplement till investeringar för
hållbart resande. Följa upp och utvärdera åtgärderna.
Ställa krav på kommunala byggherrar och uppmuntra övriga att använda sig
av mobility management-åtgärder i planarbete och bygglov, samt ta fram
metod för uppföljning
Staden som arbetsgivare fortsätter att utveckla och stödja möjligheterna till
resfria möten och distansarbete

Minska energianvändning i transporter
2018 användes 560 GWh i transporter i Mölndal, varav 464 GWh var fossila
bränslen. Totalt sett har energianvändningen i fordon minskat sedan 2012, både i
absoluta tal och räknat per invånare. Detta tyder på att bilarna blir mer effektiva, för
samtidigt har inte körsträckan per invånare minskat.
Godstransporter står för 15 till 20 procent av transporterna i urbana miljöer11 och har
en stor potential minskas och effektiviseras genom en samordnad varudistribution.
Staden är en viktig aktör för att möjliggöra detta, exempel finns från flera andra
städer där kommunen har varit delaktig i att skapa förutsättningar för en
samlastningscentral. Samlastning kan antingen riktas mot stadens interna transporter
eller för innerstadsområdet, eller en kombination av dem båda. På samma sätt kan
bilpooler som alternativ till att äga egen bil bidra både till att effektivisera bilägande
och användningen av bil. Mölndals stad har även möjlighet att påverka
11

Godstransporter i staden, en introduktion – Christer Strömberg, Trafikverket 2020
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energieffektiviteten i transporterna genom den offentliga upphandlingen. Det kan
handla om krav på energieffektiva fordon och att arbeta med ruttoptimering.
Mölndals stad har antagit en strategi för att ställa om till en fossiloberoende
fordonsflotta i stadens verksamheter senast 2025. Målsättningen innebär att inköpta
fossila drivmedel till staden minskar med minst 80 procent i förhållande till 2010. I
första hand ska transportbehovet minskas och de tjänsteresor som görs ska i så stor
utsträckning som möjligt ske med gång, cykel och kollektivtrafik, enligt stadens
riktlinjer för resor. Effektivisering och ruttoptimering ska minska behovet av bilar
och körda kilometer. Vid nyanskaffning väljs i första hand bilar som drivs med el
och biogas och i andra hand dieselfordon som tankas med förnybart bränsle.
Dessutom ska en intern laddinfrastruktur byggas upp för att möjliggöra för elfordon.

Delmål till 2030
Kontinuerligt minskad energianvändning i transportsektorn
Åtgärder och arbetssätt
•
•
•

Ställa krav på effektiva och hållbara transporter i upphandlingar
Utreda möjlighet till samlastning och/eller samordnad varudistribution
Delta i regional samverkan kring godstrafiken

Omställning till icke-fossila bränslen
Utöver att minska transportbehoven och öka det hållbara resandet krävs både
energieffektivare fordon, mer eldrift, biodrivmedel och andra hållbara
bränslealternativ för att få ned transportsektorns klimatpåverkande utsläpp.
Att fler fordon blir eldrivna är en av nycklarna i omställningen och utvecklingen går
åt rätt håll. Antalet elbilar och laddhybrider i Sverige har i det närmaste fördubblats
varje år sedan 2010. I branschorganisationen BilSwedens färdplan är målsättningen
80 procent laddbara bilar i Sverige 2030. Biodrivmedel är viktiga i en
övergångsperiod. 2030 beräknas reduktionsplikten, lagkravet att blanda in
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biodrivmedel i bensin och diesel, innebära 70 procent mindre fossila bränslen i
förhållande till 2010.
Antalet elbilar och laddhybrider ökar snabbt i Mölndal, och till 2030 är bedömningen
att omkring 18 000 laddbara bilar kommer att vara registrerade i kommunen12.
Utifrån EU:s nuvarande rekommendation med 0,1 laddpunkt/laddbar bil skulle då
1800 publika laddpunkter behövas i Mölndal. Inriktningen är att elbilsladdning ska
ske på kvartersmark, dvs. inte på allmän plats-mark. Den största delen av
uppladdningen av elbilar sker där bilen står parkerad längre tid, så kallad
hemmaladdning.
För bygglov som söks efter 10 maj 2021 ställs lagkrav13 på att förbereda för
laddpunkter med ledningsinfrastruktur till parkeringsplatser vid nybyggnation. För
byggnader som inte är bostadshus krävs också att minst en laddpunkt installeras.
När det gäller tunga fordon är elbussar på intåg. I december 2020 började flertalet
busslinjer i Mölndal trafikeras med eldrift. Vätgas har potential att bli en viktig
pusselbit i omställningen mot en fossilfri fordonsflotta, inte minst när det gäller tunga
transporter. Inom lastbilssektorn har ledande tillverkare angett vätgas som en väg
framåt, med sikte på tillverkning av över 90 000 fordon i Europa till 203014. Detta
kommer att ställa krav på ett stort antal tankstationer. 2020 fanns endast fem
tankstationer för vätgas i Sverige, men flera var planerade.

Delmål till 2030
Fossiloberoende fordonsflotta i Mölndal, enligt den nationella målsättningen15
Åtgärder och arbetssätt
•

•

Skapa formell samverkan mellan energibolaget och parkeringsbolaget, samt
utreda kostnader och fastställa ansvar, för att bygga ut laddinfrastruktur:
o på besöksparkeringar och samnyttjade parkeringar (kvartersmark)
o vid kommunala idrottsplatser och verksamheter, där kommunen är
fastighetsägare (kvartersmark)
Tillse att det finns tillräckligt med laddpunkter och effekt för hemmaladdning
på de kommunala bostadsbolagens parkeringar

12

ELIS 2.0.3 - 2019-12-31
Plan- och byggförordning 3 kap 20 B §
14
https://www.vatgas.se/2020/03/09/industrin-gar-samman-for-satsning-pa-vatgasdrivna-lastbilar/
15
Senast 2030 ska Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Konkret ska
klimatpåverkan från transportsektorn minska med 70 procent jämfört med år 2010. Prop. 2008/09:162
13
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•
•
•

Ställa krav på laddinfrastruktur i markanvisningar
Se över parkeringspolicyn med avseende på laddinfrastruktur
Utreda om staden kan stödja utvecklingen av vätgastankstationer

Energi i samhällsplaneringen
Teknikutvecklingen på energiområdet går snabbt och nya lösningar kan innebära
utmaningar och möjligheter för samhällsplaneringen. I takt med att energisystemet
förändras kan behov av mark för energiändamål uppstå. Förändrade
mobilitetsmönster kan å andra sidan frigöra ytor för andra ändamål. Behovet av att
energifrågor blir en naturlig del av samhällsplaneringen har ökat och god samverkan
är en kritisk framgångsfaktor för att säkra tillräcklig kapacitet och trygg
energiförsörjning framåt. Mölndals stads stadsbyggnadsförvaltning och Mölndal
Energi har ett pågående samarbete för att säkerställa att energifrågor blir en naturlig
del av samhällsplaneringen.
Delmål till 2030
Energiförsörjning och energiinfrastruktur är en integrerad del av samhällsplaneringen
Åtgärder och arbetssätt
•

Säkerställa utrymme för nuvarande och framtida behov av tekniska
försörjningssystem i planeringen, bland annat genom dialog med lokala och
regionala elnätsägare

Energianvändning och klimatpåverkan i byggskede
I en växande kommun som Mölndal är byggarbetsplatser och entreprenader en
betydande energianvändare. Av de samlade växthusgasutsläppen från Mölndal
kommer åtta procent från arbetsmaskiner16. Hela byggsektorns utsläpp beräknas till
en femtedel av Sveriges klimatpåverkan17.
Bygg- och anläggningsbranschen har tagit fram en färdplan för fossilfri
konkurrenskraft. Målet är att nå en fossilfri värdekedja senast 2045. Ett delmål till
2030 är att klimatpåverkan från bygg- och anläggningsentreprenader ska minska till

16
17

Nationella emissionsdatabasen RUS, Nationella emissionsdatabasen - rus (lansstyrelsen.se)
Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg och anläggningssektorn
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hälften, jämfört med 2015. Ett av färdplanens medskick är att offentlig upphandling
är en motor för omställningen.
Omställningen i bygg- och anläggningssektorn har påbörjats och det är viktigt att
Mölndals stad följer utvecklingen. I de egna projekten kan Mölndals stad arbeta för
att byggproduktionen och anläggningsentreprenaderna är effektiva med minskat
klimatavtryck. Genom att öka kunskapen inom staden och kravställa vid
upphandlingar av entreprenader finns möjlighet att driva på utvecklingen mot
fossilfria arbetsmaskiner och handverktyg. En utmaning är att el ofta inte är
framdraget ännu när entreprenaden startas.
När bygg-el används kan incitament för att effektivisera elanvändningen skapas
genom att låta entreprenören stå för elabonnemanget. I byggbodar och inne på bygget
kan det finnas möjlighet att effektivisera, antingen genom att ansluta till fjärrvärme
eller genom att utnyttja värmepumpar. Det är därför viktigt att
fjärrvärmeanslutningar prioriteras i tid så att de så tidigt som möjligt kan nyttjas
istället för el för att värma byggbodar.

Delmål till 2030
Kontinuerligt ökad fossilfrihet och energieffektivitet från entreprenader och
byggarbetsplatser i Mölndal
Åtgärder och arbetssätt
•
•

•

•

Verka för att alternativ till dieselaggregat ska användas i stadens
entreprenadarbeten
Ge entreprenörerna i stadens byggen incitament för att effektivisera
elanvändningen, bland annat genom att låta entreprenören stå för
elabonnemanget.
Minska utsläppen från byggarbetsplatser och anläggningsarbeten, bland annat
genom att ställa energi- och klimatkrav i entreprenadupphandlingar och
markanvisningar
Verka för att energieffektiva byggbodar, genom att ansluta till fjärrvärme
eller genom att utnyttja värmepumpar.
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Utblick: vätgas
Vätgasens roll i energisystemet
Vätgas används idag som råvara inom kemisk industri, till exempel för att tillverka
ammoniak och i raffinaderier. Det finns erfarenhet och kunskap om hur gasen
hanteras på ett säkert sätt och bland andra EU pekar ut vätgasen som en viktig kugge
i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.18 Fokus ligger framför allt på vätgas som
tillverkas genom elektrolys.
Den främsta anledningen till det ökade fokuset på vätgas är att kostnaden för
förnybar elproduktion sjunker i hela världen och förväntas fortsätta sjunka. Elpriset
har betydande påverkan på den totala kostnaden för elektrolysbaserad19 vätgas, men
även kostnaden för själva elektrolysören och utnyttjandegraden har betydelse.
Elektrolystekniken förbättras hela tiden samtidigt som marknaden för fossilfri vätgas
växer.20
Den fossilfria vätgasen har potential att ersätta fossila bränslen och insatsråvaror och
därmed minska miljö- och klimatpåverkan från flera branscher, inte minst
industrisektorn och fordonssektorn. Vätgas, producerad via elektrolys, är också en
möjliggörare som kan binda samman de olika sektorerna i det framtida
energisystemet och bidra med flexibilitet i form av energilager, regler- och
balanskraft21.
Vätgas i transportsektorn
I ett fordon kan vätgas driva en bränslecell som genererar el som i sin tur driver
fordonet. Utsläppet från avgasröret är vatten. Om vätgasen är producerad av förnybar
el innebär det fossilfri drift. En bränslecell är ungefär dubbelt så energieffektiv som
en förbränningsmotor om den används i en vanlig bil.
Det är troligen inom tyngre fordon som vätgasen kommer vara ett bärkraftigt
alternativ vid mitten av 2020-talet. Ledande företag inom lastbilssektorn signerade en
avsiktsförklaring under våren 2020 som stakar ut vägen för att sätta fler
bränslecellslastbilar i trafik i Europa. Siktet är inställt på kommersialiserad
serietillverkning till 2030 på 95 000 vätgasdrivna lastbilar. För att detta ska bli

18

Vätgas sverige (vatgas.se)
Elektrolys: elektrisitet används för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre.
20
Vatgasstrategi-for-fossilfri-konkurrenskraft
21
Vatgasstrategi-for-fossilfri-konkurrenskraft
19
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verklighet kommer det krävas 100 tankstationer till 2025 och 1000 st till 2030 inom
Europa. 2020 finns fem tankstationer för vätgas i Sverige, flera är dock planerade.22
På personbilssidan kommer troligen elbilar att dominera under en lång tid framöver.
Bränslecellsbilar kan dock om priserna blir mer konkurrenskraftiga öka markant i
försäljning under en kommande 10-årsperiod.
Vätgas som energibärare och energilager
Vätgas kan också verka som energibärare och på så sätt användas i bland annat
energiintensiv industri. Elen kan till exempel komma från vindkraft eller solceller.
Sverige har under senare år byggt ut vindkraften kraftigt och mycket mer effekt är
planerad att tillkomma under kommande år. Att tillverka vätgas av vindkraften ger
möjlighet att lagra energin för att använda den senare och där elbehovet är som
störst. Exempelvis i industrin som ersättning för fossila bränslen23, eller vid tillfällen
då det inte blåser eller solen inte skiner. Vätgaslager och bränsleceller finns då
kopplade till elnätet eller fastigheter.

Figur 2. Vätgasens värdekedja24

På EU-nivå ges vätgas en nyckelroll i energiomställningen. Övergången till en
vätgasekonomi ska ske i tre faser. Inledningsvis ska EU satsas på elektrolysörer, med
syfte att nå en kapacitet på minst sex GW till 2024. Därefter finansieras integrering
av vätgas i energisystemet och en rejäl höjning av kapaciteten. Efter 2030 ska
teknologin för grön vätgas vara helt mogen och appliceras i stor skala på sektorer
22

Ibid
https://samspel.hh.se/artiklar/2020-03-16-framtidens-energi---solkraft-eller-karnkraft.
24
Vätgasstrategi för fossilfri konkurrenskraft
23
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som är svåra att göra fria från koldioxidutsläpp. I Sverige är en nationell
vätgasstrategi klar till sommaren 2021.
Dessa strategiska satsningar på både EU nivå och nationell nivå visar att vätgas kan
bli en viktig pusselbit för att nå en trygg och klimatsmart energiförsörjning. Mölndals
stad bör därför följa utvecklingen noga. Vätgasen kan spela en avgörande roll för
övergången till ett fossilfritt samhälle. Se nedan för grafisk överblick

Åtgärder och arbetssätt
•
•
•

Bevaka utvecklingen inom vätgas med syfte att kunna ta del av potentialen
Utred hur ansökningar om bygglov gällande vätgasbyggnader kan underlättas
Bevaka om vätgas kan vara alternativ i upphandling av tunga fordon och
transporter
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Genomförande och uppföljning
Implementering
Planens åtgärder och arbetssätt ska genomföras av Mölndals stads förvaltningar och
bolag enligt de ansvar som uppges i tabellen nedan. Åtgärder eller aktiviteter
planeras och beslutas i respektive förvaltning/nämnd och bolag som en del i
verksamhetsplanering och budgetarbete. För att säkerställa att strategierna omsätts i
verksamheterna tillsätts en genomförandegrupp med representanter från berörda
förvaltningar och bolag. Genomförandegruppen har i uppdrag att gemensamt planera
och följa upp åtgärder, strategier och delmål. Gruppen har också mandat att påtala för
förvaltningar och bolag vilka åtgärder som bör vidtas för att genomföra planen.

Ekonomi
Åtgärderna i planen har i många fall en koppling till verksamheternas budget. Vissa
åtgärder innebär investeringar, andra kan innebära ökade driftskostnader. En del
åtgärder innebär istället besparingar och uteblivna investeringar om de lyckas. Varje
åtgärd är grovt bedömd utifrån kostnad, effekt och rådighet, se bilaga. De
ekonomiska konsekvenserna behöver dock utredas i samband med ordinarie budgetoch verksamhetsplanering. Planerade åtgärder ska vara ekonomiskt hållbara, både för
staden och ur ett kundperspektiv.
Det nationella stödet Klimatklivet kan sökas till och med 2026 för vissa åtgärder som
minskar klimatpåverkan. Det finns även andra statliga stöd, exempelvis för
energieffektivisering i flerbostadshus.

Uppföljning
Planens delmål och strategier följs upp årligen i samband med stadens
miljöredovisning och årsredovisning. Uppföljningen redovisas för
kommunfullmäktige.

Aktualitetsprövning och revidering
Planen bör ses över och till viss del revideras i halvtid, runt 2025. Framför allt med
tanke på den snabba teknikutvecklingen inom förnybar energi, elektrifiering av
transporter och lösningar inom flexibilitet och lagring.
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Förvaltningars och bolags ansvar för genomförande
Energisystemet: produktion, distribution och byggnaders/verksamheters energianvändning
Förnybar energiproduktion

SBF

Verka för ökad egen installation av
solceller hos privata och offentliga
aktörer, även storskaliga
solelanläggningar
Verka för fjärrvärme till uppvärmning
Solceller ska utredas på stadens
byggnader vid nybyggnation
Verka för storskaliga solelanläggningar
på lämpliga platser

TEF

Möln
Dala
X

SLF

MEAB

MBAB

MF

X
(BL)

X
(FA)

X

X

X
(EKR)

X
(plan)

X
(FA)
X
(FA)

X

X

X

X

X

X

X
(proj)

Byggnaders energianvändning

SBF

TEF

Fjärrvärme ses som ett första alternativ
vid nyproduktion, om inte andra
klimatsmarta energilösningar är att
föredra ur ett systemperspektiv
Hellre förespråka geovärme än luftvattenvärmepumpar eller
frånluftsvärmepumpar.
Energieffektiva byggnader, med lägre
areaspecifik energianvändning än
lagkraven, eftersträvas vid nybyggnation både i stadens och privat regi
Utökad energiinformation i
bygglovsprocessen
Översyn och eventuell utökning av
tillsynsverksamheten när det gäller
uppföljning av verklig
energianvändning vid nybyggnation
Staden och bolagen ställer krav på
energieffektivitet vid upphandling av
tillfälliga paviljonger
Investera i energieffektiviseringsåtgärder i stadens egna byggnader, med
fokus på att fasa ut direktverkande el
och elpannor
Behovsstyrning och driftoptimering i
stadens fastigheter
Ta fram en ny energieffektiviseringsplan för Mölndals stad och dess bolag

X
(plan)

X
(FA)

X
(BL)

X
(FA)

X
(BL)

X
(FA)

Övriga

X
SLF

MEAB

MBAB

MF

X

Möln
Dala
X

Övriga

X
(EKR)
X

X
(BL)
X
(BL)

X
(EKR)

X

X
(EKR)

X
(FA)

X

X
(FA)

X

X
(FA)
X
(FA)

X
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X

X

X

Alla
bolag

Alla
bolag

Aktivt informera om lagkrav för
energieffektivisering och möjligheter
till statligt stöd
Verka för absorptionskyla vid
produktion av fjärrkyla och/eller ta
vara på värmen från kylanläggningar
Undersöka möjlighet att bygga ut
fjärrvärme till områden med stort antal
byggnader med direktel, elpanna eller
oljeuppvärmning
Undersöka möjligheter till
biobränslebaserad närvärme där
fjärrvärme inte finns eller planeras
Fortsatt effektivisering av
gatubelysning

X
(BL)

Flexibilitet i energisystemet

SBF

X
(EKR)
X

X

X

X
(SM)
TEF

Verka för att minska och flytta
effekttoppar,
Verka för rimlig effektdimensionering
vid nybyggnation
Utreda energilagringskapacitet i
samband med solelanläggningar i
Mölndals stad och dess bolags egna
byggnader
Följa teknikutvecklingen och testa nya
tekniker för energilagring,
effektstyrning och användarflexibilitet
Koldioxidsänkor

X

SBF

TEF

Bevaka utvecklingen inom
BECCS/BECCU
Överväga ökat byggande i trä kan i
samband med kommande nybyggnation
inom Mölndals stad och dess bolag

SLF

MEAB

MBAB

X
(FA)
X
(FA)
X
(FA)

X

X

Möln
Dala
X

X

X

X

X
(FA)

X

X

SLF

MEAB

MBAB

MF

X

X

MF

Möln
Dala

X
X
(FA)

X

X

Krisberedskap i energisystemet
Krisberedskap i energisystemet
Utreda hur Mölndals stad kan utveckla
och utöka självförsörjning av energi, i
syfte att öka det lokala energisystemets
motståndskraft
Undersöka energilagringsmöjligheter
för en framtida trygg energiförsörjning
i Mölndal, genom att bevaka och

SBF

TEF

SLF
X

MEAB
X

X

X
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Övriga

MBAB

MF

Övriga

uppmuntra innovation och forskning av
energilagring
Planera för redundant elförsörjning till
ny samhällsviktig verksamhet
Medvetengöra sårbarhet och behov
kopplat till energiförsörjningen
Verka för ökad produktionsflexibilitet i
det lokala energisystemet, till exempel
genom ökad diversifiering av
energikällor

X

X
(proj)

X

X
X

X

X

X

X

X
(EKR)

MEAB

MBAB

MPAB

Samhällsplanering och transportsektorns energianvändning
Hållbart resande

SBF

TEF

Hållbara och aktiva färdsätt prioriteras
vid förtätning i stadskärnan och i
stationssamhällena.

X

Hantera felande länkar och skapa ett
sammankopplat gång- och cykelvägnät
med god framkomlighet

X

Säkra och öka framkomlighet i
kollektivtrafiken

X

X
(trafik,
projekt)
X
(trafik,
projekt)
X
(trafik,
projekt)

Planera bostadsbyggandet där det
redan finns kommunal service och
infrastruktur
Se över parkeringspolicyn, för
ytterligare styra mot mobility
management-åtgärder
Använda mobility management som
komplement till investeringar för
hållbart resande. Följa upp och
utvärdera åtgärderna.
Ställa krav på kommunala byggherrar
och uppmuntra övriga att använda sig
av mobility management-åtgärder i
planarbete och bygglov, samt ta fram
metod för uppföljning
Staden som arbetsgivare fortsätter att
utveckla och stödja möjligheterna till
resfria möten och distansarbete

X

X

SLF

X
(trafik)
X
(trafik)

X

X
(trafik)

X
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Övriga

Möln
Dala

Minska energianvändning i
transporter

SBF

TEF

SLF

Ställa krav på effektiva och hållbara
transporter i upphandlingar

X

X

Utreda möjlighet till samlastning
och/eller samordnad varudistribution

X
(trafik,
projjekt)
X
(trafik)
X
(trafik)

X

TEF

Delta i regional samverkan kring
godstrafiken
Skapa formell samverkan mellan
energibolaget och parkeringsbolaget,
samt utreda kostnader och fastställa
ansvar, för att bygga ut
laddinfrastruktur:
- på besöksparkeringar och
samnyttjade parkeringar
(kvartersmark)
- vid kommunala idrottsplatser
och verksamheter, där
kommunen är fastighetsägare
(kvartersmark)

X

Omställning till icke-fossila bränslen

SBF

Tillse att det finns tillräckligt med
laddpunkter och effekt för
hemmaladdning på de kommunala
bostadsbolagens parkeringar
Ställa krav på laddinfrastruktur i
markanvisningar
Se över parkeringspolicyn med
avseende på laddinfrastruktur
Utreda om staden kan stödja
utvecklingen av vätgastankstationer

X
(plan,
MEX)

MEAB

MBAB

MPAB

X
(SFH)

X

X

X

SLF

MEAB

MBAB

MPAB

X

Övriga

Möln
Dala

Övriga

Möln
Dala

Förbo

X
X
X
(SFH)

Energi i samhällsplaneringen

SBF

Säkerställa utrymme för nuvarande och
framtida behov av tekniska
försörjningssystem i planeringen, bland
annat genom dialog med lokala och
regionala elnätsägare
Energianvändning och
klimatpåverkan i byggskede
Verka för att alternativ till
dieselaggregat ska användas i stadens
entreprenadarbeten

X

SBF

TEF

SLF

MEAB

MBAB

MPAB

Övriga

MBAB

MPAB

Övriga

Möln
Dala

X

TEF

SLF

X
(projekt)

X
(FA)

33 av 34

MEAB

X

Möln
Dala
X

Ge entreprenörerna i stadens byggen
incitament för att effektivisera
elanvändningen, bland annat genom att
låta entreprenören stå för
elabonnemanget.
Minska utsläppen från
byggarbetsplatser och
anläggningsarbeten, bland annat genom
att ställa energi- och klimatkrav i
entreprenadupphandlingar och
markanvisningar
Verka för att energieffektiva byggbodar,
genom att ansluta till fjärrvärme eller
genom att utnyttja värmepumpar.

X
(projekt)

Utblick: Vätgas
Bevaka utvecklingen inom vätgas med
syfte att kunna ta del av potentialen

SBF

Utred hur ansökningar om bygglov
gällande vätgasbyggnader kan
underlättas

X

Bevaka om vätgas kan vara alternativ i
upphandling av tunga fordon och
transporter

X
(FA)

X

X
(FA)

X

X
(FA)

X

TEF
X

SLF
X
(SFH)

MEAB
X

X
(ÅA)

X

Förkortningar
SBF: Stadsbyggnadsförvaltningen
- BL: Bygglovsavdelningen
- Plan: Planavdelningen
- MEX: Mark- och
exploateringsavdelning

MF: Miljöförvaltningen
- EKR: Energi- och klimatrådgivare
MEAB: Mölndal Energi AB
MBAB: Mölndalsbostäder AB

TEF: Tekniska förvaltningen
- Trafik: Trafikenheten
- Projekt: Projektenheten
- SM: Stadsmiljöavdelningen
- ÅA: Återvinning och avfall

MPAB: Mölndals Parkering AB

SLF: Stadsledningsförvaltningen
- FA: Fastighetsavdelningen
- SFH: enheten Samordning för
hållbarhet
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X

X

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-11
Diarienummer

KS 2021-00578

Inrättande av Hållbarhetspris i Kungsbacka
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige inrättar Kungsbacka Hållbarhetspris.
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för Kungsbacka Hållbarhetspris daterade 2021-05-31.
Kommunfullmäktige beslutar att Kungsbacka miljöpris ska upphöra att delas ut och regelverk för
miljöpris antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, § 190, upphör därmed att gälla.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut ovan
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att utse pristagare i enlighet med
riktlinjerna för Kungsbacka Hållbarhetspris.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har sedan ett antal år förändrat inriktning i sitt miljöarbete. Arbetet omfattar i
dag hela hållbarhetsområdet. Med anledning av detta föreslås att Kungsbacka miljöpris ersätts med ett
hållbarhetspris.
Hållbarhetspriset föreslås utgå från de 17 globala målen och syftar bland annat till att inspirera
invånare och aktörer i Kungsbacka till medskapande men också att kommunicera de globala målen och
behovet av att arbeta med dessa. Vidare vill priset kunna visa på vad som görs i kommunen och att
kommunen därmed är en attraktiv kommun att bo och verka i. Prissumman föreslås till 10 000 kronor
och ska kunna delas på flera pristagare, men också fördelas på två kategorier: vuxna och
barn/ungdomar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-11
Riktlinjer för Kungsbacka hållbarhetspris, 2021-05-31
Kommunfullmäktige 2011-09-19, § 190
Kommunfullmäktige 2002-08-15, § 122

1 (3)
Sven Erik Bergström
0300-834058

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Nomineringarna som kommunen fått de senaste åren till det nuvarande miljöpriset görs allt mer inom
det vidare begreppet hållbarhet. Med anledning av ovanstående är det naturligt att omforma det
nuvarande miljöpriset som instiftats av kommunfullmäktige till ett hållbarhetspris för Kungsbacka.
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på utformning och administration av det föreslagna
Hållbarhetspriset.
Förslaget innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott är jury och att priset delas ut vid ett av
kommunfullmäktiges sammanträden, lämpligtvis vid decembermötet. Tillfället kan kombineras med
en pressträff. Prissummans fördelning mellan kategorierna barn och vuxna avgörs enligt förslaget av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Prisutdelningsceremonin föreslås ha en informativ del och en mer
festlig del, som anpassas till pristagaren. Kommunstyrelsen ansvarar för hållbarhetspriset.
Kungsbacka kommun har sedan 2018 redovisat ett hållbarhetsbokslut som utgår från de 17 globala
målen. FN:s 17 globala mål för Agenda 2030 antogs 2015 av drygt 180 länder. De globala målen är det
första samlade greppet över hållbarhetsfrågorna som dessutom visar vad hållbarhet är både på globaloch lokal nivå. De nationella miljömålen ingår i de globala målen. Kungsbacka har ett övergripande
mål: En hållbar utveckling och en hälsosam miljö, vilket innehåller följande fokusområden:
- att Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi
- att Kungsbackas miljöarbete ska utgå ifrån de nationella miljömålen, de globala hållbarhetsmålen
samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor
- att unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Enligt förslaget till riktlinjer för Kungsbacka hållbarhetspris:
- ska priset delas ut till en person, ett företag, en förening eller en organisation i kommunen som har
gjort en eller flera värdefulla insatser i enligt med kriterierna nedan
- kan priset tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till
kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen
- ska priset stimulera och utveckla hållbarhetsarbetet i kommunens företag eller hos enskilda
kommuninnevånare
- är prissumman på 10 000 kronor och kan delas på flera vinnare. Utöver prissumman avsätts 15 000
kronor för kostnader för annonsering och omkostnader i samband med prisutdelningen.
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Bakgrund
Kungsbacka kommun inrättade sitt första miljöpris 1992. Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden
administrerade priset som då var 5 000 kronor exklusive kostnader för annonsering och omkostnader i
samband med prisutdelningen. Prissumman skulle räknas upp med konsumentprisindex. Priset delades
ut till den som gjort en ”värdefull insats för att förbättra miljön i Kungsbacka eller för att ha utvecklat
idéer eller produkter som haft stor allmän betydelse för kommunens miljöförhållande”.
2002 beslutade kommunfullmäktige att Kungsbacka kommuns miljöpris och Kungsbacka kommuns
utmärkelse för väl utfört miljöarbete skulle slås samman till ett miljöpris. Inledningsvis
administrerades och beslutades detta nya miljöpris av dåvarande Agenda-21-sekretariatet. Priset var då
10 000 kronor. Syftet kompletterades med ”att miljöpriset ska stimulera och utveckla miljöarbetet i
kommunens företag och hos enskilda kommuninnevånare”. Priset tilldelades en eller flera personer
som var bosatta i Kungsbacka kommun eller hade annan särskild anknytning till kommunen. Företag,
förening eller organisation skulle vara etablerade i kommunen.
För företag, föreningar och organisationer gällde att minimikrav måste vara uppfyllda. De skulle ha
utfört ett bra miljöarbete, utöver de krav som ställs i gällande miljölagstiftning. Verksamheten skulle
uppfylla de krav som ställdes i miljöbalken, verksamheten skulle ha utsett en miljöansvarig person och
verksamheten skulle ha antagit en miljöpolicy och miljömål för sitt framtida miljöarbete. Vid urvalet
bedömdes de nominerade enligt 5 miljöområden: energi, transporter, avfallshantering, verksamhetens
processer, produkter och tjänster samt övrigt.
I och med att Agenda-21-sekretariatet avvecklades 2010 överfördes administrering och beslut till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Regelverket förenklades till nuvarande beskrivning:
- Priset ska delas ut till en person, ett företag, en förening eller en organisation i kommunen som
har gjort en värdefull insats för att förbättra miljön i Kungsbacka. Priset är på 10 000 kronor
och kan delas på flera.
- Priset kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till
kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen.
- Miljöpriset ska stimulera och utveckla miljöarbetet i kommunens företag och hos enskilda
kommuninnevånare.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Riktlinjer för
Hållbarhetspris i Kungsbacka
Ett pris för hållbara insatser i
Kungsbacka
Bakgrund
Kungsbacka kommun har sedan 2018 redovisat ett hållbarhetsbokslut som utgår från de 17 globala
målen. FN’s 17 globala mål för Agenda 2030 antogs 2015 av drygt 180 länder. De globala målen är
det första samlade greppet över hållbarhetsfrågorna som dessutom visar vad hållbarhet är både på
global- och lokal nivå. De nationella miljömålen ingår i de globala målen. Kungsbacka har ett
övergripande mål En hållbar utveckling och en hälsosam miljö med fokusområden. Ett hållbarhetspris
i Kungsbacka blir därmed att naturligt sätt att knyta aktiviteter i Kungsbacka till de globala målen.

Allmänna bestämmelser
Hållbarhetspriset:
ska delas ut till en person, ett företag, en förening eller en organisation i kommunen som har gjort
en eller flera värdefulla insatser i enligt med kriterierna nedan.
kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till
kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen.
ska stimulera och utveckla hållbarhetsarbetet i kommunens företag eller hos enskilda
kommuninnevånare.
har en prissumma på 10 000 kronor och kan delas på flera vinnare. Utöver prissumman avsätts
15 000 kr för kostnader för annonsering och omkostnader i samband med prisutdelningen.
kommunstyrelsen ansvarar för Hållbarhetspriset.

Syfte
att inspirera invånare och aktörer i Kungsbacka till medskapande
att kommunicera innehåll i de globala målen samt behovet av att arbeta med dessa
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att visa på vad som görs i kommunen inom hållbarhet – att vi är en attraktiv kommun att bo och
verka i.

Kriterier
En eller flera av dessa kategorier ska vara uppfyllda för att få pris.
Insatser som:
förbättrar hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
ökar kunskaperna om hållbarhetsfrågor
ökar kännedom om samt skydda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer
gynnar den biologiska mångfalden.
främjar människors hälsa.
främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
utvecklar en hållbar produktion och teknik

Övrigt
Priset är indelat i två kategorier, vuxna och barn/ungdomar. Kommunstyrelsens arbetsutskott är jury
och priset delas ut vid kommunfullmäktige lämpligtvis vid decembermötet och kan kombineras med
en pressträff. Prissummans fördelning mellan kategorierna barn och vuxna avgörs av kommunstyrelsen
arbetsutskott. Prisutdelningsceremonin föreslås ha en informativ del och en mer festlig del anpassas till
pristagaren. Marknadsföringen av priset och själva nomineringsförfarandet ska vara kopplade till de 17
globala målen.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-15
Diarienummer

KS 2021-00748

Godkännande av förslag till principavtal med Hantverket Fastighets AB avseende
detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52, 4:66 och
4:69 i Kungsbacka stad
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslag till principavtal mellan kommunen och Hantverket Fastighets AB
undertecknat att Hantverket Fastighets AB 2021-07-12
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare utses att
för kommunens räkning underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet

Hantverket Fastighets AB har inkommit med en ansökan för utveckling av fastigheten Kungsbacka
4:69 med handel, service och andra verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 25 maj 2021 att
fastigheten ska inkluderas i den pågående detaljplanen för verksamheter i södra Inlag inom
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66.
För att reglera övergripande förutsättningar och principer för upprättande och genomförande av
detaljplanen såsom till exempel utbyggnad av allmän plats, ansvars- och kostnadsfördelningar,
marköverlåtelser med mera har ett principavtal tecknats med fastighetsägaren.
Principavtalet kommer att ersättas av ett exploateringsavtal innan detaljplanen kan antas.
Exploateringsavtalet kommer närmre klargöra parternas ansvar för utförande och finansiering samt
eventuellt nödvändiga krav på fastighetsbildning för utbyggnad av allmän plats.
Beslutsunderlag

Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-07-15
Kommunstyrelsen 2021-05-25 § 144
Principavtal med Hantverket Fastighets AB, undertecknat 2021-07-12
Beslutet skickas till

Hantverket Fastighets AB
Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef
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Kungsbacka kommun
Lena Melvinsdotter
0300-834268
Exploateringsingenjör

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Kommunstyrelsen

Datum
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2021-05-25

§ 144
Dnr 2021-00499
Ansökan om planbesked för Kungsbacka 4:69
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda
åtgärden genom en detaljplan inom Kungsbacka 4:69.
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden att inkludera Kungsbacka 4:69 i
pågående detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka
4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad med syftet att möjliggöra för handel och service
inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66, enligt kommunstyrelsens beslut
2021-02-23 § 47.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för utökning av handel, kontor och
serviceverksamhet i södra Inlagsområdet och stämmer överens med kommunens
fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP09), varför kommunen ställer sig
positiv till förfrågan.
En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan ytkrävande
verksamhet, till handel och service är lämpligt med hänsyn till att handelsplatsen i
södra Inlag med Coop, Willys med flera redan är etablerad intill aktuella fastigheter.
Söder om fastigheten pågår ett detaljplanarbete för handel och service inom
Kungsbacka 4:56 och 4:66. Att samla och komplettera Inlags handelsområde med
ytterligare handel och service bedömer kommunen som en bra utveckling av
området. Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala
Kungsbacka och handelsplatsen Borgås i norra Kungsbacka.
Reservation
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna yrkanden.
Jäv
Fredrik Hansson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kungsbacka 4:69 har den 26 april 2021 ansökt om planbesked
för handel, kontor och serviceverksamheter inom fastigheterna. Syftet med förfrågan
är att utveckla fastigheten och öppna mot väster och söder. Den norra byggnaden är
högre än den södra.
Fastigheten är centralt placerad längs Hantverksgatan och i närheten till befintligt
handelsområde. Fastigheten är i dag av industriell karaktär och inom fastigheterna
bedrivs bland annat besiktning av bilar. Fastigheten omfattas i sin helhet i dag av
detaljplan K44 (1964-12-13) som medger industri. Tillfarten till området sker via
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Datum
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2021-05-25

Hantverksgatan. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad ingår området i
sin helhet av område för stadsomvandling på lång sikt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-11, § 194
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-27
Ansökan om planbesked, 2021-04-26
Karta, Kungsbacka 4:69, 2021-04-27
Kommunstyrelsen 2021-02-23, § 47
Förslag till beslut på sammanträdet
Carita Boulwén (SD) yrkar att det ska vara max 4 våningar och att man anpassar
arkitekturen så att den följer stilen som kännetecknar Kungsbackas historiska
byggnation så att man behåller känslan av småstadsidyll.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns
(SD) yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet expedieras till
Sökande

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-04
Diarienummer

KS 2021-00568

Försäljning av del av fastigheten Äskatorp 4:19, inom Äskatorp verksamhetsområde

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal mellan kommunen och Seagull-Eye Property AB, genom
vilket kommunen överlåter del av fastigheten Äskatorp 4:19, mot en köpeskilling på 14 800 000
kronor, undertecknat av bolaget 2021-06-03.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Göteborgsföretaget Seagull-Eye Group AB expanderar och har behov av större lokaler och vill
samtidigt flytta sin verksamhet till Kungsbacka och Äskatorp.
Köpeavtalet reglerar överlåtelse av del av fastigheten Äskatorp 4:19. Köparen förbinder sig att söka
bygglov inom 6 månader samt att påbörja byggnationen inom 6 månader från det att bygglov
meddelats. Äganderätten till fastigheten övergår när arbete med bottenplattan påbörjats och
köpeskillingen betalts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-04
Köpeavtal, undertecknat av Seagull-Eye Property AB, 2021-06-03
Översiktskarta
Beskrivning av ärendet
Seagull-Eye Group AB är ett familjeföretag inom konfektionsbranschen, med fokus på sportkläder
inom skidåkning och outdoor och produktion i över 30 år. Företaget har i dag cirka 20 anställda och
säljer i 15 länder. Omsättning för hela företagsgruppen var 2020 cirka 125 miljoner kronor vilket
motsvarar cirka 400 miljoner kronor i butiksled. Företaget expanderar nu och har behov av större
lokaler och vill då samtidigt göra en flytt av sin verksamhet till Kungsbacka och Äskatorp.
Företaget har på den aktuella fastigheten för avsikt att för eget bruk uppföra en byggnad, med
kombinerat kontor och lager och ambitionen är att få den nya byggnaden på plats så snart som möjligt.
1 (2)
Samhällsbyggnadskontoret
Johan Gerremo
0300-834076

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

KUNGSBACKA KOMMUN
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Seagull-Eye Group AB kommer att äga fastigheten genom ett separat fastighetsbolag, Seagull-Eye
Property AB. Den blivande fastighetens areal är cirka 18 500 kvadratmeter och köpeskillingen för
fastigheten är 14 800 000 kronor. Köpeskillingen är beräknad utifrån en värdering som utförts av en
auktoriserad fastighetsvärderare.

Fastighetsdata:
Fastighet:

Del av Äskatorp 4:19

Fastighetens areal:

ca 18 500 kvm

Adress:

Äskatorp verksamhetsområde, Fjärås stationssamhälle

Planförhållanden:

Detaljplan för verksamheter inom Äskatorp 4:19 mfl i
Fjärås stationssamhälle (FJP32), antagen 2019

Köpare:

Seagull-Eye Property AB

Intäkter mark:

14 800 000 kronor (800 kr/kvm)

Beslutet skickas till
Seagull-Eye Property AB

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Kartbilaga 1

Kartbilaga 2

Kartbilaga 3

Kartbilaga 3

Kartbilaga 3

Översiktskarta

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-10
Diarienummer

KS 2021-00681

Försäljning av fastigheten Duvehed 2:51, inom Duveheds verksamhetsområde

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal mellan kommunen och Fundamentet 8622 AB
uät HanssonGruppen EBJ 1 AB, genom vilket kommunen överlåter fastigheten Duvehed 2:51, mot en
köpeskilling på 7 158 200 kronor, undertecknat av bolaget 2021-06-11.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Båstad Lager & Logistik AB expanderar och har behov av nya större lokaler i närheten av
Göteborgsregionen och har därför för avsikt att bedriva en del av sin verksamhet i en ny byggnad på
Fastigheten inom Duveheds verksamhetsområde.
Båstad Lager & Logistik AB genomför projektet i samarbete med köparen, HanssonGruppen EBJ 1
AB, som kommer att uppföra den nya byggnaden. Båstad Lager & Logistik AB och köparen och har
tecknat en avsiktsförklaring avseende projektet och kommande hyresavtal.
Köpeavtalet reglerar överlåtelse av fastigheten Duvehed 2:51. Köparen förbinder sig att söka bygglov
inom 6 månader samt att påbörja byggnationen inom 6 månader från det att bygglov meddelats.
Äganderätten till fastigheten övergår när arbete med bottenplattan påbörjats och köpeskillingen betalts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-10
Köpeavtal, undertecknat av Fundamentet 8622 AB uät HanssonGruppen EBJ 1 AB, 2021-06-11
Översiktskarta
Beskrivning av ärendet
Båstad Lager & Logistik AB är ett företag inom logistikbranschen och är ett modernt 3PL bolag som
har en stark expansion. Bolaget är i dag verksamt med ett Lager i Båstad men ska under 2022 öppna
ytterligare två anläggningar, en i Vaggeryd 20 kilometer söder om Jönköping samt ytterligare en
anläggning på fastigheten i Duvehed. Båstad Lager & Logistik AB vänder sig till kunder som kräver
1 (2)
Samhällsbyggnadskontoret
Johan Gerremo
0300-834076
Verksamhetschef

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

stort engagemang och mycket handpåläggning på sina varor och artiklar. Bolaget utför och erbjuder,
plockning, packning och Legomontering på plats. Etableringen kommer att innebära nyanställning av
10-15 personer, där rekryteringen kommer att ske lokalt.
Båstad Lager & Logistik AB genomför projektet i samarbete med Köparen, HanssonGruppen EBJ 1
AB, som kommer att uppföra den nya byggnaden. Båstad Lager & Logistik AB och köparen och har
tecknat en avsiktsförklaring avseende projektet samt kommande hyresavtal. Ambitionen är att få den
nya byggnaden på plats så snart som möjligt. Den blivande fastighetens areal är cirka 12 259
kvadratmeter och köpeskillingen för fastigheten är 7 158 200 kronor. Köpeskillingen är beräknad
utifrån en värdering som utförts av en auktoriserad fastighetsvärderare.
Fastighetsdata:
Fastighet:

Duvehed 2:51

Fastighetens areal:

ca 12 259 kvm

Adress:

Duvehed verksamhetsområde, Fjärås stationssamhälle

Planförhållanden:

Detaljplan för verksamheter, Duvehed 2:14 i Fjärås (FJP29)

Köpare:

Fundamentet 8622 AB uät HanssonGruppen EBJ 1 AB

Intäkter mark:

7 158 200 kronor (ca 585 kr/kvm)

Beslutet skickas till
Fundamentet 8622 AB uät HanssonGruppen EBJ 1 AB

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Kartbilaga 1

2021-06-09
DENNA AVSIKTSFÖRKLARING har denna dag träffats mellan:
(1)

Fundamentet 8622 unä HanssonGruppen EBJ 1 AB org.nr 559313-6103
HGEBJ

(2)

Båstad Lager och Logistik Aktiebolag, org.nr 556738-5165 BLL
HGEBJ och BLL

Part

Parterna

1

BAKGRUND

1.1

Under 2021 har HGEBJ initierat en dialog med Kungsbacka Kommun om att förvärva
den avstyckad fastigheten Duvehed 2:51. Fastigheten är belägen inom ett nytt
industriområde i Fjärås söder om Kungsbacka, direkt beläget intill E6. HGEBJ har
tagit fram två stycken förslag med möjlig ca BTA för byggnaden inom fastigheten .

1.2

BLL är ett modernt 3PL bolag som har en stark och tydlig expansionsplan. Bolaget är
i dag verksamt med ett Lager i Båstad men ska under 2022 öppna ytterligare två
anläggningar , en i Vaggeryd 20 km söder om Jönköping på ca 4500 m2 och
ytterligare en anläggning i Duvehed. BLL vänder sig till kunder som kräver stort
engagemang och mycket handpåläggning på sina varor och artiklar. BLL utför och
erbjuder , plockning, packning och Legomontering på plats . Etableringen i
Kungsbacka kommer innebära ca 10-15 arbetstillfällen. Rekryteringen kommer att
ske lokalt.

1.3

Parterna har mot bakgrund av ovanstående enats om att under tiden till och med den
31 augusti 2021
Förhandlingstiden , i enlighet med villkoren i denna
avsiktsförklaring, i god anda diskutera och föra förhandlingar i syfte att ingå ett
hyreskontrakt Hyreskontraktet enligt vilket HGEBJ ska uppföra en byggnad om
ca 5000 m2, vilken ska upplåtas i sin helhet till BLL Hyresobjektet

2

FÖRHANDLINGAR AVSEENDE HYRESKONTRAKT

2.1

Diskussionerna och förhandlingarna avseende Hyreskontraktet ska ske utifrån
nedanstående mellan Parterna överenskomna principiella utgångspunkter:
(a)

Hyresobjektet ska uppföras som en lokalanpassad byggnad för lager och
logistikverksamhet , i enlighet med gällande Detaljplan.

(b)

Hyresobjektet ska bestå av en total uthyrningsbar yta om cirka ca 5000 m2
BTA, där minsta m2 ska vara 4100 m2 och största 5500 m2 .

(c)

HGEBJ ska ansvara för och bekosta att ta fram samtliga ritningar och tekniska
underlag avseende Hyresobjektets interiöra utformning och funktion inklusive
rumsbeskrivning.

(d)

Hyreskontraktet ska ha motsvarande villkor som ett så kallat triple-net-avtal; i
grunden fungerande så att på yttre skal (fasad, fönster, tak ) på byggnad ligger
ansvar/underhåll på hyresvärd, övrig drift/underhåll på hyresgäst.

(e)

Gränsdragningslista som ska ligga till grund för hyreskontraktet förhandlas
under Förhandlingstiden.

(f)

i anslutning till Hyresobjektet ska BLL tillförsäkras tillgång till cirka 15
parkeringsplatser .

2021-06-09
(g)

hyrestiden enligt Hyreskontraktet ska löpa under tio år med en
förlängningsklausul om minst tre år; BLL har rätt att säga upp avtalet efter 7
år.

(h)

Parternas ambition är att BLL ska flytta in och få till gång till lokalerna i
Hyresobjektet den 1 augusti 2022, eller enligt överenskommelse; under
förutsättning att hyresavtal är tecknat senast 2021-08-31.

(i)

BLL ska, under förutsättning att bygglov beviljas, äga rätt att sätta upp en skylt
för marknadsföring på Hyresobjektets fasad.

3

AVSIKTSFÖRKLARING

3.1

Vardera Part ska bära sina egna kostnader som uppkommer till följd av denna
avsiktsförklaring. Ingen av Parterna har rätt till ersättning för skada eller förlust om
denna avsiktsförklaring inte skulle leda till ingående av Hyreskontraktet.

4

EXKLUSIVITET
HGEBJ förbinder sig att under Förhandlingstiden inte diskutera eller ingå
förhandlingar med annan part avseende etablering inom Duvehed 2:51.

5

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar av eller tillägg till denna avsiktsförklaring ska göras skriftligen och
undertecknas av Parterna.

6

ÖVERLÅTELSE
Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt
denna avsiktsförklaring utan den andra Partens skriftliga godkännande.

7

TVISTELÖSNING
Tvist mellan Parterna i anledning av denna avsiktsförklaring ska slutligt avgöras
genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Västsvenska
Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg.
Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska.
____________________
[signatursida följer]

2021-06-09
Denna avsiktsförklaring har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna har tagit
var sitt.
Göteborg den 9 juni 2021

Göteborg den 9 juni 2021

Fundamentet 8622 unä
HanssonGruppen EBJ 1 AB

Båstad Lager Logistik Aktiebolag

____

__

Kartbilaga 3

Kartbilaga 4

Kartbilaga 4

Översiktskarta

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-10
Diarienummer

KS 2021-00680

Försäljning av fastigheten Duvehed 2:48, inom Duvehed verksamhetsområde

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal mellan kommunen och Startplattan 191946 AB
uät Fishwick Property Kungsbacka AB, genom vilket kommunen överlåter fastigheten Duvehed 2:48,
mot en köpeskilling på 2 982 000 kronor, undertecknat av bolaget 2021-07-02.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet och övriga i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Kungälvsföretaget IM Sweden EX AB (IMEX) expanderar och har behov av nya större lokaler och vill
samtidigt flytta sin verksamhet till Kungsbacka och Duvehed.
Köpeavtalet reglerar överlåtelse av fastigheten Duvehed 2:48. Köparen förbinder sig att söka bygglov
inom 6 månader samt att påbörja byggnationen inom 6 månader från det att bygglov meddelats.
Äganderätten till fastigheten övergår när arbete med bottenplattan påbörjats och köpeskillingen betalts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-10
Köpeavtal, undertecknat av Startplattan 191946 AB uät Fishwick Property Kungsbacka AB , 2021-07-02
Översiktskarta

Beskrivning av ärendet
IM Sweden EX AB (IMEX) är ett familjeföretag inom golvbranschen och är leverantör av olika golv
och klinker. Företaget har i dag sin verksamhet lokaliserad i Kungälv och har cirka 10 anställda med
en omsättning på ca 25 miljoner kronor. Företaget expanderar har behov av nya större lokaler och har
därför för avsikt att för sin egen verksamhet uppföra en ny byggnad med kombinerat kontor och lager
på fastigheten inom Duveheds verksamhetsområde.
1 (2)
Samhällsbyggnadskontoret
Johan Gerremo
0300-834076
Verksamhetschef

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Ambitionen är att få den nya byggnaden på plats så snart som möjligt. IMEX kommer att äga
fastigheten genom ett separat fastighetsbolag, Startplattan 191946 AB uät Fishwick Property
Kungsbacka AB. Fastighetens areal är cirka 4 260 kvadratmeter och köpeskillingen för fastigheten är
2 982 000 kronor. Köpeskillingen är beräknad utifrån en värdering som utförts av en auktoriserad
fastighetsvärderare.

Fastighetsdata:
Fastighet:

Duvehed 2:48

Fastighetens areal:

ca 4 260 kvm

Adress:

Duvehed verksamhetsområde, Fjärås stationssamhälle

Planförhållanden:

Detaljplan för verksamheter, Duvehed 2:14 i Fjärås (FJP29)

Köpare:

Startplattan 191946 AB uät Fishwick Property Kungsbacka AB

Intäkter mark:

2 982 000 kronor (700 kr/kvm)

Beslutet skickas till
Startplattan 191946 AB uät Fishwick Property Kungsbacka AB

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Kartbilaga 1

Kartbilaga 2

Kartbilaga 3

Kartbilaga 3

Kartbilaga 3

Översiktskarta

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-29
Diarienummer

KS 2021-00270

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Kläppa 1:4 och 2:2

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad av
fastighetsägaren 2021-06-28, innebärande att fyra skiften av fastigheten Kläppa 1:4 överförs till
kommunens fastighet Kläppa 2:2, mot en ersättning om 22 000 000 kronor.
Finansiering sker via Samhällsbyggnadskontorets budget för markinköp.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive
ersättare att för kommunens räkning underteckna överenskommelsen om fastighetsreglering samt
övriga nödvändiga handlingar för ärendets genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Överenskommelse har träffats om förvärv av fyra skiften av fastigheten Kläppa 1:4, belägna vid Åsa
station. I gällande översiktsplan (ÖP06) samt i fördjupad översiktsplan för Åsa, är marken utpekad
som utvecklingsområde där bebyggelse planeras respektive utredningsområde för ny bebyggelse.
Överenskommelsen är ett strategiskt markförvärv som utgör ett långsiktigt tillskott till kommunens
markreserv och är ett steg i att underlätta bebyggelseutvecklingen i kollektivtrafiknära läge i Åsa och
Kungsbacka kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad av fastighetsägaren 2021-06-28
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren, Kläppa 1:4, Samhällsbyggnadskontoret

1 (2)
Kungsbacka kommun
Susanne Calming
0300-834033
Specialist mark och exploatering

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Kläppa 1:4 är en bebyggd lantbruksenhet belägen vid Åsa station. År 2013 antog
kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Åsa som visar grunddragen i bebyggelseutveckling
och bevarande i Åsa. Delar av Kläppa 1:4, väster om järnvägen ligger inom område där bebyggelse
planeras. Delar av Kläppa 1:4, öster om järnvägen ligger in om utredningsområde för ny bebyggelse.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Kungsbacka kommun pågår och den förväntas bli
antagen av kommunfullmäktigen under hösten 2021. Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa utpekas där
som kommunens prioriterade utvecklingsorter, där större delen av kommunens bebyggelseutveckling
ska ske. Orterna har det gemensamt att de har tillgång till tågstationer och därmed god tillgång till
kollektivtrafik. Större delen av fastigheten Kläppa 1:4 ligger inom utvecklingsområdet för Åsa , i
kollektivtrafiknära läge. Överenskommelsen är ett strategiskt markförvärv som utgör ett långsiktigt
tillskott till kommunens markreserv och är ett steg i att underlätta bebyggelseutvecklingen i Åsa.
Förhandlingar med fastighetsägaren har resulterat i en överenskommelse som innebär förvärv av cirka
6 hektar åkermark och cirka 15 hektar skogsmark av fastigheten Kläppa 1:4. Marken är obebyggt.
Gårdens brukningscentrum och bostadshus ingår inte i överenskommelsen.
Förvärvet kommer att genomföras som fastighetsreglering, där marken överförs till kommunens
fastighet Kläppa 2:2. Ersättningen för marken uppgår till 22 000 000 kronor. En handpenning om
2 000 000 kronor ska erläggas senast 30 dagar efter det att överenskommelsen undertecknats av båda
parter. Resterande ersättning betalas senast 30 dagar efter det att fastighetsbildningsbeslutet vunnit
laga kraft.
Ersättningen är avstämd och verifierad av en auktoriserad fastighetsvärderare och den ligger i linje
med ett uppskattat marknadsvärde.
Kommunen ska ansöka om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen och det är ett villkor för
överenskommelsen giltighet att kommunen erhåller erforderligt tillstånd enligt jordförvärvslagen. Ett
annat villkor är att lantmäteriförrättningen är avslutad senast den 30 juni 2022. Kommunen ska ansöka
om och bekosta förrättningen och tillträde till markområdet sker då lantmäteriets beslut om
fastighetsreglering vunnit laga kraft.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

ÖVERSIKTSKARTA KLÄPPA 1:4
Skala 1:10000

500 m

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

1:4

2:2

Åsa
Station

1:4

1:4

2:2
1:4

Åsa
2021-06-30
Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-29
Diarienummer

KS 2021-00715

Lokaliseringsutredning för ny skola i Åsa

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att pröva lokalisering av ny skola i Åsa inom
fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda förhandlingar avseende förvärv av
fastigheten Åsa 5:219.
Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av en ny skola för 500-600 elever i Åsa. Enligt beslutad lokalplan 2022-2026 ska den
nya skolan vara färdig för inflyttning 2026.
En lokaliseringsutredning har gjorts där ett antal olika platser jämförts utifrån deras tillgänglighet,
risker, yta, samhällsutveckling, markägande, befintlig markanvändning samt möjligheten att hålla
tidplanen. Slutsatsen i utredningen är att den mest lämpliga placeringen av en ny skola är inom
fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.
Fastigheten Åsa 5:219 är i privat ägo och lokaliseringen förutsätter därför markförvärv.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29
Lokaliseringsutredning för ny skola i Åsa, 2021-06-29
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Beskrivning av ärendet
Under 2020 genomförde samhällsbyggnadskontoret en lokaliseringsutredning där totalt sju platser
undersöktes. Två av dessa bedömdes vara relevanta och undersöktas ytterligare.

1 (2)
Samhällsbyggnadskontoret
Emma Johansson
0300-834019
Planarkitekt

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

KUNGSBACKA KOMMUN
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Det första alternativet är inom fastigheten Kläppa 2:2 vid Åsa station. Platsen har en intressant
placering nära stationen och en ny skola i detta läge skulle bidra till att skapa en stark kärna i Åsas
vidare utveckling. Läget är gynnsamt ut pendlingssynpunkt och kommunen äger marken. Delar av
fastigheten används till boende för nyanlända, och delar används till förråd och verkstad. Fastigheten
är stor och boendet bör kunna finnas kvar på platsen även om skolan lokaliseras här. Övrig användning
bör kunna omlokaliseras.
Ur samhällsbyggnadsperspektiv skulle lokaliseringen av en skola i detta läge ge ett starkt signalvärde
om att det är här vi vill att utvecklingen ska ske. I ett inledande skede kan platsen upplevas som lite
avsides från Åsas centrala delar, men i framtiden kan skolan utgöra kärnan i den framtida
utvecklingen. Mest fördelaktigt skulle det vara att ta ett helhetsgrepp om hela området runt stationen
för att inte låsa mark på ett sätt som kan försvåra vidare utveckling av området och för att ge skolan ett
sammanhang. Närheten till Hamragård medför en stor osäkerhet om när stationsområdet kan fortsätta
byggas ut med bostäder och annan service.
Det andra alternativet är inom fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219, vilka ligger närmare Åsa
centrum, direkt norr om Kläppavägen och öster om Varbergsvägen. Delar av fastigheten Åsa 5:246 är
föremål för markanvisning för bostäder. Platsen har ett intressant läge och detaljplanen skulle kunna
samordnas med en detaljplan för bostäder. Läget stämmer helt med den fördjupade översiktsplanen för
Åsa som förespråkar byggnation mellan Åsa centrum och stationen. Tillsammans med bostäder tas ett
sammanhållet grepp om ortens utbyggnad. Läget förutsätter förvärv av fastigheten Åsa 5:219. Med
denna placering kommer skolorna i Åsa även fortsättningsvis ligga samlade i samma del av orten.
Utifrån ovan resonemang föreslår samhällsbyggnadskontoret att kommunen i första hand arbetar för en
placering enligt det andra alternativet med placering inom fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.
Läget är optimalt utifrån sin närhet till både Åsa centrum och Åsa station och ger en möjlighet att
direkt få ett naturligt sammanhang med bostäder. Placeringen förutsätter att en överenskommelse om
markköp kan nås med ägaren av fastigheten Åsa 5:219.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa

Upprättad 2021-06-29
Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

Innehåll
Bakgrund ............................................................................................................................................... 3
Fördjupning av översiktsplanen för Åsa ......................................................................................... 4
Förstudie ............................................................................................................................................... 5
Planerings- och byggprocessen ....................................................................................................... 5
Alternativ............................................................................................................................................... 6
1.

Kläppa 2:2 ....................................................................................................................................................7

2.

Åsa 5:246 och Åsa 5:219 ......................................................................................................................... 8

Rekommendation ................................................................................................................................ 9
Konsekvenser ....................................................................................................................................... 9
Samhällsutveckling........................................................................................................................................... 9
Barnperspektivet ............................................................................................................................................... 9
Övriga sociala konsekvenser ......................................................................................................................... 10
Tidplan ................................................................................................................................................................ 10
Ekonomi ............................................................................................................................................................. 10
Samhällsekonomi............................................................................................................................................. 10

Delaktiga ............................................................................................................................................. 10
Bilaga 1: Studerade platser .............................................................................................................. 11
Bilaga 2: Avskrivna lokaliseringar....................................................................................................12
2.

Åsa 2:4........................................................................................................................................................ 13

3.

Åsa 2:6 och Åsa 3:11 ................................................................................................................................ 14

4.

Kläppa 1:4 - väster om järnvägen ........................................................................................................ 15

5.

Kläppa 1:4 - öster om järnvägen .......................................................................................................... 16

6.

Ölmanäs 2:7 .............................................................................................................................................. 17

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa

Sida 2 av 17

Bakgrund

Åsa
station

Det finns ett behov av en ny skola med tillhörande fullmåttidrottshall
i Åsa. Placeringen av en skola är central i en orts utveckling och
platsen måste därför studeras noga ur ett helhetsperspektiv.
Skolans placering ska utgå från var samhällets tyngdpunkt kommer att ligga i
framtiden, där kommunen ser att orten ska växa. Med rätt placering underlättas
vardagslivet för föräldrar, barn och unga. Kommunens vilja för Åsas utveckling
redovisas i Fördjupning av översiktsplanen för Åsa antagen 2013.
Åsa Gårdsskolan

Behovet av ny skola grundar sig dels i den prognostiserade befolkningsökningen och
dels i att det redan idag saknas ca 200 platser skolplatser på befintliga skolor i Åsa.
Åsaskolan

Skolan behöver ha plats för 500-600 elever för att ta höjd för framtida behov. Skolan
behöver en yta på totalt ca 20 000 kvm för att inrymma skolbyggnad,
fullmåttsidrottshall, friyta för elever, parkeringar och angöring. Skolan ska enligt
beslutad lokalplan 2022-2026 vara färdig 2026 och behöver därför börja byggas senast
2024.

Befintliga grundskolor i Åsa
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Fördjupning av översiktsplanen för Åsa
Den fördjupande översiktsplanen, FÖP, för Åsa beskriver en vision om att orten fortsatt ska
vara en levande och livlig del av kommunen. För att uppnå detta lyfts fyra huvudstrategier
fram:





Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden
Mångfald av bostäder och företag
Åsa ska locka året runt
Från bilberoende till hållbara resor

Valet av placering av en ny skola har direkt påverkan på möjligheten att skapa ett attraktivt
stråk mellan stationen och centrum samt möjligheten att minska bilberoendet till förmån för
hållbara resor. Även de övriga två målen påverkas indirekt av en ny skola i orten.

Koppling mellan stationen, centrum och stranden visad i gult på ytor utpekade för
byggnation och utredning i FÖP Åsa (röda ytor samt vita med röd ram)

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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Förstudie
En förstudie för området norr om Kläppavägen upprättades
2016.
En tät bebyggelse i form av radhus, parhus och villor
föreslås tillsammans med områden för företag. Målet är att
bebyggelsen ska skapa en tydlig gräns mot
jordbrukslandskapet utan att det blir en barriär. Vid
stationen föreslås flerbostadshus, företag och kontor.
I förstudien föreslås bostäder. Eftersom varken FÖP eller
förstudie pekar ut områden för kommunal service som
skola, ska delar av områden utpekade för bostäder användas
för kommunal service.

Planerings- och
byggprocessen

Förstudie för området norr om Kläppavägen

Efter att en plats beslutats behöver en detaljplan upprättas innan skolan kan uppföras. Processen med detaljplaneläggning, projektering och byggnation förväntas
ta 4-5 år från beslut om planuppdrag. Enligt lokalplanen ska den nya skolan vara färdig 2026. För att effektivisera processen kan vissa moment göras parallellt.

Exempel på möjlig tidplan med samordning mellan detaljplane‐, markköps‐ och byggprocess.
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Alternativ
Flera platser har studerats men följande två ses som relevanta alternativ utifrån
platsens tillgänglighet för gående, cyklister, kollektivtrafik och bil, risker
kopplade till järnvägen samt djurhållning, yta, samhällsutveckling,
markägande, befintlig markanvändning samt möjligheten att hålla tidplanen. Ett
närmare resonemang förs på följande sidor gällande placeringarnas
förutsättningar, utmaningar samt hur en ny skola i detta läge bidrar till
samhällsutvecklingen.

1

2

Övriga platser som studerats och avskrivits redovisas i dokumentets bilagor.

Område

Trafik/tillgänglighet Risker*

20 000 kvm

FÖP och
samhällsutveckling

Kommunal
mark

Befintlig
användning

Tidplan

1. Kläppa 2:2
2. Åsa 5:246
och Åsa 5:219

*Risker kopplade till järnvägen samt risker för störningar kopplade till djurhållning
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1. Kläppa 2:2







Ny detaljplan krävs
Utbyggnadsområde i FÖP, stöder intentionen att
bygga ihop Åsa centrum och stationen
Avstånd till grishållning är acceptabelt
Det finns ingen känd markförorening i området
Avstånd till centrum: 1,5 km
Avstånd till stationen: 200 m

Ca 200 m

Trafik/tillgänglighet

Risker

Yta

Markägare Tidplan

Cykelväg finns längs
Kläppavägen.

Cirka 400 meter från
grishållning. Mycket
låg risk för konflikt.

Mer än
20 000 kvm

Kommunal
mark

Busshållplats finns vid stationen
Bilangöring från Kläppavägen
alternativt från stationsområdet

Mer än 150 meter från
järnvägen – utanför
riskbedömningsavståndet

Ca 400 m

Befintliga
byggnader
behöver rivas
och
verksamheten
flyttas

Resonemang
Platsen har en intressant placering nära stationen och en ny skola i detta läge skulle bidra till att skapa en stark
kärna i Åsas vidare utveckling. Läget är gynnsamt ut pendlingssynpunkt och kommunen äger marken. Delar av
fastigheten används till boende för nyanlända, och delar används till förråd och verkstad. Fastigheten är stor och
boendet bör kunna finnas kvar på platsen även om skolan lokaliseras här. Övrig användning bör kunna
omlokaliseras. Ur samhällsbyggnadsperspektiv skulle lokaliseringen av en skola i detta läge ge ett starkt
signalvärde om att det är här vi vill att utvecklingen ska ske. I ett inledande skede kan platsen upplevas som lite
avsides från Åsas centrala delar men i framtiden kan skolan utgöra kärnan i den framtida utvecklingen. Mest
fördelaktigt skulle det vara att ta ett helhetsgrepp om hela området runt stationen för att inte låsa mark på ett sätt
som kan försvåra vidare utveckling av området och för att ge skolan ett sammanhang. Närheten till Hamragård
medför en stor osäkerhet om när stationsområdet kan fortsätta byggas ut med bostäder och annan service.
Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa

Utbyggnadsområden i FÖP (Röda ytor samt ytor med röd ram)
tillsammans med riskområden kopplade till järnväg (80 meter
samt 150 meter) och grishållning (300 meter)
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2. Åsa 5:246 och Åsa 5:219








Ny detaljplan skulle kunna samordnas med detaljplan för bostäder
Utbyggnadsområde i FÖP, stöder intentionen att bygga ihop Åsa centrum och stationen
Då delar av Åsa 5:246 är föremål för markanvisning för bostäder förutsätter skola i detta
läge markköp av Åsa 5:219
Det finns ingen känd markförorening i området
Bullerutredning behövs sannolikt. Byggnader kan behöva placeras så att de skärmar buller
från Varbergsvägen.
Avstånd till centrum: ca 1 km
Avstånd till stationen: ca 1 km

Trafik/tillgänglighet

Risker Yta

Markägare

Tidplan

Cykelväg finns längs Kläppavägen.
Den gamla banvallen erbjuder
möjlighet till cykelväg till Åsa
centrum.

-

Delvis
kommunal
mark delvis
privat mark

Förutsätter
markköp

20 000
kvm

Busshållplats finns ca 200 meter bort
Bilangöring från Varbergsvägen
5:219
5:246

Resonemang
Åsa 5:246 och Åsa 5:219 är ett intressant läge och detaljplan skulle kunna samordnas med
detaljplan för bostäder. Läget stämmer helt med FÖP Åsa som förespråkar byggnation mellan Åsa
centrum och stationen. Tillsammans med bostäder tas ett sammanhållet grepp om ortens utbyggnad.
Läget förutsätter förvärv av fastigheten Åsa 5:219. Med denna placering kommer skolorna i Åsa
även fortsättningsvis ligga samlade i samma del av orten.
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Rekommendation
Förvaltningens rekommendation är utifrån ovan resonemang är att i första hand arbeta för en placering enligt
alternativ 2, Åsa 5:246 och Åsa 5:219. Läget är optimalt utifrån sin närhet till både Åsa centrum och Åsa
station och ger en möjlighet att direkt få ett naturligt sammanhang med bostäder. Placeringen förutsätter att en
överenskommelse om markköp kan nås med ägaren av fastigheten Åsa 5:219. Om en sådan överenskommelse
inte kan nås är alternativ 1, Kläppa 2:2 ett fullgott alternativ även om det skulle vara mer fördelaktigt att ta ett
samlat grepp om hela stationsområdet.

Konsekvenser
Konsekvensbedömningen är gjord utifrån alternativ 2, en ny skola på fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.

Samhällsutveckling
En placering enligt alternativ 2 inom Åsa 5:246 och Åsa 5:219 stödjer en samhällsutveckling i enlighet med
visionen i FÖP Åsa och visar tydligt kommunens ambition gällande utveckling mellan Åsa centrum och
stationen. Platsen stämmer också med grundtanken i översiktsplanen där kommersiell service bör ligga
centrum och stationsnära.
En placering av skolan i detta läge möjliggör en samordning med tänkta bostäder inom Åsa 5:246 och
möjliggör en sammanhållen utbyggnad av orten.
Alla skolor i Åsa samlas till en liten del av orten och skolområdet blir stort med närheten till Åsa Gårdsskolan.
Enligt befolkningsprognosen behöver orten Åsa två större skolor. Hur Åsa Gårdsskolan ska nyttjas och vilka
samverkanseffekter som kan skapas mellan skolor och förskolor i området får studeras vidare. Potential finns
att skapa byggnader som kan vara en resurs för samhället även kvällar och helger.

Studerade placeringar i relation till FÖP:s ambition att koppla ihop
stationen, centrum och havet

Åsa 5:246
och 5:219

Åsa station

Åsa centrum

Barnperspektivet
Säker skolväg för barn är en viktig del i omställningen från bilberoende till alternativa färdmedel och handlar
både om gång- och cykelväg och om kollektivtrafik. En säker skolväg ökar också barnens möjlighet till
självständighet i takt med att de blir äldre. Föreslagen placering har förutsättningar för säkra gång- och
cykelvägar. En hastighetssäkrad passage över den statliga Kläppavägen bör anläggas för att skapa en säker
skolväg. Om en gång- och cykelväg ordnas på den gamla banvallen ökar tillgängligheten. En komplettering
med en busshållplats vid skolan är lämpligt.
Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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En placering av en ny skola enligt alternativ 2 innebär att det längsta avståndet mellan skola och bostad inom Åsas tätort blir cirka 3,5 km baserat på dagens
upptagningsområden. Det innebär heller inga större förändringar gällande skolskjuts jämfört med dagsläget. Majoriteten av barnen kan fortsatt ta sig till skolan
med cykel eller till fots.

Övriga sociala konsekvenser
En fullmåttshall tillsammans med skolan gör att platsen kan befolkas även under kvällar och helger. Detta ökar tryggheten i området.

Tidplan
Tidplanen kan påverkas av markförhandlingarna.

Ekonomi
Alternativet förutsätter markköp.
Behovet av skolskjuts bedöms bli oförändrat.

Samhällsekonomi
Placeringen erbjuder en långsiktighet då skoltomten har utrymme för framtida utökning från 500 till 600 elever.

Delaktiga
Följande personer har varit delaktiga i framtagandet av förslaget:
Emma Johansson, planarkitekt
Yvonne Ohlsson, lokalplanerare
Andrea Ericsson, planarkitekt
Avstämningar har även gjorts med representanter inom förvaltningarna för Miljö- och hälsoskydd samt Trafik.
Följande grupper har varit referensgrupper under upprättandet av förslaget:
Planbeskedsgruppen
Operativ planering
Lokalgruppen
Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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Bilaga 1: Studerade platser
Relevanta alternativ
1. Kläppa 2:2
2. Åsa 5:246 och Åsa 5:219
5
6
1

4
3

2

Avskrivna platser
3. Åsa 2:4
4. Åsa 2:6 och Åsa 3:11
5. Kläppa 1:4 - väster om järnvägen
6. Kläppa 1:4 - öster om järnvägen
7. Ölmanäs 2:7

7
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Bilaga 2: Avskrivna lokaliseringar
Dessa platser har studerats men valts bort av olika anledningar som gör att de inte är relevanta då de inte uppfyller kraven, främst sett till samhällsutvecklingen,
risker och tidplan. Se nedan för mer detaljerad genomgång.
Område

Trafik/tillgänglighet Risker

20 000 kvm

FÖP

Kommunal mark

Tidplan

3. Åsa 2:4
4. Åsa 2:6 och Åsa
3:11
5. Kläppa 1:4 väster om
järnvägen
6. Kläppa 1:4 öster om järnvägen
7. Ölmanäs 2:7

5
6

4
3

v

7
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2. Åsa 2:4








Ny detaljplan behövs
Utbyggnadsområde i FÖP men stödjer inte ambitionen att bygga ut mellan Åsa centrum och
stationen. Stämmer inte med visionen i FÖP
Det finns en registrerad markförorening på fastigheten
Platsen används för evenemang
Bullerutredning behövs sannolikt. Byggnader kan behöva placeras så att de skärmar buller från
främst Varbergsvägen men även från Ölmanäs ringväg.
Avstånd till centrum: 1 km
Avstånd till stationen: 1,3 km

Trafik/tillgänglighet

Risker

Cykelväg finns längs
Ölmanäs ringväg

Om
Mer än
marksanering 20 000 kvm
behövs kan
det påverka
tidplanen

Busshållplats finns i
anslutning

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

Kommunal
mark

Markförorening
kan behöva
hanteras

Bilangöring från
Varbergsvägen alternativt
Ölmanäs ringväg

Resonemang
Alternativet har inte stöd i FÖP Åsas vision att bygga ihop centrum och stationen. En ny skola här skulle flytta ortens tyngdpunkt västerut och motverkar att
visionen uppfylls. Platsens enda fördel är att kommunen äger marken.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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3. Åsa 2:6 och Åsa 3:11









Ny detaljplan krävs
Planuppdrag för bostäder finns. Planarbetet har dock avstannat
Utbyggnadsområde i FÖP, stöder intentionen att bygga ihop Åsa centrum och stationen
Närhet till grishållning kan medföra problem på grund av skyddsavstånd och luktstörning
Det finns ingen känd markförorening i området
Bullerutredning kan behövas
Avstånd till centrum: 1,1 km
Avstånd till stationen: 650 m

Trafik/tillgänglighet Risker
Cykelväg finns längs
Kläppavägen. Den
gamla banvallen
erbjuder möjlighet
till cykelväg till Åsa
centrum.
Busshållplats finns i
anslutning

Ca 250 meter
från
grishållning

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

17 000 kvm

Privat mark,
Förutsätter
två olika
markköp
fastighetsägare
Osäkerheter kring
grishållningen
kräver
utredningar och
medför risk för
överklagande

Ca 250 m

Bilangöring från
Kläppavägen

Slutsats:
Området är inte aktuellt då närheten till pågående grishållning medför risk för bland annat luktstörningar. Detta kan försvåra och fördröja planprocessen och
medför en osäkerhet kring utfallet av detaljplanen.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa
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4. Kläppa 1:4 - väster om järnvägen








Ny detaljplan
Delvis utbyggnadsområdet i FÖP
Delar av ytan kan inte användas då den ligger inom 80 meter från järnvägen (basavstånd).
Övrig kan nyttjas under förutsättning att vissa baskrav uppfylls.
Det finns ingen känd markförorening i området
Buller från tågtrafiken kan behöva hanteras
Avstånd till centrum: 1,8 km
Avstånd till stationen: 150 m

Trafik/tillgänglighet Risker
Cykelväg finns längs
Kläppavägen ca 200
meter bort.

Delar av ytan
ligger inom
80 meter från
järnvägen

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

20 000 kvm

Markförvärv
pågår

Markköp måste
bli färdigt

Busshållplats finns
vid stationen intill

80 m

Bilangöring behöver
ske över
stationsområdet

Slutsats:
Området är inte aktuellt på grund av risker kopplade till närheten till järnvägen.

Lokaliseringsutredning ny skola i Åsa

Sida 15 av 17

5. Kläppa 1:4 - öster om järnvägen









Ny detaljplan
Utredningsområde i FÖP. Stödjer inte ambitionen att bygga ut mellan Åsa centrum och
stationen
Ligger på fel sida av järnvägen sett från Åsa. Påverkar säker skolväg negativt
Mark på avstånd 80-150 meter från järnvägen kan nyttjas under förutsättning att vissa
baskrav uppfylls.
Det finns en registrerad markförorening på fastigheten
Buller från tågtrafiken kan behöva hanteras.
Avstånd till centrum: 1,8 km
Avstånd till stationen: 150 m

Trafik/tillgänglighet

Risker

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

Cykelväg finns längs
Kläppavägen. Ligger
på fel sida av
järnvägen sett från
Åsa. Påverkar säker
skolväg negativt

Delar av
ytan ligger
inom 150
meter från
järnvägen

Mer än
20 000 kvm

Markförvärv
pågå

Markköp måste
bli färdigt
Markförorening
kan behöva
hanteras
80 m

Busshållplats finns vid
stationen på motsatt
sida av järnvägen

150 m

Bilangöring från
Kläppavägen

Slutsats:
Området är inte aktuellt på grund av risker kopplade till närheten till järnvägen.
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6. Ölmanäs 2:7








Ny detaljplan
Utredningsområde i FÖP. Stödjer inte ambitionen att bygga ut mellan Åsa
Ölmanäs ringväg har dålig kapacitet
Det finns ingen känd markförorening i området
Bullerutredning kan behövas
Avstånd till centrum: 1,1 km
Avstånd till stationen: 2,4 km

Trafik/tillgänglighet Risker
Ingen cykelväg i
närheten
Busshållplats finns
ca 200 meter bort

Riks för
ökad
belastning på
Ölmanäs
ringväg

Yta 20 000
kvm

Markägare

Tidplan

Mer än
20 000 kvm

Kommunal
mark

Risk för
överklagande

Bilangöring från
Ölmanäs ringväg.
Vägen har dålig
kapacitet.

Slutsats:
Området är inte aktuellt på grund av att det inte följer ambitionen i FÖP samt att trafiksituationen och tillgängligheten till området är dålig.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-30
Diarienummer

KS 2021-00485

Godkännande av markanvisning avseende del av Åsa 5:246

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan kommunen och Bovieran Projekt Åsa AB,
undertecknat av bolaget 2021-06-10.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Bovieran AB har inkommit med en förfrågan om etablering av sitt koncept Bovieran i Åsa tätort.
Konceptet riktar sig till personer i åldern 55+ och bygger på ett flerbostadshus som omger en inglasad
vinterträdgård där de boende enkelt kan umgås med varandra. Kommunens fastigheten Åsa 5:246 har i
diskussioner med bolaget framkommit som en möjlig placering för en Boviera.
Genom markanvisningsavtalet får Bovieran Projekt Åsa AB ensamrätt att under två års tid förhandla
med kommunen om förvärv av del av fastigheten Åsa 5:246. Bolaget ska betala en
markanvisningsavgift på 1 000 000 kronor som, om överlåtelse senare genomförs, avräknas mot
köpeskillingen. Parterna är vidare överens om att tillsammans verka för att en ny detaljplan, som
möjliggör projektet, tas fram och vinner laga kraft. Fastigheten används i dag för jordbruk.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-30
Markanvisningsavtal, undertecknat av Bovieran Projekt Åsa AB 2021-06-10
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Bovieran Projekt Åsa AB
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
1 (1)

Kungsbacka kommun
Lisa Carlsson
Exploateringsingenjör

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

Ungefärligt område i Åsa för projektet Bovieran

Översiktskarta över kommunen och projektets läge

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-06-28
Diarienummer

KS 2021-00704

Uppstart av projekt lokalplan Åsa förskola etapp 1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Åsa förskola etapp 1.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplan 2022 finns medel avsatta för byggnation av förskola i Åsa etapp 1, löpnummer 235.
Förskoleplatsbehovet är ansträngt i Åsa och det finns behov av etablering av en förskola med plats för
120 barn år 2023 som följs av ytterligare etablering av förskola med 80 barn några år senare.
Uppstart av projekt behöver ske i början av kvartal 3 år 2021. Projektet är inplanerat att vara
färdigställt år 2023 i lokalplan för perioden 2022–2026 och har löpnummer 235.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad
kommunbudget 2022. Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör
kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som
överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-06-28
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokalplan sidor 44-52
Beslutet skickas till
Nämnden för Service, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

1 (1)
Kungsbacka kommun
Maria Carlsson
Controller
maria.carlsson@kungsbacka.se
0300-83 41 28

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över
tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplaneringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och
processen ska användas för behov som löses genom investeringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genomförandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att
omsätta behov till färdiga lokaler.

Lokalplanering
Behov

Insamling
& utredning

Behovsfas
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Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och
service och därmed kunna frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för
hela kommunen.
Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt nedanstående principer:
• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjningsprocessens olika steg för effektiv hantering.
• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade
Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1. Lokalbehov som inte är lagstyrd verksamhet och lokalbehov som utgörs av
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler
har lägst prioritet.
2. Lokalbehov på grund av ny exploatering
har medel prioritet.
3. Lokalbehov som beror på strukturomvandlingar och som ger minskade
driftskostnader samt lokalbehov på
grund av volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet.
• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Genomförande
Förstudie

Projektering

Genomförande

Avslut

INVESTERING OCH EXPLOATERING

• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att lokaler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.
• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.
• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll och/eller omfattning och
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel
saknas för egna investeringar.
• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2022–2026
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2022–2026. Nämndernas
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna
av Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån ett planerings- och
genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i ovan
nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15
miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger
15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av kommunstyrelsen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig
utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret
att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika
mellan de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid
blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan
det kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid
max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. Vid
investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) samt i
de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare
får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i varje enskilt
projekt.

Foto: Ciprian Gorga, Kungsbacka kommun
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024

45

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under
2022 innebär investeringar på 298 miljoner kronor. Under 2023 planerar vi investera 479 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

298

479

723

552

306

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden,
belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

64

56

40

58

52

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis detaljplaner, sanering, restvärden, paviljonghyror och
inredning.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.
Lokaltyp och beskrivning
128

Varlaskolan fullmått idrottshall

2022

2023

2024

2025

2026

x

136

Björkris fullmått idrottshall

138

Frillesås rid- och körklubb

x

139

Toalettbyggnad Stättared

x

140

Iserås fullmått idrottshall

x

x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades år 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 231 Björkris utbildningslokal.
138 Frillesås rid - och körklubb
Behov av en ny anläggning i Frillesås då befintlig anläggning har nått sitt tekniska slutår.
139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
140 Iserås fullmått idrottsshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov.
Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
207

Fjärås Må förskola

224 b

Liljan förskola avveckling

226

Anneberg förskola

227

Kolla förskola

230

Björkris utbildningslokaler etapp 1

231

Björkris utbildningslokaler etapp 2

232

Trollelyckan förskola avveckling

233

Frillesås förskola

234

Klockaregården förskola avveckling

235

Åsa förskola etapp 1

236

Åsa förskola etapp 2

237

Åsa (Stora Loket) förskola avveckling

238

Villa Emilia avveckling

239

Kvarteret Liljan förskola

324

Varlaskolan tillbyggnad

329

Toråsskolan tillf. paviljong avveckling

332

Björkris skola paviljong avveckling

334

Frillesåsskolan paviljonger avveckling

335

Iserås skola

336

Åsa skola

337

Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning

338

Kvarteret Liljan skola

339

Kvarteret Liljan idrottshall

340

Klinnekärr förskola avveckling

341

Fjordskolan paviljong avveckling

128

Varlaskolan fullmått idrottshall

136

Björkris fullmått idrottshall

140

Iserås fullmått idrottshall

1202a

Engelska skolan, skolpeng
Summa utbildningsplatser

2022

2023

2024

2025

2026
120

-40
120
160
620
180
x
160
-160
120
80
-80
x
120
300
-100
-100
x
200
500
150
400
x
x
x
x
x
x
x
160

Noter
207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas.
224 b Liljan förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
att tillfälligt bygglov upphör.

x

x

790

0

660

1 140

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414
Annebergs Bmss och projekt 1503 Datahall.
227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov
av förskola med 160 platser
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastighetens har
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts
idrottshall.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 230 utbildningslokal etapp 1.

336 Åsa skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Behov av ökade antal utbildningsplatser innan projekt 336
Åsa skola står klar. Utredning pågår.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljongförskola.

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas
med projekt 339 Kvarteret liljan idrottshall och projekt 239
kvarteret Liljan förskola.

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås
står färdig.
235 Åsa förskola etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
236 Åsa förskola etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
projekt 237 Åsa förskola avveckling.
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig
238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.
239 Kvarteret Liljan förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 338 Kv Liljan skola och projekt 339 Kvarteret Liljan
idrottshall.
324 Varlaskolan tillbyggnad
Om och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka.
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts
idrottshall. Projektet startades 2019.
329 Toråsskolan tillfällig paviljong avvecklas
Paviljong avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör.
332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Björkris etapp 1 avvecklas paviljong i Björkris 1.
334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad i Frillesås står färdig så avvecklas 4
stycken paviljonger då hyresavtal upphör.
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339 Kvarteret Liljan idrottshall
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 336 Kvarteret liljan skola och projekt 239 kvarteret
Liljan förskola.
340 Klinnekärr förskola avveckling
Paviljong måste avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov
upphör.
341 Fjordskolans paviljong avvecklas
Paviljong måste avvecklas på grund av att behovet flyttas till
projekt 335 Iseråsskolan.
128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans
tillbyggnad. Projektet startades 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris etapp 1.
140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
1202 a Engelska skolan skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grundskola till Engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata
utförare inom skolverksamheten och fritidshemsverksamheten.

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.
Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
stycken gruppbostad och 6 stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

2026

413

Bmss barn

414

Bmss Anneberg

502

Bmss Söderstaden

504

Bmss Björkris

505

Bostäder SBF och referensboende

507

Bmss

508 a

Bmss

12

508 b

Bmss

12

508 c

Bmss

8

508 d

Bmss

2

508 e

Bmss

12

508 f

Bmss

6

508 g

Bmss

12

508 h

Bmss

6

508 i

Bmss

2

508 j

Bmss

510

Ordinärt boende
Summa boendeplatser och lägenheter

4
12
10
10
10

10

10

10

10

12

(12-)16
2

2

2

2

2

28

34

54

48

32

Noter
413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser.

504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

414 Bmss Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 807
vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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507 Bmss
Utformning av boende med särskild service kan vara att man
bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika
skäl

508 a–j Bmss
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar.

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 090 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2026 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 400 elever,
dvs mer än 300 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för
att klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.
Lokaltyp och beskrivning
600

Utökning i befintliga byggnader

2022

2023

2024

2025

2026

61

33

21

48

35

Noter
600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler.

Kommunala boende för ensamkommande barn
Då tidigare HVB-hem, HVB-Åsa och HVB-Bukärr, har avvecklats utifrån minskade behov har förvaltningen endast kvar
ett stödboende med 3 platser.
Lokaltyp och beskrivning
601

Bukärr stödboende platser

Noter
601 Bukärr stödboendeplatser
Inga budgetmedel avsatta för befintliga platser.
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2022

2023

2024

2025

2026

3

3

3

3
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Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.
Lokaltyp och beskrivning
803

Björkris vård- och omsorgsboende

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

808

Bukärrsgården avveckling

809

Hemtjänstlokal Hede flytt

810

Pölagården avveckling
Summa boendeplatser

2022

2023

2024

2025

2026

120
-26

40
80
x

x
x
120

-26

0

120

Noter
803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 120 lägenheter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet,
projekt 809.
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya lägenheter.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.
809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård och
omsorgsboende.
810 Pölagården avveckling
Hemtjänsten ska flytta och lämna lokaldelen på Pölagården
till förmån för Åsa HVB.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

1407

Kullaviksskolan ombyggnad kök och
matsal

1500

Kapareskolans ombyggnad kök

x

1501

Fjordskolan mottagningskök

x

1502

Iseråsskolan mottagningskök

x

1503

Datahall

x

1504

Toalettbyggnad Åsa camping

x

1505

Toalettbyggnad Gårda brygga badplats

x

2026

x
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Noter
1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och matsal
Behov av att bygga om Kullaviksskolans mottagningskök och
matsal för att en förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå,
samt för en förbättrad arbetsmiljö.
1500 Kapareskolan ombyggnad kök
Den totala produktionen behöver utöka produktionskapaciteten på Kapareskolans tillagningskök. Samordnas med
projekt 1501 Fjordskolan mottagningskök och projekt 1502
Iseråsskolans mottagningskök.

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.
1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1501 Fjordskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla av tre befintliga mottagningskök på skolan. Samordnas med projekt 1500 Kapareskolans ombyggnad.
1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335
Iseråsskolan
Lokaltyp och beskrivning

2022

131

Arena inkl skyddsrum

1202

Tillfälliga lösningar eller oförutsedda
händelser

x

1406

Duveheds omlastningsstation

x

1408

Skyddsrum Kvarteret Liljan

1410

Engångskostnader

2023

2024

2025

2026

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Noter
131 Arena inklusive skyddsrum
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.
1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar.
1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats i Duvehed.
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1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum
måste ersättas.
1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-07
Diarienummer

KS 2021-00780

Uppstart av projekt i lokalplan - Boende med särskild service med placering
Pölagården
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service med placering
Pölagården.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för inhyrning av boende med särskild
service i Pölagården, Åsa med löpnummer 508 j.
Behovet av platser för boenden med särskild service är stort och i senaste behovsbeskrivningen
beslutad av nämnden för Individ & Familjeomsorg uttrycks att behovet av boende med särskild service
kommer att öka med prognostiserat 19 brukare per år under de närmaste åren.
Lokallösningen innebär att Pölagården som är en befintlig lokal anpassas för boende med särskild
service. Inhyrningen motsvarar 14 platser för boende med särskild service. Det finns även möjlighet att
på sikt tillskapa ytterligare 4 till 6 platser, dock ingår inte denna del i nuvarande lokalplan.
Uppstart av projektet behöver ske i början av kvartal 3 år 2021. Projektet är inplanerat att vara
färdigställt under år 2022 i lokalplan för perioden 2022–2026 och har löpnummer 508 j.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av
kommunstyrelsen.
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-07
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Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över
tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplaneringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och
processen ska användas för behov som löses genom investeringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genomförandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att
omsätta behov till färdiga lokaler.

Lokalplanering
Behov

Insamling
& utredning

Behovsfas
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Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och
service och därmed kunna frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för
hela kommunen.
Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt nedanstående principer:
• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjningsprocessens olika steg för effektiv hantering.
• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade
Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1. Lokalbehov som inte är lagstyrd verksamhet och lokalbehov som utgörs av
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler
har lägst prioritet.
2. Lokalbehov på grund av ny exploatering
har medel prioritet.
3. Lokalbehov som beror på strukturomvandlingar och som ger minskade
driftskostnader samt lokalbehov på
grund av volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet.
• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Genomförande
Förstudie

Projektering

Genomförande

Avslut
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• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att lokaler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.
• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.
• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll och/eller omfattning och
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel
saknas för egna investeringar.
• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2022–2026
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2022–2026. Nämndernas
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna
av Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån ett planerings- och
genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i ovan
nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15
miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger
15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av kommunstyrelsen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig
utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret
att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika
mellan de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid
blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan
det kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid
max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. Vid
investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) samt i
de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare
får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i varje enskilt
projekt.

Foto: Ciprian Gorga, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under
2022 innebär investeringar på 298 miljoner kronor. Under 2023 planerar vi investera 479 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

298

479

723

552

306

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden,
belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

64

56

40

58

52

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis detaljplaner, sanering, restvärden, paviljonghyror och
inredning.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.
Lokaltyp och beskrivning
128

Varlaskolan fullmått idrottshall

2022

2023

2024

2025

2026

x

136

Björkris fullmått idrottshall

138

Frillesås rid- och körklubb

x

139

Toalettbyggnad Stättared

x

140

Iserås fullmått idrottshall

x

x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades år 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 231 Björkris utbildningslokal.
138 Frillesås rid - och körklubb
Behov av en ny anläggning i Frillesås då befintlig anläggning har nått sitt tekniska slutår.
139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
140 Iserås fullmått idrottsshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov.
Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.

46

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
207

Fjärås Må förskola

224 b

Liljan förskola avveckling

226

Anneberg förskola

227

Kolla förskola

230

Björkris utbildningslokaler etapp 1

231

Björkris utbildningslokaler etapp 2

232

Trollelyckan förskola avveckling

233

Frillesås förskola

234

Klockaregården förskola avveckling

235

Åsa förskola etapp 1

236

Åsa förskola etapp 2

237

Åsa (Stora Loket) förskola avveckling

238

Villa Emilia avveckling

239

Kvarteret Liljan förskola

324

Varlaskolan tillbyggnad

329

Toråsskolan tillf. paviljong avveckling

332

Björkris skola paviljong avveckling

334

Frillesåsskolan paviljonger avveckling

335

Iserås skola

336

Åsa skola

337

Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning

338

Kvarteret Liljan skola

339

Kvarteret Liljan idrottshall

340

Klinnekärr förskola avveckling

341

Fjordskolan paviljong avveckling

128

Varlaskolan fullmått idrottshall

136

Björkris fullmått idrottshall

140

Iserås fullmått idrottshall

1202a

Engelska skolan, skolpeng
Summa utbildningsplatser

2022

2023

2024

2025

2026
120

-40
120
160
620
180
x
160
-160
120
80
-80
x
120
300
-100
-100
x
200
500
150
400
x
x
x
x
x
x
x
160

Noter
207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas.
224 b Liljan förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
att tillfälligt bygglov upphör.

x

x

790

0

660

1 140

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414
Annebergs Bmss och projekt 1503 Datahall.
227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov
av förskola med 160 platser
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastighetens har
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts
idrottshall.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 230 utbildningslokal etapp 1.

336 Åsa skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Behov av ökade antal utbildningsplatser innan projekt 336
Åsa skola står klar. Utredning pågår.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljongförskola.

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas
med projekt 339 Kvarteret liljan idrottshall och projekt 239
kvarteret Liljan förskola.

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås
står färdig.
235 Åsa förskola etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
236 Åsa förskola etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
projekt 237 Åsa förskola avveckling.
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig
238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.
239 Kvarteret Liljan förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 338 Kv Liljan skola och projekt 339 Kvarteret Liljan
idrottshall.
324 Varlaskolan tillbyggnad
Om och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka.
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts
idrottshall. Projektet startades 2019.
329 Toråsskolan tillfällig paviljong avvecklas
Paviljong avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör.
332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Björkris etapp 1 avvecklas paviljong i Björkris 1.
334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad i Frillesås står färdig så avvecklas 4
stycken paviljonger då hyresavtal upphör.
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339 Kvarteret Liljan idrottshall
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 336 Kvarteret liljan skola och projekt 239 kvarteret
Liljan förskola.
340 Klinnekärr förskola avveckling
Paviljong måste avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov
upphör.
341 Fjordskolans paviljong avvecklas
Paviljong måste avvecklas på grund av att behovet flyttas till
projekt 335 Iseråsskolan.
128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans
tillbyggnad. Projektet startades 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris etapp 1.
140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
1202 a Engelska skolan skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grundskola till Engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata
utförare inom skolverksamheten och fritidshemsverksamheten.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.
Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
stycken gruppbostad och 6 stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

2026

413

Bmss barn

414

Bmss Anneberg

502

Bmss Söderstaden

504

Bmss Björkris

505

Bostäder SBF och referensboende

507

Bmss

508 a

Bmss

12

508 b

Bmss

12

508 c

Bmss

8

508 d

Bmss

2

508 e

Bmss

12

508 f

Bmss

6

508 g

Bmss

12

508 h

Bmss

6

508 i

Bmss

2

508 j

Bmss

510

Ordinärt boende
Summa boendeplatser och lägenheter

4
12
10
10
10

10

10

10

10

12

(12-)16
2

2

2

2

2

28

34

54

48

32

Noter
413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser.

504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

414 Bmss Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 807
vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.
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507 Bmss
Utformning av boende med särskild service kan vara att man
bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika
skäl

508 a–j Bmss
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar.

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 090 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2026 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 400 elever,
dvs mer än 300 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för
att klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.
Lokaltyp och beskrivning
600

Utökning i befintliga byggnader

2022

2023

2024

2025

2026

61

33

21

48

35

Noter
600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler.

Kommunala boende för ensamkommande barn
Då tidigare HVB-hem, HVB-Åsa och HVB-Bukärr, har avvecklats utifrån minskade behov har förvaltningen endast kvar
ett stödboende med 3 platser.
Lokaltyp och beskrivning
601

Bukärr stödboende platser

Noter
601 Bukärr stödboendeplatser
Inga budgetmedel avsatta för befintliga platser.
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2022

2023

2024

2025

2026

3

3

3

3

3
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Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.
Lokaltyp och beskrivning
803

Björkris vård- och omsorgsboende

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

808

Bukärrsgården avveckling

809

Hemtjänstlokal Hede flytt

810

Pölagården avveckling
Summa boendeplatser

2022

2023

2024

2025

2026

120
-26

40
80
x

x
x
120

-26

0

120

Noter
803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 120 lägenheter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet,
projekt 809.
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya lägenheter.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.
809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård och
omsorgsboende.
810 Pölagården avveckling
Hemtjänsten ska flytta och lämna lokaldelen på Pölagården
till förmån för Åsa HVB.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

1407

Kullaviksskolan ombyggnad kök och
matsal

1500

Kapareskolans ombyggnad kök

x

1501

Fjordskolan mottagningskök

x

1502

Iseråsskolan mottagningskök

x

1503

Datahall

x

1504

Toalettbyggnad Åsa camping

x

1505

Toalettbyggnad Gårda brygga badplats

x

2026

x

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024

51

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Noter
1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och matsal
Behov av att bygga om Kullaviksskolans mottagningskök och
matsal för att en förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå,
samt för en förbättrad arbetsmiljö.
1500 Kapareskolan ombyggnad kök
Den totala produktionen behöver utöka produktionskapaciteten på Kapareskolans tillagningskök. Samordnas med
projekt 1501 Fjordskolan mottagningskök och projekt 1502
Iseråsskolans mottagningskök.

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.
1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1501 Fjordskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla av tre befintliga mottagningskök på skolan. Samordnas med projekt 1500 Kapareskolans ombyggnad.
1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335
Iseråsskolan
Lokaltyp och beskrivning

2022

131

Arena inkl skyddsrum

1202

Tillfälliga lösningar eller oförutsedda
händelser

x

1406

Duveheds omlastningsstation

x

1408

Skyddsrum Kvarteret Liljan

1410

Engångskostnader

2023

2024

2025

2026

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Noter
131 Arena inklusive skyddsrum
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.
1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar.
1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats i Duvehed.
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1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum
måste ersättas.
1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-07
Diarienummer

KS 2021-00779

Uppstart av projekt i lokalplan Boende med särskild service i Anneberg
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service med placering i
Anneberg.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för byggnation av boende med särskild
service (BmSS), Anneberg, löpnummer 508 b.
Behovet av platser för boenden med särskild service är stort och i senaste behovsbeskrivningen
beslutad av nämnden för Individ & Familjeomsorg uttrycks att behovet av boende med särskild service
kommer att öka med prognostiserat 19 brukare per år under de närmaste åren. I Anneberg planeras för
byggnation av boende med särskild service som omfattar 12 platser.
Uppstart av projektet behöver ske i början av kvartal 3 år 2021. Projektet är inplanerat att vara
färdigställt under år 2024 i lokalplan för perioden 2022–2026 och har löpnummer 508 b. Projektets
tidplan förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft hösten 2023 vilket det nu planeras för.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-07
Kommunbudget 2022, och plan 2023–2024, lokaler och boenden sidor 46-52
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi och nämnden för Service.
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Kungsbacka kommun
Maria Carlsson
Controller
maria.carlsson@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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Telefon 0300-83 40 00
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Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över
tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplaneringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och
processen ska användas för behov som löses genom investeringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genomförandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att
omsätta behov till färdiga lokaler.

Lokalplanering
Behov

Insamling
& utredning

Behovsfas
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Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och
service och därmed kunna frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för
hela kommunen.
Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt nedanstående principer:
• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjningsprocessens olika steg för effektiv hantering.
• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade
Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1. Lokalbehov som inte är lagstyrd verksamhet och lokalbehov som utgörs av
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler
har lägst prioritet.
2. Lokalbehov på grund av ny exploatering
har medel prioritet.
3. Lokalbehov som beror på strukturomvandlingar och som ger minskade
driftskostnader samt lokalbehov på
grund av volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet.
• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Genomförande
Förstudie

Projektering

Genomförande

Avslut
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• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att lokaler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.
• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.
• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll och/eller omfattning och
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel
saknas för egna investeringar.
• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2022–2026
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2022–2026. Nämndernas
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna
av Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån ett planerings- och
genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i ovan
nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15
miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger
15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av kommunstyrelsen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig
utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret
att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika
mellan de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid
blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan
det kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid
max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. Vid
investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) samt i
de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare
får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i varje enskilt
projekt.

Foto: Ciprian Gorga, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under
2022 innebär investeringar på 298 miljoner kronor. Under 2023 planerar vi investera 479 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

298

479

723

552

306

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden,
belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

64

56

40

58

52

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis detaljplaner, sanering, restvärden, paviljonghyror och
inredning.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.
Lokaltyp och beskrivning
128

Varlaskolan fullmått idrottshall

2022

2023

2024

2025

2026

x

136

Björkris fullmått idrottshall

138

Frillesås rid- och körklubb

x

139

Toalettbyggnad Stättared

x

140

Iserås fullmått idrottshall

x

x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades år 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 231 Björkris utbildningslokal.
138 Frillesås rid - och körklubb
Behov av en ny anläggning i Frillesås då befintlig anläggning har nått sitt tekniska slutår.
139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
140 Iserås fullmått idrottsshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov.
Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
207

Fjärås Må förskola

224 b

Liljan förskola avveckling

226

Anneberg förskola

227

Kolla förskola

230

Björkris utbildningslokaler etapp 1

231

Björkris utbildningslokaler etapp 2

232

Trollelyckan förskola avveckling

233

Frillesås förskola

234

Klockaregården förskola avveckling

235

Åsa förskola etapp 1

236

Åsa förskola etapp 2

237

Åsa (Stora Loket) förskola avveckling

238

Villa Emilia avveckling

239

Kvarteret Liljan förskola

324

Varlaskolan tillbyggnad

329

Toråsskolan tillf. paviljong avveckling

332

Björkris skola paviljong avveckling

334

Frillesåsskolan paviljonger avveckling

335

Iserås skola

336

Åsa skola

337

Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning

338

Kvarteret Liljan skola

339

Kvarteret Liljan idrottshall

340

Klinnekärr förskola avveckling

341

Fjordskolan paviljong avveckling

128

Varlaskolan fullmått idrottshall

136

Björkris fullmått idrottshall

140

Iserås fullmått idrottshall

1202a

Engelska skolan, skolpeng
Summa utbildningsplatser

2022

2023

2024

2025

2026
120

-40
120
160
620
180
x
160
-160
120
80
-80
x
120
300
-100
-100
x
200
500
150
400
x
x
x
x
x
x
x
160

Noter
207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas.
224 b Liljan förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
att tillfälligt bygglov upphör.

x

x

790

0

660

1 140

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414
Annebergs Bmss och projekt 1503 Datahall.
227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov
av förskola med 160 platser
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastighetens har
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts
idrottshall.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 230 utbildningslokal etapp 1.

336 Åsa skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Behov av ökade antal utbildningsplatser innan projekt 336
Åsa skola står klar. Utredning pågår.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljongförskola.

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas
med projekt 339 Kvarteret liljan idrottshall och projekt 239
kvarteret Liljan förskola.

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås
står färdig.
235 Åsa förskola etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
236 Åsa förskola etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
projekt 237 Åsa förskola avveckling.
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig
238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.
239 Kvarteret Liljan förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 338 Kv Liljan skola och projekt 339 Kvarteret Liljan
idrottshall.
324 Varlaskolan tillbyggnad
Om och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka.
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts
idrottshall. Projektet startades 2019.
329 Toråsskolan tillfällig paviljong avvecklas
Paviljong avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör.
332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Björkris etapp 1 avvecklas paviljong i Björkris 1.
334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad i Frillesås står färdig så avvecklas 4
stycken paviljonger då hyresavtal upphör.
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339 Kvarteret Liljan idrottshall
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 336 Kvarteret liljan skola och projekt 239 kvarteret
Liljan förskola.
340 Klinnekärr förskola avveckling
Paviljong måste avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov
upphör.
341 Fjordskolans paviljong avvecklas
Paviljong måste avvecklas på grund av att behovet flyttas till
projekt 335 Iseråsskolan.
128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans
tillbyggnad. Projektet startades 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris etapp 1.
140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
1202 a Engelska skolan skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grundskola till Engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata
utförare inom skolverksamheten och fritidshemsverksamheten.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.
Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
stycken gruppbostad och 6 stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

2026

413

Bmss barn

414

Bmss Anneberg

502

Bmss Söderstaden

504

Bmss Björkris

505

Bostäder SBF och referensboende

507

Bmss

508 a

Bmss

12

508 b

Bmss

12

508 c

Bmss

8

508 d

Bmss

2

508 e

Bmss

12

508 f

Bmss

6

508 g

Bmss

12

508 h

Bmss

6

508 i

Bmss

2

508 j

Bmss

510

Ordinärt boende
Summa boendeplatser och lägenheter

4
12
10
10
10

10

10

10

10

12

(12-)16
2

2

2

2

2

28

34

54

48

32

Noter
413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser.

504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

414 Bmss Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 807
vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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507 Bmss
Utformning av boende med särskild service kan vara att man
bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika
skäl

508 a–j Bmss
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar.

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 090 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2026 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 400 elever,
dvs mer än 300 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för
att klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.
Lokaltyp och beskrivning
600

Utökning i befintliga byggnader

2022

2023

2024

2025

2026

61

33

21

48

35

Noter
600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler.

Kommunala boende för ensamkommande barn
Då tidigare HVB-hem, HVB-Åsa och HVB-Bukärr, har avvecklats utifrån minskade behov har förvaltningen endast kvar
ett stödboende med 3 platser.
Lokaltyp och beskrivning
601

Bukärr stödboende platser

Noter
601 Bukärr stödboendeplatser
Inga budgetmedel avsatta för befintliga platser.
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2022

2023

2024

2025

2026

3

3

3

3

3
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Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.
Lokaltyp och beskrivning
803

Björkris vård- och omsorgsboende

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

808

Bukärrsgården avveckling

809

Hemtjänstlokal Hede flytt

810

Pölagården avveckling
Summa boendeplatser

2022

2023

2024

2025

2026

120
-26

40
80
x

x
x
120

-26

0

120

Noter
803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 120 lägenheter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet,
projekt 809.
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya lägenheter.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.
809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård och
omsorgsboende.
810 Pölagården avveckling
Hemtjänsten ska flytta och lämna lokaldelen på Pölagården
till förmån för Åsa HVB.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

1407

Kullaviksskolan ombyggnad kök och
matsal

1500

Kapareskolans ombyggnad kök

x

1501

Fjordskolan mottagningskök

x

1502

Iseråsskolan mottagningskök

x

1503

Datahall

x

1504

Toalettbyggnad Åsa camping

x

1505

Toalettbyggnad Gårda brygga badplats

x

2026

x
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Noter
1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och matsal
Behov av att bygga om Kullaviksskolans mottagningskök och
matsal för att en förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå,
samt för en förbättrad arbetsmiljö.
1500 Kapareskolan ombyggnad kök
Den totala produktionen behöver utöka produktionskapaciteten på Kapareskolans tillagningskök. Samordnas med
projekt 1501 Fjordskolan mottagningskök och projekt 1502
Iseråsskolans mottagningskök.

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.
1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1501 Fjordskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla av tre befintliga mottagningskök på skolan. Samordnas med projekt 1500 Kapareskolans ombyggnad.
1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335
Iseråsskolan
Lokaltyp och beskrivning

2022

131

Arena inkl skyddsrum

1202

Tillfälliga lösningar eller oförutsedda
händelser

x

1406

Duveheds omlastningsstation

x

1408

Skyddsrum Kvarteret Liljan

1410

Engångskostnader

2023

2024

2025

2026

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Noter
131 Arena inklusive skyddsrum
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.
1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar.
1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats i Duvehed.
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1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum
måste ersättas.
1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-07
Diarienummer

KS 2021-00778

Uppstart av projekt i lokalplan, boende med särskild service i Söderstaden
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Söderstaden boende med särskild service.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för inhyrning av boende med särskild
service i Söderstaden, Kungsbacka, löpnummer 502.
Behovet av platser för boenden med särskild service är stort och i senaste behovsbeskrivningen
beslutad av nämnden för Individ & Familjeomsorg uttrycks att behovet av boende med särskild service
kommer att öka med prognostiserat 19 brukare per år under de närmaste åren. I Söderstaden
Kungsbacka planeras för inhyrning av nybyggt boende med särskild service som omfattar 10 platser.
Den inhyrda lokalen utgör del av större fastighet.
Uppstart av projektet behöver ske i början av kvartal 3 år 2021. Projektet är inplanerat att vara
färdigställt under år 2023 i lokalplan för perioden 2022–2026 och har löpnummer 502.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av
kommunstyrelsen.
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-07
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokaler och boende sidor 46-52
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Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

1 (1)
Kungsbacka kommun
Maria Carlsson
Controller
maria.carlsson@kungsbacka.se

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

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över
tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplaneringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och
processen ska användas för behov som löses genom investeringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genomförandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att
omsätta behov till färdiga lokaler.

Lokalplanering
Behov

Insamling
& utredning

Behovsfas

44

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024

Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och
service och därmed kunna frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för
hela kommunen.
Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt nedanstående principer:
• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjningsprocessens olika steg för effektiv hantering.
• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade
Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1. Lokalbehov som inte är lagstyrd verksamhet och lokalbehov som utgörs av
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler
har lägst prioritet.
2. Lokalbehov på grund av ny exploatering
har medel prioritet.
3. Lokalbehov som beror på strukturomvandlingar och som ger minskade
driftskostnader samt lokalbehov på
grund av volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet.
• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Genomförande
Förstudie

Projektering

Genomförande

Avslut
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• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att lokaler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.
• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.
• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll och/eller omfattning och
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel
saknas för egna investeringar.
• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2022–2026
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2022–2026. Nämndernas
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna
av Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån ett planerings- och
genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i ovan
nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15
miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger
15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av kommunstyrelsen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig
utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret
att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika
mellan de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid
blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan
det kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid
max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. Vid
investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) samt i
de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare
får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i varje enskilt
projekt.

Foto: Ciprian Gorga, Kungsbacka kommun
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024

45

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under
2022 innebär investeringar på 298 miljoner kronor. Under 2023 planerar vi investera 479 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

298

479

723

552

306

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden,
belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

64

56

40

58

52

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis detaljplaner, sanering, restvärden, paviljonghyror och
inredning.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.
Lokaltyp och beskrivning
128

Varlaskolan fullmått idrottshall

2022

2023

2024

2025

2026

x

136

Björkris fullmått idrottshall

138

Frillesås rid- och körklubb

x

139

Toalettbyggnad Stättared

x

140

Iserås fullmått idrottshall

x

x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades år 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 231 Björkris utbildningslokal.
138 Frillesås rid - och körklubb
Behov av en ny anläggning i Frillesås då befintlig anläggning har nått sitt tekniska slutår.
139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
140 Iserås fullmått idrottsshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov.
Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
207

Fjärås Må förskola

224 b

Liljan förskola avveckling

226

Anneberg förskola

227

Kolla förskola

230

Björkris utbildningslokaler etapp 1

231

Björkris utbildningslokaler etapp 2

232

Trollelyckan förskola avveckling

233

Frillesås förskola

234

Klockaregården förskola avveckling

235

Åsa förskola etapp 1

236

Åsa förskola etapp 2

237

Åsa (Stora Loket) förskola avveckling

238

Villa Emilia avveckling

239

Kvarteret Liljan förskola

324

Varlaskolan tillbyggnad

329

Toråsskolan tillf. paviljong avveckling

332

Björkris skola paviljong avveckling

334

Frillesåsskolan paviljonger avveckling

335

Iserås skola

336

Åsa skola

337

Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning

338

Kvarteret Liljan skola

339

Kvarteret Liljan idrottshall

340

Klinnekärr förskola avveckling

341

Fjordskolan paviljong avveckling

128

Varlaskolan fullmått idrottshall

136

Björkris fullmått idrottshall

140

Iserås fullmått idrottshall

1202a

Engelska skolan, skolpeng
Summa utbildningsplatser

2022

2023

2024

2025

2026
120

-40
120
160
620
180
x
160
-160
120
80
-80
x
120
300
-100
-100
x
200
500
150
400
x
x
x
x
x
x
x
160

Noter
207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas.
224 b Liljan förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
att tillfälligt bygglov upphör.

x

x

790

0

660

1 140

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414
Annebergs Bmss och projekt 1503 Datahall.
227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov
av förskola med 160 platser
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastighetens har
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts
idrottshall.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 230 utbildningslokal etapp 1.

336 Åsa skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Behov av ökade antal utbildningsplatser innan projekt 336
Åsa skola står klar. Utredning pågår.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljongförskola.

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas
med projekt 339 Kvarteret liljan idrottshall och projekt 239
kvarteret Liljan förskola.

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås
står färdig.
235 Åsa förskola etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
236 Åsa förskola etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
projekt 237 Åsa förskola avveckling.
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig
238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.
239 Kvarteret Liljan förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 338 Kv Liljan skola och projekt 339 Kvarteret Liljan
idrottshall.
324 Varlaskolan tillbyggnad
Om och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka.
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts
idrottshall. Projektet startades 2019.
329 Toråsskolan tillfällig paviljong avvecklas
Paviljong avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör.
332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Björkris etapp 1 avvecklas paviljong i Björkris 1.
334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad i Frillesås står färdig så avvecklas 4
stycken paviljonger då hyresavtal upphör.
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339 Kvarteret Liljan idrottshall
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 336 Kvarteret liljan skola och projekt 239 kvarteret
Liljan förskola.
340 Klinnekärr förskola avveckling
Paviljong måste avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov
upphör.
341 Fjordskolans paviljong avvecklas
Paviljong måste avvecklas på grund av att behovet flyttas till
projekt 335 Iseråsskolan.
128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans
tillbyggnad. Projektet startades 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris etapp 1.
140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
1202 a Engelska skolan skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grundskola till Engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata
utförare inom skolverksamheten och fritidshemsverksamheten.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.
Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
stycken gruppbostad och 6 stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

2026

413

Bmss barn

414

Bmss Anneberg

502

Bmss Söderstaden

504

Bmss Björkris

505

Bostäder SBF och referensboende

507

Bmss

508 a

Bmss

12

508 b

Bmss

12

508 c

Bmss

8

508 d

Bmss

2

508 e

Bmss

12

508 f

Bmss

6

508 g

Bmss

12

508 h

Bmss

6

508 i

Bmss

2

508 j

Bmss

510

Ordinärt boende
Summa boendeplatser och lägenheter

4
12
10
10
10

10

10

10

10

12

(12-)16
2

2

2

2

2

28

34

54

48

32

Noter
413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser.

504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

414 Bmss Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 807
vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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507 Bmss
Utformning av boende med särskild service kan vara att man
bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika
skäl

508 a–j Bmss
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar.

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 090 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2026 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 400 elever,
dvs mer än 300 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för
att klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.
Lokaltyp och beskrivning
600

Utökning i befintliga byggnader

2022

2023

2024

2025

2026

61

33

21

48

35

Noter
600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler.

Kommunala boende för ensamkommande barn
Då tidigare HVB-hem, HVB-Åsa och HVB-Bukärr, har avvecklats utifrån minskade behov har förvaltningen endast kvar
ett stödboende med 3 platser.
Lokaltyp och beskrivning
601

Bukärr stödboende platser

Noter
601 Bukärr stödboendeplatser
Inga budgetmedel avsatta för befintliga platser.
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2022

2023

2024

2025

2026

3

3

3

3

3
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Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.
Lokaltyp och beskrivning
803

Björkris vård- och omsorgsboende

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

808

Bukärrsgården avveckling

809

Hemtjänstlokal Hede flytt

810

Pölagården avveckling
Summa boendeplatser

2022

2023

2024

2025

2026

120
-26

40
80
x

x
x
120

-26

0

120

Noter
803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 120 lägenheter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet,
projekt 809.
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya lägenheter.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.
809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård och
omsorgsboende.
810 Pölagården avveckling
Hemtjänsten ska flytta och lämna lokaldelen på Pölagården
till förmån för Åsa HVB.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

1407

Kullaviksskolan ombyggnad kök och
matsal

1500

Kapareskolans ombyggnad kök

x

1501

Fjordskolan mottagningskök

x

1502

Iseråsskolan mottagningskök

x

1503

Datahall

x

1504

Toalettbyggnad Åsa camping

x

1505

Toalettbyggnad Gårda brygga badplats

x

2026

x
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Noter
1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och matsal
Behov av att bygga om Kullaviksskolans mottagningskök och
matsal för att en förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå,
samt för en förbättrad arbetsmiljö.
1500 Kapareskolan ombyggnad kök
Den totala produktionen behöver utöka produktionskapaciteten på Kapareskolans tillagningskök. Samordnas med
projekt 1501 Fjordskolan mottagningskök och projekt 1502
Iseråsskolans mottagningskök.

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.
1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1501 Fjordskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla av tre befintliga mottagningskök på skolan. Samordnas med projekt 1500 Kapareskolans ombyggnad.
1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335
Iseråsskolan
Lokaltyp och beskrivning

2022

131

Arena inkl skyddsrum

1202

Tillfälliga lösningar eller oförutsedda
händelser

x

1406

Duveheds omlastningsstation

x

1408

Skyddsrum Kvarteret Liljan

1410

Engångskostnader

2023

2024

2025

2026

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Noter
131 Arena inklusive skyddsrum
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.
1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar.
1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats i Duvehed.
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1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum
måste ersättas.
1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-07-07
Diarienummer

KS 2021-00781

Uppstart av projekt i lokalplan - Fjordskolan, mottagningskök

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Fjordskolan mottagningskök.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för nybyggnad av mottagningskök och
matsal på Fjordskolan, Onsala, löpnummer 1501.
Befintlig lokallösning på Fjordskolan utgörs av tre mottagningskök som har för små ytor och är
placerade i tre olika byggnader. Förändring av lokalerna på Fjordskolan innebär att lokalerna skulle
byggas om så att det blir ett mottagningskök och en matsal.
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad
Kommunbudget 2022, plan 2023–2024. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-07-07
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokaler och boende sidor 46-52
Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi, nämnden för Service.
Beskrivning av ärendet
En samlokalisering av mottagningsköken skulle innebära en mer samordnad måltidsituation på skolan
som skulle bli mer kostnads- och energieffektiv. En lokalförändring skulle också leda till en bättre
måltidsupplevelse för eleverna och skapa bättre förutsättningar för att verksamheten på sikt kan ta
emot ännu fler elever. Elever från Fjordskolan har sedan en tid tillbaka hänvisats till Kapareskolan för
att få lunch.
1 (2)
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Maria Carlsson
Controller
maria.carlsson@kungsbacka.se
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Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
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Uppstart av projektet behöver ske i början av kvartal 3 år 2021. Projektet är inplanerat att vara
färdigställt under år 2022 i lokalplan för perioden 2022–2026.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef
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Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler
och boenden.
Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla
och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över
tiden.
Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs av kommunens
lokalgrupp till en lokalbehovsplan som bearbetas vidare till
en lokalplan som ska vara möjlig att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokalplanen som utgör del
av kommunens flerårsbudget beslutas av kommunfullmäktige.

Lokalförsörjningsprocessen
För enhetlig och tydlig hantering av lokalbehoven ska
samtliga lokalbehov handläggas enligt den så kallade
lokalförsörjningsprocessen som inleds med en lokalplaneringsprocessfas. Handläggningen av lokalbehov ska vara
gemensam för kommunens samtliga förvaltningar och
processen ska användas för behov som löses genom investeringar i egna lokaler och genom inhyrda lokaler. Genomförandeprocessen hanterar de lokalprojekt som krävs för att
omsätta behov till färdiga lokaler.

Lokalplanering
Behov

Insamling
& utredning

Behovsfas
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Det övergripande målet med lokalförsörjningen är att
uppnå en god ekonomisk hushållning med lokaler och
service och därmed kunna frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. Det leder i förlängningen till ett
effektivt lokalutnyttjande och lägre kostnader totalt sett för
hela kommunen.
Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt nedanstående principer:
• Lokalbehov ska omhändertas enligt lokalförsörjningsprocessens olika steg för effektiv hantering.
• Lokalbehov ska prioriteras utifrån den så kallade
Prioriteringsprincipen i fallande ordning:
1. Lokalbehov som inte är lagstyrd verksamhet och lokalbehov som utgörs av
kvalitetshöjningar i befintliga lokaler
har lägst prioritet.
2. Lokalbehov på grund av ny exploatering
har medel prioritet.
3. Lokalbehov som beror på strukturomvandlingar och som ger minskade
driftskostnader samt lokalbehov på
grund av volymutökningar inom befintliga områden har högst prioritet.
• Lokallösningar ska väljas utifrån lokaleffektivitet
enligt den så kallade Fyrstegsmodellen. Modellen
innebär att lokallösningar ska övervägas och väljas
enligt nedan angiven prioritetsordning:
1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig
kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Genomförande
Förstudie

Projektering

Genomförande

Avslut
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• Lokallösningar ska föreslås och väljas utifrån att
”Minska behovet av att bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt” vilket innebär att lokaler eller lokaldelar så långt det är möjligt planeras för
att kunna samnyttjas och användas för flera ändamål.
• Investeringar i egenägda lokaler ska genomföras om
verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov.
• Inhyrning ska prövas som ett alternativ till att äga
fastigheter, och väljas om det råder osäkerhet om verksamhetens framtida innehåll och/eller omfattning och
med hänsyn till behovstid eller om investeringsmedel
saknas för egna investeringar.
• Arbetet med lokalförsörjning ska bedrivas genom ett
tätt samarbete med berörda förvaltningar.

Lokalbehov 2022–2026
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostadsoch lokalbehov för perioden 2022–2026. Nämndernas
beslutade behov uttrycks i volymmått, till exempel antal
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven
bearbetas och kostnadsbedöms utifrån nyckeltal framtagna
av Service avseende både investeringsutgifter samt driftskostnader. Lokalplanen bereds utifrån ett planerings- och
genomförandeperspektiv samt med utgångspunkt i ovan
nämnda principer.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsvarande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk.
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpassningar av lokaler.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boenden tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan
justera mellan olika lokalprojekt under året.
Projekt i lokalplanen får startas upp om de understiger 15
miljoner i investeringsbelopp. För projekt som överstiger
15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av kommunstyrelsen.
I samband med kommunens investering i nya lokaler avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig
utsmyckning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret
att upphandla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika
mellan de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid
blir 1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan
det kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid
max 1 procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna. Vid
investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) samt i
de fall kommunen hyr in lokal från extern fastighetsägare
får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i varje enskilt
projekt.

Foto: Ciprian Gorga, Kungsbacka kommun
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Lokalplan
Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen innefattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till
exempel antal boendeplatser eller antal elever. Dessa är markerade i tabellerna per förvaltning när lokalen förväntas vara
klar för att tas i bruk.
De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning och utrustning av nya lokaler planeras under
2022 innebär investeringar på 298 miljoner kronor. Under 2023 planerar vi investera 479 miljoner kronor i nya lokaler.
Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

298

479

723

552

306

Hyreskostnader inklusive engångskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden,
belopp i miljoner
Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

Plan 2026

64

56

40

58

52

I kostnaderna ingår kostnader av engångskaraktär för exempelvis detaljplaner, sanering, restvärden, paviljonghyror och
inredning.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler.
Lokaltyp och beskrivning
128

Varlaskolan fullmått idrottshall

2022

2023

2024

2025

2026

x

136

Björkris fullmått idrottshall

138

Frillesås rid- och körklubb

x

139

Toalettbyggnad Stättared

x

140

Iserås fullmått idrottshall

x

x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad. Projektet startades år 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras en ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 231 Björkris utbildningslokal.
138 Frillesås rid - och körklubb
Behov av en ny anläggning i Frillesås då befintlig anläggning har nått sitt tekniska slutår.
139 Toalettbyggnad Stättared
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
140 Iserås fullmått idrottsshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov.
Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor och skolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också
för att fungera både som förskole- och skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad uttrycks nedan i antalet barn.
Lokaltyp och beskrivning
207

Fjärås Må förskola

224 b

Liljan förskola avveckling

226

Anneberg förskola

227

Kolla förskola

230

Björkris utbildningslokaler etapp 1

231

Björkris utbildningslokaler etapp 2

232

Trollelyckan förskola avveckling

233

Frillesås förskola

234

Klockaregården förskola avveckling

235

Åsa förskola etapp 1

236

Åsa förskola etapp 2

237

Åsa (Stora Loket) förskola avveckling

238

Villa Emilia avveckling

239

Kvarteret Liljan förskola

324

Varlaskolan tillbyggnad

329

Toråsskolan tillf. paviljong avveckling

332

Björkris skola paviljong avveckling

334

Frillesåsskolan paviljonger avveckling

335

Iserås skola

336

Åsa skola

337

Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning

338

Kvarteret Liljan skola

339

Kvarteret Liljan idrottshall

340

Klinnekärr förskola avveckling

341

Fjordskolan paviljong avveckling

128

Varlaskolan fullmått idrottshall

136

Björkris fullmått idrottshall

140

Iserås fullmått idrottshall

1202a

Engelska skolan, skolpeng
Summa utbildningsplatser

2022

2023

2024

2025

2026
120

-40
120
160
620
180
x
160
-160
120
80
-80
x
120
300
-100
-100
x
200
500
150
400
x
x
x
x
x
x
x
160

Noter
207 Fjärås Må förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas.
224 b Liljan förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av
att tillfälligt bygglov upphör.

x

x

790

0

660

1 140

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende, projekt 414
Annebergs Bmss och projekt 1503 Datahall.
227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov
av förskola med 160 platser
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.

335 Iserås skola
Delar av Iseråsskolan måste avvecklas då fastighetens har
nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med nya
lokaler. Samordning sker med projekt 140 Iserås fullmåtts
idrottshall.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
med projekt 230 utbildningslokal etapp 1.

336 Åsa skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt slut.

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning
Behov av ökade antal utbildningsplatser innan projekt 336
Åsa skola står klar. Utredning pågår.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljongförskola.

338 Kvarteret Liljan skola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden. Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas
med projekt 339 Kvarteret liljan idrottshall och projekt 239
kvarteret Liljan förskola.

234 Klockaregården förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola projekt 233 i Frillesås
står färdig.
235 Åsa förskola etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.
236 Åsa förskola etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning
projekt 237 Åsa förskola avveckling.
237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Åsa står färdig
238 Villa Emilia avveckling
Avveckling av paviljong då inget behov finns och att hyresavtalet löper ut.
239 Kvarteret Liljan förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 338 Kv Liljan skola och projekt 339 Kvarteret Liljan
idrottshall.
324 Varlaskolan tillbyggnad
Om och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka.
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts
idrottshall. Projektet startades 2019.
329 Toråsskolan tillfällig paviljong avvecklas
Paviljong avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov upphör.
332 Björkris skola paviljong avveckling
I samband med ny skola projekt 230 Björkris etapp 1 avvecklas paviljong i Björkris 1.
334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad i Frillesås står färdig så avvecklas 4
stycken paviljonger då hyresavtal upphör.
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339 Kvarteret Liljan idrottshall
Området är föremål för exploatering av nya bostadsområden.
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordnas med
projekt 336 Kvarteret liljan skola och projekt 239 kvarteret
Liljan förskola.
340 Klinnekärr förskola avveckling
Paviljong måste avvecklas på grund av att tillfälligt bygglov
upphör.
341 Fjordskolans paviljong avvecklas
Paviljong måste avvecklas på grund av att behovet flyttas till
projekt 335 Iseråsskolan.
128 Varlaskolan fullmått idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans
tillbyggnad. Projektet startades 2019.
136 Björkris fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris etapp 1.
140 Iserås fullmått idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets
behov. Samordning sker med projekt 335 Iserås skola.
1202 a Engelska skolan skolpeng
Lokalpeng/elevpeng vilken fördelas från Förskola & Grundskola till Engelska skolan enligt tilldelningsmodell för privata
utförare inom skolverksamheten och fritidshemsverksamheten.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.
Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.
Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
stycken gruppbostad och 6 stycken som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

2026

413

Bmss barn

414

Bmss Anneberg

502

Bmss Söderstaden

504

Bmss Björkris

505

Bostäder SBF och referensboende

507

Bmss

508 a

Bmss

12

508 b

Bmss

12

508 c

Bmss

8

508 d

Bmss

2

508 e

Bmss

12

508 f

Bmss

6

508 g

Bmss

12

508 h

Bmss

6

508 i

Bmss

2

508 j

Bmss

510

Ordinärt boende
Summa boendeplatser och lägenheter

4
12
10
10
10

10

10

10

10

12

(12-)16
2

2

2

2

2

28

34

54

48

32

Noter
413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser.

504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

414 Bmss Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya
område. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 807
vård- och omsorgsboende Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

505 Bostäder SBF och referensboende
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kommuninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024
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507 Bmss
Utformning av boende med särskild service kan vara att man
bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12
nyttjas som servicebostad.

510 Ordinärt boende
Det finns behov av ordinära bostäder där personer som bor
på ett BMSS vill flytta till en ordinär bostad av diverse olika
skäl

508 a–j Bmss
Ett behov av ett flertal BMSS under kommande år där de
matchas mot försörjning av byggrätter, exploateringsprojekt
men också inhyrningar ifrån externa hyresvärdar.

Gymnasium och arbetsmarknad
Idag går det ca 3 090 elever på de tre gymnasieskolorna. Om fem år, 2026 beräknas elevantalet uppgå till ca 3 400 elever,
dvs mer än 300 antal fler elever än idag. Nya arbetssätt och ett betydligt mer flexibelt lokalanvändande kommer krävas för
att klara av denna elevmängd i befintliga lokaler.
Lokaltyp och beskrivning
600

Utökning i befintliga byggnader

2022

2023

2024

2025

2026

61

33

21

48

35

Noter
600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler.

Kommunala boende för ensamkommande barn
Då tidigare HVB-hem, HVB-Åsa och HVB-Bukärr, har avvecklats utifrån minskade behov har förvaltningen endast kvar
ett stödboende med 3 platser.
Lokaltyp och beskrivning
601

Bukärr stödboende platser

Noter
601 Bukärr stödboendeplatser
Inga budgetmedel avsatta för befintliga platser.
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2023

2024

2025

2026

3

3

3

3
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Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett
vård- och omsorgsboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.
Kommunens behov av nya vård- och omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.
Lokaltyp och beskrivning
803

Björkris vård- och omsorgsboende

805

Ekhaga vård- och omsorgsboende

807

Anneberg vård- och omsorgsboende

808

Bukärrsgården avveckling

809

Hemtjänstlokal Hede flytt

810

Pölagården avveckling
Summa boendeplatser

2022

2023

2024

2025

2026

120
-26

40
80
x

x
x
120

-26

0

120

Noter
803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 120 lägenheter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet,
projekt 809.
805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya lägenheter.

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.
809 Hemtjänstlokal Hede flytt
Planeras att samordnas med projekt 803 Björkris vård och
omsorgsboende.
810 Pölagården avveckling
Hemtjänsten ska flytta och lämna lokaldelen på Pölagården
till förmån för Åsa HVB.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård och omsorgsboende med 80 lägenheter i kommunen. Samordnas med projekt 1503 Datahall, projekt 414 BMSS Anneberg och projekt 226 Anneberg förskola.

Service
Lokalbehoven omfattar Service Måltid, Service Fastigheter och Service IT.
Lokaltyp och beskrivning

2022

2023

2024

2025

1407

Kullaviksskolan ombyggnad kök och
matsal

1500

Kapareskolans ombyggnad kök

x

1501

Fjordskolan mottagningskök

x

1502

Iseråsskolan mottagningskök

x

1503

Datahall

x

1504

Toalettbyggnad Åsa camping

x

1505

Toalettbyggnad Gårda brygga badplats

x

2026

x
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Noter
1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och matsal
Behov av att bygga om Kullaviksskolans mottagningskök och
matsal för att en förbättrad kvalitet utifrån nuvarande nivå,
samt för en förbättrad arbetsmiljö.
1500 Kapareskolan ombyggnad kök
Den totala produktionen behöver utöka produktionskapaciteten på Kapareskolans tillagningskök. Samordnas med
projekt 1501 Fjordskolan mottagningskök och projekt 1502
Iseråsskolans mottagningskök.

1503 Datahall
Datahall/Serverrum och lagring för flertalet av kommunens
verksamhetssystem.
1504 Toalettbyggnad Åsa camping
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.
1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats
Befintlig byggnad har passerat sitt tekniska slutår och behöver ersättas.

1501 Fjordskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla av tre befintliga mottagningskök på skolan. Samordnas med projekt 1500 Kapareskolans ombyggnad.
1502 Iseråsskolan mottagningskök
Nytt mottagningskök och avveckla befintligt kök som
uppnått tekniskt slutdatum. Samordnas med projekt 335
Iseråsskolan
Lokaltyp och beskrivning

2022

131

Arena inkl skyddsrum

1202

Tillfälliga lösningar eller oförutsedda
händelser

x

1406

Duveheds omlastningsstation

x

1408

Skyddsrum Kvarteret Liljan

1410

Engångskostnader

2023

2024

2025

2026

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Noter
131 Arena inklusive skyddsrum
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.
1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda händelser
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar.
1406 Duveheds omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastningsstation ny plats i Duvehed.
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1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan
Exploateringen av kvarteret gör att befintligt skyddsrum
måste ersättas.
1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.

