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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-11-10 

 
  

Nämnden för Förskola & Grundskola 

Sammanträde onsdagen den 17 november 2021 kl. 16:00 
  
Hålabäcksskolan, Aulan 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

2021-00021  Digital justering 2021-11-23. Johan Tolinsson (S) 
    

2.  Redovisning av inkomna 
skrivelser till nämnd 2021 
 

2021-00007  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

3.  FSG protokoll 2021 
(Samverkansgruppen Förskola 
& Grundskola) 

2021-00028  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet.    

4.  Skadegörelse på skolor 
 
Kl 16.05 
 
Johan Arvidsson, enhetschef 
Mats Söderström, 
verksamhetschef 

.2021-01125  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
   

5.  Projekt om matsvinnet 
 
Kl 16.25 
 
Annika Åkerlund, 
verksamhetschef 

2021-01320  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Slutrapport FTGE 
 
Kl 16.40 
 
Karolina Reinhold, 
utvecklingsledare 

2021-01225  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
 

 Paus kl 17.00-17.20   

7.  Antagande av 
dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma 
stödprocesser 
 
Kl 17.20 
 
Frida Byrsten, verksamhetschef 

2021-01033  Nämnden för Förskola & Grundskola antar 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser, beslutad av Kommunstyrelsen 2021-
08-24 § 202. 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser, beslutad av Kommunstyrelsen 2018-
01-23 § 13, upphör därmed att gälla. 
 

8.  Olycksfall och tillbud 2020-21 
 
Kl 17.30 
 
Helena Hellman, personalchef  

2021-01321  Nämnden Förskola och Grundskola tar del av 
rapporteringen av olycksfall och tillbud under läsåret 
2020/21 noterar rapporten till protokollet. 
 

9.  Göteborgsregionen, GR - 
Interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och 
ISGR år 2022 
 
Kl 17.40 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef  

2021-01180  Förbundsstyrelsen inom Göteborgsregionens 
rekommendationer om interkommunal ersättning 
och avstämningstidpunkter för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR följs från och med 2022 01 
01. Avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad 
 

10.  Grundbelopp 2022 
 
Kl 17.50 
 
Julia Tryggvadottir Tollesson, 
biträdande förvaltningschef 

2021-01153 Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att 
anta grundbeloppen till den fristående verksamheten 
enligt bifogade förslag. 
 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(3) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

11.  Huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete 2020-2021 
 
Kl 18.00 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 
Anna Sörensen, 
utvecklingsledare 

2021-01154 Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
 

12.  Plan för intern kontroll 2022 
 
Kl 18.15 
 
Magnus Fogelblad, 
verksamhetscontroller 

2021-01300 Nämnden för Förskola & Grundskola beslutar att 
godkänna intern kontrollplan 2022 för nämnden för 
Förskola & Grundskola 
 

13.  Delegeringsbeslut antagna av 
nämnden 2021 
 
Kl 18.25 

2021-00031  Redovisning av beslut som fattats av förvaltningen 
på delegation för nämnden noteras till protokollet. 

    

14.  Information - Förskola & 
Grundskola arbetsutskott och 
nämnd 
 
Kl 18.30 
 

2021-00022  Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del 
av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 
    

 
Anders Ekström 
ordförande 

Lars Sundbom 
sekreterare 

 



 

 

INKOMNA SKRIVELSER 20211011 -- 20211107 

 

Datum 
2021-11-07 
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Datum Dokid Beskrivning  Handläggare Diarienummer Sekretess 
2021-11-02 35343 

 
Vårdnadshavares o Vc T Korsells epost - 
Furulidsskolan Elevärenden -Sorbus 3 furulid  

Tommy Korsell 2021-00014 Sekretess 

2021-10-29 35299 
 

Vårdnadshavare och skolchefens epost - Åsa 
Gårdskola 

Maria Andersson 2021-00014  

2021-10-28 35281 
 

Vårdnadshavare och skolchefens epost - 
återkoppling Älvsåkerskolan 

Maria Andersson 2021-00014  

2021-10-25 35228 
 

Epost mellan vårdnadshavare och ordförande 
- Frågor om Åsaskolan 

Maria Andersson 2021-00014  

2021-10-22 35220 
 

Epost mellan ordförande och  vårdnadshavare 
- Frågor om Åsaskolan 

Maria Andersson 2021-00014  

2021-10-22 35219 
 

Epost mellan vårdnadshavare och ordförande 
- Frågor om Åsaskolan 

Maria Andersson 2021-00014  

2021-10-21 35214 
 

Vårdnadshavares epost om frågor om ny skola 
Åsa. Ordförandes epostsvar. 

Maria Andersson 2021-00014  

2021-10-20 35201 
 

Vårdnadshavares epost och skolchefens svar - 
Lärarsituationen på Åsa Gårdsskolan 

Maria Andersson 2021-00014 Sekretess 

2021-10-20 35200 
 

Vårdnadshavares epost och ordförandens svar 
- Lärarsituationen på Åsa Gårdsskolan 

Maria Andersson 2021-00014  

2021-10-19 35168 
 

Vårdnadshavares epost och skolchefens svar - 
Lärarsituationen på Åsa Gårdsskolan 

Maria Andersson 2021-00014 Sekretess 

2021-10-18 35152 
 

Vårdnadshavares epost och skolchefens svar -
Elevärende Åsa Gårdsskola 

Maria Andersson 2021-00014 Sekretess 

2021-10-15 35145 
 

Vårdnadshavares epost - Lärarflykt från Åsa 
Gårdsskola. Skolchefens svar 

Maria Andersson 2021-00014  

2021-11-058 35362 Synpunkt kring samarbete med trossamfund Frida Byrsten 2021-01409  
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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Sammanträdesprotokoll 

Samverkansgruppen Förskola & Grundskola  
  
Närvarande:  Arbetsgivarrepresentanter   

Maria Eriksson, verksamhetschef  
Helena Hellman, personalchef  

  Julia Tryggvadottir Tollesson, biträdande förvaltningschef 
Vanja Winroth, HR generalist 
Lars Sundbom, utvecklare 

 
Arbetstagarrepresentanter:  
Lärarförbundet - Ronnie Ripgården, Victoria Karlsson  
Kommunal - Beatrice Sandgren, Marie Bovin 

                                      Lärarnas Riksförbund - Mats Eriksson, Johan Bergström  
                 Vårdförbundet - Anne Melin  

Vision - Elise Holmberg  
Akademikerförbundet SSR - Sofia Kareliusson  

 
Frånvarande:                  
Ledarna - Katarina Eiderbrant 
Psykologförbundet - Jacob Andersson, Malin Dahlberg 

                 Lärarnas Riksförbund - Jessica Linnéll  
Vårdförbundet - Pia Backström-Rignell 

 Sveriges skolledarförbund – Elisabeth Teghult Mayner  
 
Plats och tid:  Fullmäktigesalen 2021-10-12 kl 10:00-12:00  

  
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll 2021-09-07 godkänns och läggs till handlingarna.  

 
Samverkan VC 
2. Läsårsstart 
Frågan behandlades på förra mötet.  
 
Beslut: Att anteckna informationen 
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
2 (8)  

 
 

3. Rektorsrekrytering  
Söder 

• Karin Hyensjö, rektor på Smedingeskolan har sagt upp sig och rekrytering startar 
omgående. Sofie Holmdal blir tillförordnad rektor på Åsaskolan. 

Norr  
• Åsa Landin blir tf rektor på Särö förskola, Bukärrsängs förskola och Kullaviks förskola. 

Rekrytering startar. Linda Johansson blir rektor på Fjordskolan Kungen.  
Ylla Hinsch blir rektor på Kapareskolan. Anders Svensson tjänstledig från den 1 december.  

 
Lärarförbundet  

• Har de lokala samverkansgrupperna varit med utifrån det vi kommit överens med 
verksamhetschefen? Svar från Vision: Nej inte på Fjordskolan. 
 

• Borde inte ombuden vara inblandade i processen med organisationsupplägget på 
Åsaskolan? Vi har inte fått information om det. Arbetsgivarens svar: Är vi inte klara med 
frågan? Ska vi ha det på FSG?  

 
• Medinflytandet på arbetsplatsen blir åsidosatt. Samverkan ska ske på arbetsplatsen lokalt 

och inte på FSG. Samverkansgruppen skulle få träffa de nya rektorerna. Arbetsgivarens 
svar: Verksamhetschefen kommer att kalla till det. Vi behöver bestämma var samverkan 
ska ske. 

 
Lärarnas Riksförbund  

• Kallas detta matchning eller förflyttning? Vi har skrivit en del om matchning. 
Arbetsgivarens svar: Organisering av verksamheten. Arbetsgivaren har tillgodosett rektors 
önskemål. Arbetsgivaren har varit nöjda men inte de fackliga med hur matchningsprocessen 
varit och vi har kommit överens med verksamhetschefen om att träffa cheferna på skolorna.  

 
• På Åsaskolan har vi inget ombud där och vi har inte fått information överhuvudtaget. Vi 

måste hitta en rutin.  
 
Kommunal  

• Vi har inte fått information från verksamhetschef om Åsaskolan, Kapareskolan och Särö 
förskola.  

 
Vision  

• Vi har inte heller varit med i processen.  
 
Förbunden meddelar arbetsgivaren via mail vart man vill att samverkans ska ske.  
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Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
4. Medarbetarsamtalen har startat  
 
Beslut: Att anteckna informationen.  
 
 
5. Nya chefer-utbildning startar inom kort  
HR håller i utbildningen och mellan åtta och elva rektorer deltar. I programmet ingår utbildning från 
förvaltningens olika verksamheter.  
 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
Arbetsmiljö och skyddskommitté 
6. Covid-19 
Förra veckan hade vi två insjuknade medarbetare och tio elever. Denna vecka tolv elever hittills och de 
flesta på Fjärås Bräckaskolan. Vaccinationerna ska ske på skolorna i första hand. Anne Melin: Region 
Halland håller i vaccinationerna, skolan tillhandahåller med lokal på skolan.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
7. Olycksfall och tillbud  
Se dokument samarbetsrum.  
Arbetsgivaren har gått igenom alla tillbud och konstaterat att det över åren har varit mest tillbud. 
Ungefär hälften av tillbuden har nu registrerats som olycksfall istället och därför ser det olika ut 2020 
och 2021.  
PO Söder är bäst på att registrera sina tillbud. Det är något vi får vi jobba vidare med på de andra 
pedagogiska områdena, sen har vi Kolla Sär på PO Söder som anmäler många tillbud och olycksfall.  
Vissa händelser skulle vi kunna hantera på annat sätt. Det kanske krävs kompetensutveckling ute på 
skolorna.  
 
Lärarförbundet  

• Det finns ett mörkertal på Kolla Särskola eftersom det händer mycket som inte anmäls. Vad 
har vi i skyddskommitté för roll i att följa upp? Arbetsgivarens svar: Vi kan inte följa upp 
varje enskilt ärende. 
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• Det finns vissa högstadieskolor som inte har några olycksfall. Hur hjälper vi skolorna att 
hantera olycksfallen? Arbetsgivarens svar: Kompetensutvecklingsinsats på skolorna. 

Lärarnas Riksförbund:  
• Vi behöver hitta de specifika händelserna om hot och våld. Arbetsgivarens svar: Det kan 

behövas kompetensutveckling så att vi vet hur man undviker att hamna i situationer med 
hot och våld.  

 
Beslut: Att anteckna informationen.   
 
 
8. Behov av insatser maa tillbud och olycksfall 
Personalen upplever att det inte alltid finns tid att anmäla tillbud vilket är ett problem.  
 
Lärarförbundet 

• Antalet anmälningar till AFA är lågt. Arbetsgivaren bör gå igenom och informera 
medarbetare på APT att det går att ansöka om ersättning från AFA. Arbetsgivarens svar: Ja 
det bör tas upp.  

 
Arbetsgivaren kommer att utreda vad som är hot och våld bland anmälningarna, om man kan 
kategorisera och jobba med det i rektorsleden. 
 
Lärarförbundet.  

• Vi önskar återrapport till skyddskommittén.  
 
Beslut: Samverkan sker inte vid sittande möte. Ärendet återkommer på FSG i november. 
 
 
9. Studie arbetsmiljö för lärare genom Psykologprogrammet, GU 
Studenter vid psykologprogrammet erbjuder sig att göra utredningar hos arbetsgivare. Arbetsgivaren 
har diskuterat med lärarförbunden om psykosocial arbetsmiljö kopplat till arbetsplatsen. Arbetsgivaren 
ska tillsammans med lärarförbunden träffa två konsultpar för att diskutera upplägg. Om vi är nöjda 
finns möjlighet att utreda i större skala nästa år. Det är kostnadsfritt och vi inväntar återkoppling på 
anmälan.  
 
Beslut: Information/dialog.   
 
 
10. Riskbedömning vaccinering 12-15 åringar (avser inte den medicinska insatsen utan 
helheten) 
Arbetsgivaren skickar kalenderinbjudan där förbunden svarar om de vill vara med 18 oktober. 
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Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Verksamhet  
11. Ärenden inför AU/Nämnd 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisar budget 2022.  
Diskussion 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
12. Tidsplan betygssättning 
Vision  

• Vi har satt datum för hösten. Den 10 december öppnar betygssättning, den 15 december kl 
12 stänger betygssättningen. Betygskatalogen skrivs under den 16 december och betygen 
publiceras dagen efter. Det gäller alla skolor och alla årskurser. 

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
13. Arbetsår 22/23 
Arbetsgivaren har rättat felaktigheterna i dokumentet. 
 
Beslut: Beslut fattas i enighet med alla förbunden utom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som 
har lämnat in synpunkter.  
 
 
14. Lärarlönelyft - täckningsgrad, fördelning, principer 
Se dokument samarbetsrum. Arbetsgivaren redovisas lärarlönelyftet.  
 
Lärarnas Riksförbund 

• Vissa team har aldrig kunnat fördela ett lärarlönelyft och det kan leda till att man vill byta 
skola till ett område där man kan få lärarlönelyft. Arbetsgivarens svar: De enheterna har 
redan många lärare som har lärarlönelyftet. Arbetsgivaren styr så att duktiga lärare söker 
sig till skolor som har större utmaningar ur ett socioekonomiskt perspektiv.  

 
Beslut: Att anteckna informationen. 
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15. Förstelärare - täckningsgrad, fördelning, principer  
Arbetsgivaren har inte nyttjat alla platser. Arbetsgivaren kommer att tappa 900 elever till IES och då 
har vi inte rätt till statsbidraget. Tre platser är intecknade och fem platser som vi inte söker statsbidrag 
för.  
 
 
Lärarnas Riksförbund  

• Kan vi nyttja fler platser? Arbetsgivarens svar: Det blir problematiskt när elevantalet bakåt 
i tiden styr statsbidraget samt att övriga fristående skolor får platser över som kan fyllas 
med elever från kommunens skolor.  

 
Beslut: Att anteckna informationen 
 
 
16. Skolplatsen- riskbedömning vilka ska delta? Ska vi ha särskild samverkansgrupp?  
Skolplatsen ersätter elevhanteringssystemet IST.  
 
Förbunden meddelar arbetsgivaren via mail om deltagande.  
 
Lärarförbundet:  

• Särskild samverkansgrupp med rapportering till FSG.  
 
Beslut: Dialog. 
 
 
17. Löneöversyn 2022 
Arbetsgivaren har lagt upp lönestatistik och hur vi tänker utifrån lönestatistiken kommer att tas upp på 
ledningsgruppen. Förhandling pågår med Kommunal. Exempelvis för elevhälsan tittar vi på som en 
egen grupp. 
  
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
18. Kompetenskartläggning fritidshem  
Arbetsgivaren ska kartlägga vilka personer bland personalen som kan styrka att de har en utbildning att 
arbeta med barn. Arbetsgivaren tittar på alla befattningar inom förvaltningen och vad vi behöver göra.  
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
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Övrigt 
19. Lokalkonceptet 
Ärendet bordläggs till mötet i november. 
 
Beslut: Att anteckna informationen. 
 
 
Samverkan förklaras avslutad 2021-10-12 kl 12:00  
  
 
Vid protokollet  
 
 
Lars Sundbom 
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Justeras:  
 
För arbetsgivaren:      
   
 
Maria Andersson  
  
   
För arbetstagarna:               Lärarnas Riksförbund  
  
  
Lärarförbundet                                         Mats Eriksson  
  
   
Ronnie Ripgården                                                   
 
  
Vision                                                          Kommunal  

  
  

Elise Holmberg                                                       Beatrice Sandgren                                    
  
  
Akademikerförbundet SSR               Vårdförbundet 
 
 
Sofia Kareliusson                  Anne Melin        
 
 
Skolledarförbundet                                    Ledarna 
 
-                                                        -  
 
Psykologförbundet      
 
-                                        
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Förskola & Grundskola arbetsutskott Datum  

2021-11-03 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 149 Dnr 2021-00028 
FSG protokoll 2021 (Samverkansgruppen Förskola & Grundskola) 

Förslag till beslut 
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar 
informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll förvaltningsgemensam samverkan i oktober 2021.  

Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-10-12.  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om arbetsutskottet kan notera informationen 
i protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

 

 



 
 

Datum 

2021-11-10 
Diarienummer 

FG 2021-01225 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Lars Sundbom 
0300-835240 
Utvecklare 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Slutrapport FTGE 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola och Grundskola har tagit del av informationen och antecknar informationen i 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet  
Slutrapportering av FGTE 2017-2020 
FGTE var ett Halländskt samarbete genom kommunerna Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Laholm, 
samt Högskolan i Halmstad och Region Halland. Syftet var att ta reda på, samt vetenskapligt och 
erfarenhetsmässigt identifiera metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för 
barns och elevers måluppfyllelse, fördjupa lärdomar kring en specifik fråga samt höja kompetensen 
inom organisationen kring ett vetenskapligt förhållningssätt. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Slutrapportering FGTE 2017-2020, 20211110 
FGTE summering 20210407 
Forskningsrapport FGTE sammanfattning 20210308 
 

 

Maria Andersson  

Förvaltningschef 

 



2021-02-25 

 
   

 

   
 

Forskningsrapport FGTE:  

Sammanfattning 2017–2020 
Forskargruppen FGTE (Pernilla Granklint Enochson, Annette 
Johnsson, Jeanette Sjöberg) 
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Inledning och bakgrund 
Samarbetsprojektet “From Great to Excellent” (FGTE), som har inspirerats av Kanadas 
mycket framgångsrika skolutvecklingsarbete (därav projektets namn) är ett 
regionövergripande samverkansprojekt som initierades 2015 mellan fyra deltagande 
halländska kommuner (Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Laholm), samt med Region 
Halland och Högskolan i Halmstad som samarbetspartners. Projektets organisation har 
bestått av en styrgrupp (bestående av personer i ledande positioner från de medverkande 
parterna), en operativ processgrupp (bestående av representanter från de medverkande 
parterna), samt en forskargrupp (bestående av tre forskare från Högskolan i Halmstad). Det 
övergripande syftet med FGTE är att besvara frågan: “Hur kan vi förmå och stödja våra 
elever så att de kan nå sin optimala kapacitet i skolan – och därmed öka sin 
måluppfyllelse?” och avser alla skolformer (förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 
vuxenutbildningar), som man menar står inför samma sorts utmaningar vad gäller elevers 
förmåga att nå sin optimala kapacitet. Det gemensamma målet för samarbetet är att minska 
gapet mellan barns/elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera. En viktig del i 
projektet är tanken med kunskapsöverföring mellan verksamheter och kommuner som sker 
genom att man tar del av varandras utvecklingsprojekt. Detta har skett i tre omgångar med 
olika deltagare från de medverkande kommunerna och verksamheterna.  
     Parallellt med arbete i sina respektive projekt så har deltagarna genomfört en gemensam 
utbildning på temat analyskompetens i regi av Högskolan i Halmstad (HH). Kursen 
analyskompetens syftar till att öka deltagarnas förmåga att själva analysera sin egen 
verksamhet enlig mer vedertagna vetenskapliga principer. Processen med forskning och 
utbildnings- (FoU) anknytning är i sig är väsentlig, eftersom arbetssättet kan skalas upp 
och användas vidare inom exempelvis hela regionen. Högskolan i Halmstad har under flera 
år arbetat med intentionen att stödja praktiknära forskning av direkt relevans för förskolans 
eller skolans utveckling. Detta är en viktig aspekt i skolhuvudmannens och 
lärarutbildningens strategiska utvecklingssträvanden. Hösten 2017 drog projektet igång på 
allvar med den första deltagargruppen/kursomgången (ht17/vt18), följt av ytterligare två 
kursomgångar (ht18/vt19 och ht19/vt20). Projektet var tänkt att fortgå i fem år, fram tills 
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2022, men projektet har beslutats att avslutas tidigare än den tänkta projekttiden, vilket 
innebär att projektets totala tid landar på tre år. 
     Föreliggande forskningsrapport är en sammanfattning av genomförd forskning som 
bedrivits av forskargruppen under de tre år som projektet har fortskridit och har en 
inriktning mot det övergripande syftet (se ovan). FGTE-projektet har haft ett unikt 
forskningsperspektiv genom att de medverkande kommunernas utvecklingsarbete under 
tre år studerats utifrån lärarnas perspektiv (se bild 1 nedan för överblick av planerad och 
delvis genomförd forskning). Inom ramen för FGTE har det i slutet på varje projektår 
författats en forskningsrapport det vill säga för projektår 1 och 2 (se bilaga 1 och 2). För 
projektår 3 så ingår forskningsrapporten i föreliggande sammanställning av samtliga tre 
projektår. Det innebär att det i denna rapport redovisas den forskning som har bedrivits av 
forskare från HH inom det övergripande projektet FGTE under hela projekttiden (2017–
2020).  
  

 
Bild 1: Kursomgångar/projektår & datainsamling  
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Övergripande redogörelse för forskningen år 3 
På grund av Corona-situationen som uppstod våren 2020 så ändrades förutsättningarna och 
upplägget för det tredje projektåret. Istället för att avsluta kursomgång 3 i maj 2020 så sköts 
utbildningen fram till hösten 2020, där den avslutades den 15 oktober. De tänkta 
intervjuerna med kursdeltagare som skulle genomförts vid vårens kurstillfällen av 
forskarna blev inställda på grund av den rådande pandemisituationen. Det empiriska 
materialet som ligger till grund för forskningen för projektår 3 har därför huvudsakligen 
samlats in under hösten 2020 och består av deltagarnas bakomliggande 
dokumentationer/slutrapporter och insamlade enkäter med individuella svar från 
deltagarna. Totalt finns resultat med bakomliggande dokumentationer/slutrapporter från 11 
grupper för 2020 (att jämföra med 11 grupper för 2019 och 12 grupper för 2018). 
Sammanlagt så besvarade 26 deltagare enkäten 2020 (att jämföra med 60 stycken som 
svarade på samma enkät 2019 och 57 stycken som svarade 2018). Den övergripande 
forskningsfrågan för 2020 var framtagen av forskargruppen i FGTE i dialog med 
processgruppen för FGTE och var formulerad enligt följande: Vilka erfarenheter har 
deltagarna av FGTE med fokus på en eventuell förändrad praktik? Forskargruppen i FGTE 
genomförde en konferenspresentation vid NFPF/NERA-konferensen (“Nordic Educational 
Research Association /Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning”; internationell 
forskningskonferens) i Åbo, Finland i mars 2020. Därutöver var ytterligare två bidrag 
accepterade och planerade för deltagande i ECER-konferensen (“European Educational 
Research Association”; internationell forskningskonferens) i Glasgow, Skottland i oktober 
2020. Denna blev dock inställd på grund av Corona. Under 2020 har forskargruppen fått 
med ett bidrag i en planerad internationell antologi kring möjligheter och utmaningar med 
organisatoriska samarbeten, och arbetar nu med att skriva fram sitt kapitel. Antologin är 
tänkt att publiceras av förlaget Springer under 2021.  
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Metod  
Under den tid som projektet har pågått så har forskargruppen kontinuerligt samlat in olika 
slags datamaterial (se bild 1 ovan samt bild 2 nedan) i syfte att följa projektet på 
vetenskapliga grunder. Denna följeforskning och/eller praktiknära forskning har bedrivits 
i nära dialog med processgruppen för FGTE och varje projektår har haft ett eget fokus. 
Övergripande frågeställning under år 1 (ht17/vt18) var: Hur gestaltar sig samtalen i 
diskussionsgrupperna i FGTE-kursen? Forskningsfokus för år 2 (ht18/vt19) var: Vilken 
syn på barnet/eleven framkommer i samtalen? och forskningsfokus för år 3 (ht19/vt20) var 
tänkt att ligga på fördjupade analyser på några av enheterna utifrån intervjuer med deltagare 
med fokus på en eventuell förändrad praktik. Här kom dock Corona-situationen emellan 
och det genomfördes inga intervjuer.  

Hela projektet har varit praktiknära så till vida att processgruppen och styrgruppen 
har formulerat forskningsfokus för det innevarande året. Frågorna som deltagarna har 
arbetat med i sina projekt har varit praktiknära och syftat till att öka förskolans och 
elevernas måluppfyllelse. Forskarna har inom ramen för kursen i analyskompetens bistått 
deltagarna från de olika skolorna och förskolornas att formulera undersökningsbara 
frågeställningar utifrån deras respektive givna fokus. Statens offentliga utredningar skriver 
följande om praktiknära forskning: ”Syftet med praktiknära forskning är att utveckla och 
förbättra undervisningen i skolväsendet för att öka elevers och förskolans måluppfyllelse. 
Forskningsfrågor formuleras utifrån professionens behov av kunskap om lärande och 
undervisning i ett visst ämne eller ämnesområde. Forskningsfrågor kan bl.a. rikta fokus 
mot lärar- och förskollärarprofessionen, undervisningspraktiken eller 
undervisningsmetoder. Praktiknära forskning betecknar därför kunskap som har direkt 
nytta och användbarhet i verksamheten och som bl.a. kan bidra till att stärka utbildningens 
vetenskapliga grund. Den praktiknära forskningen ska, precis som all annan forskning, 
hålla en hög vetenskaplig kvalitet i såväl nationell som internationell jämförelse.” 
(http://www.sou.gov.se/praktiknara-skolforskning-i-samverkan/om-praktiknara-
forskning-i-skolan/)  
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Med utgångspunkt i detta, kan den forskning som genomförts i projektet beskrivas 
som praktiknära forskning. Därtill kan forskningen som bedrivits även betecknas som 
följeforskning i och med den forskning som bedrivits på och parallellt med kursen, där 
forskargruppen har analyserat flera av de pågående processerna. Exempelvis utifrån ett 
longitudinellt perspektiv där utvecklingen av deltagarnas frågeställningar analyserats 
utifrån ett innehållsperspektiv, och utifrån djupanalyser av deltagarnas samtal. Ytterligare 
ett exempel på följeforskning är uppföljning i enkäten kring hur deltagarna har förvaltat 
sina lärdomar ute på sina respektive skolenheter. Följeforskning som begrepp innebär en 
forskningsbaserad löpande utvärdering av ett projekt eller en process inom en 
organisation, företag eller myndighet, och har inte i första hand en kontrollerande 
funktion, utan ska framförallt bidra till utveckling och lärande för alla parter som 
samverkar med projektet. Genom att utvärderingen bidrar till lärande blir den 
processtödjande och kan samtidigt utgöra underlag för planering, styrning och beslut om 
implementering (Hallin & Jakobsson, 2017). Med utgångspunkt i detta så har syftet med 
forskningen varit att bidra till organisatoriskt och pedagogiskt lärande och utveckling. 
 

 
Bild 2: Forskningscykler FGTE/analysarbete  
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Enkät 

Den årliga enkäten (se bilaga 3) har ett tvådelat syfte: dels en del i den följeforskning som 
bedrivs, dels ett sätt att utvärdera deltagarnas uppfattningar om olika aspekter av sitt 
deltagande i respektive kursomgång. De tendenser som visar sig när enkäterna 
analyserades är att värdarna upplever att kursen varit bra för att analysera den egna 
verksamheten men att de kritiska vännerna upplevde att kursen varit intressant men inte 
direkt applicerbart på den egna verksamheten.  Men samtidigt har de flesta medverkande 
svarat att de upplever att de helt eller delvis har ökat sin förmåga att analysera och reflektera 
över den egna verksamheten. Så trots att frågorna som undersöktes i projektet inte varit 
direkt applicerbara så har ändå kursen gett dem redskap att analysera den egna 
verksamheten. Deltagarna uttrycker tydligt att kursen har gett dem möjlighet att djupdyka 
i en frågeställning och gett nya insikter både vid besöken på varandras skolor och vid 
diskussionerna under kurstillfällena. Däremot finns hela skalan i enkätsvaren, allt från att 
deltagarna känner att de fått utökat utrymme att diskutera utvecklingsarbeten på deras egen 
skolenhet, till de som upplever att de inte alls får något utökat utrymme. Denna fördelning 
är relativt jämn över åren. 
 

Fritextsvar 

Totalt har det inkommit 172 fritextsvar i de tre årsenkäterna, fördelade på de två frågorna 
”Vad i processen kring att vara värd/kritisk vän tycker du har varit bra?” och ”Vad i 
processen kring att vara värd/kritisk vän tycker du skulle kunna utvecklas/ha gjorts 
annorlunda?”, och i flera fall har samma respondent besvarat båda frågorna. Vid en analys 
av samtliga inkomna fritextsvar så framträder vissa teman särskilt tydligt. Det absolut 
tydligaste temat är kopplat till den första frågeställningen och handlar om 
erfarenhetsutbytet mellan verksamheter; strax över tre fjärdedelar av respondenternas svar 
på denna fråga handlar om detta, totalt sett. Det som lyfts mest är just värdet i att få dels 
insyn i andra verksamheter, dels andras perspektiv på sin egen, samt att mötet i grupperna 
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beskrivs som ytterst kompetensutvecklande. Detta tema är lika framträdande i samtliga tre 
års enkäter. 
  
Exempel på temat erfarenhetsutbyte: 
  
Att vara kritisk vän har hjälpt mig att utveckla mitt kritiska förhållningssätt. Att kritiskt 
ifrågasätta vedertagna sanningar. Som bonus har jag fått många nya tankar kring 
forskningsfrågan som jag kan ta med hem till min egen verksamhet trots att min kommun 
hade en helt annan forskningsfråga. (Respondent, år 1) 
   
Att få ta del av andras skolors utvecklingsområde, strukturer, har verkligen bidragit till 
min vidareutveckling inom min skolas utvecklingsområde. (Respondent, år 1) 
 
Att få syn på sin egen verksamhet/praktik genom att diskutera/utforska andras utifrån en 
specifik frågeställning har varit givande. Att få ta del av andras erfarenheter och tankar 
om ämnesområdet är inspirerande. (Respondent, år 2) 
  
Viktigt att få möjlighet att besöka andra verksamheter för nya perspektiv in i sin egen 
praktik. (Respondent, år 3) 
  
Att man kan lära sig från andra skolor/lärare och kanske bidra till skolutveckling hos dem. 
(Respondent, år 3) 
  
Det näst mest framträdande temat är kopplat till den andra frågeställningen och har att göra 
med en upplevd otydlighet vad gäller process för projektet som helhet; totalt sett handlar 
hälften av respondenternas svar på denna fråga om detta. Det som tas upp är av lite olika 
karaktär som exempelvis bristfälligt med information inför uppstart av projektet, 
otydligheter kring genomförande, olika slags information från kommunerna, otydligheter 
kring förväntningarna på projektet, samt på innebörden av rollerna som kritisk vän 
respektive värd. Detta tema är lika tydligt i de två första åren. I det tredje årets enkätsvar 



 

  Page 9 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

präglas majoriteten av svaren av olika konsekvenser pandemin har haft för deltagandet i 
projektet. 
 

Exempel på temat otydligheter: 
  
Svårt att inledningsvis se vad det skulle bli. Viss otydlighet. (Respondent, år 1)     
  
Tydligare uppstart kring vad som förväntas av värd/kritisk vän. (Respondent, år 1) 
  
Det var oklart vilka förväntningar som fanns på processen och slutprodukten i det vad vi 
skulle göra åt värdarna och så tydliggöra förväntningar på rollen är viktigt. Viktigt också 
att det är rimliga förväntningar på de kritiska vännerna avseende undersökning. Det hade 
varit bra att få prata om i förväg vilka grupprocesser som kunde uppstå. (Respondent, år 
1)   
  
Tydligare instruktioner om förväntningar innan start. Otydligt från min kommuns håll. 
(Respondent, år 2)   
  
Tydligare ramar. Tydligare kring målet. (Respondent, år 2) 
 

Sammanfattningsvis gå det att utläsa av de inkomna fritextsvaren att projektets 
metodologiska upplägg med värdar/kritiska vänner har varit väldigt framgångsrikt. 
Visserligen framkommer det att det finns detaljer att skruva på vad gäller information kring 
struktur och förväntningar, men överlag så lyfts återkommande de positiva aspekterna med 
detta arbetssätt. Det är även här som den främsta kunskapsöverföringen sker i projektet, 
enligt deltagarna. 
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Dokumentation 

Fokus i dokumentationen och/eller deltagarnas slutrapporter är den gemensamma 
forskningsfrågan från respektive grupp och som kommer från de olika skolenheterna. 
Skolornas frågeställningar kan analyseras utifrån många olika perspektiv och fokus för ett 
sådant är framtaget av processgruppen och bygger på de tre kategorierna Undervisning, 
Organisation och kultur (se bild 3).    

                                                                                                                                               
                                            

 
 
Bild 3: Meningsbärande enheter för analys 
 

Utifrån en sådan uppdelning (se sammanställning av gruppernas forskningsfrågor i relation 
till undervisning, organisation och kultur i tabell 1 nedan och i bilaga 4) visar det sig att 
alla skolor någon gång under de tre åren har haft huvudfokus på kategorin undervisning i 
sin frågeställning. Kategorin organisation förekommer i något högre grad än kategorin 
kultur. Analysen utgår från det fokus som skrivs fram i frågeställningarna. I de flesta 
gruppernas utvecklingsarbeten finns undervisningen och därmed eleverna med som ett 
outtalat mål för arbetet. Rapporterna som värdar och kritiska vänner skrivit fram på varje 
skola har alltid ett fokus på att utveckla verksamheten så att den skall gynna dess elever, i 
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enlighet med det övergripande syftet för projektet. I analysarbetet av frågeställningarna 
framgår det att det på flera skolor började växa fram en struktur där frågeställningarna 
bygger på varandra som en helhet (ett exempel på detta är Kungsbackas gymnasiegrupp, 
se bilaga 4). Det syns också fler kopplingar mellan frågeställningarna i år 2 och 3 bland 
flera av de andra skolorna. Det som händer över de tre projektåren är att det blir mindre 
fokus på undervisning och mer fokus på sådant som inte har direkt bärighet på det som sker 
i klassrummets kunskapsinhämtande funktion (som exempelvis ett ökat fokus på elevhälsa 
och social lärmiljö). 
 

Tabell 1: Indelning av skolornas/förskolornas frågeställningar enligt 
processgruppens kategorier undervisning, organisation, kultur  
 
 

Undervisning Organisation Kultur 

År 1 5 4 3 

År 2 4 3 4 

År 3 3 3 5 

 

Inspelningar 

Under det första projektåret så gjordes det ljudinspelningar av den första kursomgångens 
deltagares gruppsamtal vid ett tillfälle. Detta var vid det andra kurstillfället för deltagarna 
där de skulle diskutera sina respektive projekt, forskningsfrågor och angreppssätt i sina 
grupper med kritiska vänner och värdar. Det insamlade materialet från detta tillfälle består 
således av inspelade samtal från samtliga tolv grupper, indelade efter område (förskola, 
grundskola, gymnasie/vux.) under en hel dag. Inspelningen, som var förankrad och 
godkänd av deltagarna, gjordes med hjälp av iPads och mobiltelefoner och fördes därefter 
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över till externa hårddiskar. Syftet med inspelningen var att fånga olika nyanser av 
deltagarnas inställningar till det gemensamma arbetet, för att kunna svara på det årets 
övergripande forskningsfråga ”Hur gestaltar sig samtalen i diskussionsgrupperna i FGTE-
kursen?” Forskarnas roll under dagen var att handleda de olika grupperna vid behov och 
alltså inte aktivt delta i de pågående diskussionerna. Totalt sett så genererade 
inspelningarna cirka 60 timmars material. 
     Ljudinspelningarna projektår 2 består av inspelade samtal från 9 olika tillfällen. Dessa 
inspelningar ägde rum när värdarna och de kritiska vännerna träffades i sina respektive 
grupper för att genomföra sina gemensamma analyssamtal. Vid dessa tillfällen analyserade 
deltagarna den gemensamt insamlade empirin vid fysiska träffar som ägde rum under en 
dag mellan kurstillfällena (med undantag av några få grupper som genomförde dessa 
samtal vid ett av de ordinarie kurstillfällena). Övergripande fokus för detta års 
forskningsfråga var “Vilken syn på barnet/eleven framkommer i samtalen?” och de 
instruktioner som deltagarna fått inför sina samtal detta år var just att i än högre grad 
fokusera på elev/barnperspektivet i frågeställningar och analys. Fokus för forskargruppen 
var därmed att detektera i vilka sammanhang och på vilket sätt det samtalades om barn- 
och elevperspektivet. Vid dessa inspelningar deltog inte heller forskarna i själva samtalen 
eller i deltagarnas analysarbete, utan fungerade som observatörer. Inspelningarna 
genomfördes med hjälp av digital teknik och totalt sett så genererade inspelningarna cirka 
36 timmars material. Under dessa tillfällen gjordes även fältanteckningar av forskarna, som 
kompletterande underlag för analys. 
    Utifrån dessa ljudinspelningar har forskargruppen genomfört olika analyser. Bland annat 
har det gjorts en diskursanalytisk fördjupning av ljudinspelningen från det första året med 
fokus på förskolepraktiken och hur just diskurser kring förskolan som praktik konstrueras 
i samtal kring kollegialt utvecklingsarbete mellan olika aktörer i förskolan. I denna analys 
framträder det dels hur deltagarna tillsammans utformar en praxisgemenskap, så kallad 
community of practice (Lave & Wenger, 1991), med gemensamma referenspunkter för 
verksamheten, dels hur deltagarnas förutfattade meningar om varandras respektive 
yrkesroller synliggörs och präglas av stereotypa föreställningar (exempelvis kring 
yrkesrollerna förskollärare och barnskötare). Utifrån det andra årets inspelningar har 
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forskargruppen exempelvis genomfört en samtalsanalys på materialet utifrån lärarnas och 
elevernas respektive retorik om varandra såsom den framträder i analyssamtalen. Här 
framträder en bild av hur olika lärare respektive elever ser på begreppet lärande i allmänhet 
och förbättrat lärande i synnerhet.  

Sammanfattningsvis så innebär den sammanlagda empirin som samlats in av 
forskargruppen under de tre projektåren en större mängd data. Datan är varierad, vilket 
framgår av ovan, och bidrar med sina olikheter till en samlad bild av vad som försiggått i 
projektet som helhet. Utifrån datan/empirin har under de tre projektåren olika mindre 
forskningsstudier (så kallade delstudier) genomförts av forskargruppen i syfte att bidra till 
helheten. I nästa stycke redogörs för de huvudsakliga delstudier som hittills genomförts av 
forskargruppen. 
 

Sammanlagd empiri och analyser projektår 1–3 
Det empiriska material som samlats in under de tre projektåren går att utläsa av bild 1 (och 
bör även relateras till bild 2), med undantag av de intervjuer som skulle genomförts under 
våren 2020. Sammanfattningsvis så är materialet följande: enkätsvar från tre kursomgångar 
(2018, 2019, 2020), dokumentation (det vill säga deltagarnas avslutande grupprapporter) 
från tre kursomgångar (2018, 2019, 2020), inspelade gruppsamtal från projektår 1 (totalt 
12 gruppsamtal), samt inspelade analyssamtal mellan kritiska vänner och värdar (totalt 7 
analyssamtal). Enkäten togs fram av forskargruppen från HH under våren 2018 och består 
av 21 frågor (19 flervalsfrågor med Likertskala och 2 öppna frågor) om respondentens egen 
uppfattning angående relationen mellan utvecklingsarbete i FGTE-kursen och deras 
dagliga arbete, kunskapsutveckling avseende forskningskompetens, grupparbetes-
processen, samt samarbetsmodellen. Den senare refererar till modellen med värd kontra 
kritiska vänner i projektarbetet. Enkätsvaren har årligen analyserats med SPSS-
faktoranalys för att upptäcka potentiella underliggande variabler. Dokumentationen eller 
deltagarnas slutrapporter är resultaten från de olika gruppernas arbete och innehåller ett 
antal rubriker och/eller punkter (syfte, frågeställning, resultat och implikationer) i syfte att 
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utveckla skolverksamheten. Dessa korta rapporter skrivs samman gruppvis vid slutet av 
varje kursomgång och fokus i dessa är den gemensamma forskningsfrågan.  

 

Övergripande redovisning forskning år 1–3  
Under forskningsår 1 (2017/2018) genomfördes tre delstudier kopplade till 
forskningsfokuset beträffande hur samtalen gestaltar sig i diskussionsgrupperna i FGTE-
kursen. I en av dessa studier analyserades svaren på den enkät (se ovan) som samlades in 
vid avslutningen av den första kursomgången. Analysen visade att av de 19 variablerna 
framkom sju underliggande faktorer. Av dessa sju underliggande faktorer visade två på 
intressanta resultat. Båda dessa faktorer visar sammanfattningsvis på ett negativt samband 
mellan gruppens fokus på forskningsfrågan och användning av forskningsmetodik i 
relation till individens uppfattning av ökad förståelse för och deltagande i den egna skolans 
utvecklingsarbete samt förmåga till att reflektera över sin egen praxis. En förklaring till 
detta kan vara att gruppens professionella forskningsfråga initierades av värden och 
hans/hennes kommun och var inte relaterad till de andra gruppmedlemmarnas 
utvecklingsprojekt vid deras respektive skolor. Resultatet av analysen indikerar att när 
deltagarna har uppfattat att gruppen är fokuserad på forskningsmetodiken eller 
forskningsfrågan, hålls individens kompetensutveckling för att analysera sin egen praxis 
eller möjligheter att reflektera över sin egen praxis tillbaka.  
     Det som lärs eller görs i gruppen uppfattas uppenbarligen inte vara applicerbart i den 
egna skolkontexten. Det pekar på en negativ relation mellan upplevd gruppinlärning och 
utveckling beträffande kunskaper i forskningsmetodik å ena sidan och individens 
uppfattning om relevansen av dessa färdigheter i sin egen praktik å andra sidan. Vad 
deltagarna diskuterade eller utvecklade i sina grupper upplevdes inte vara tillämpligt i sina 
egna vardagliga sammanhang. Man skulle ha förväntat det motsatta, men när det gäller 
kunskapsöverföring, kan kunskap som erhållits i ett specifikt sammanhang inte automatiskt 
antas överföras till ett annat sammanhang. Resultaten väcker en viktig fråga; hur ska 
kompetensutveckling organiseras för att göra det möjligt för individer att överföra kunskap 
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och kompetensutveckling från ett sammanhang till ett annat? Ett stort värde av FGTE-
projektet har varit mötet och samarbetet kollegor emellan från olika kommuner där de har 
kunnat dela information om arbetssätt och diskutera olika problem. Denna analys visar 
dock att det möjligtvis behöver bli ett större fokus på de enskilda deltagarna och deras 
arbete med sina egna problemställningar för att kunna applicera forskningsmetodik i en för 
dem relevant kontext. I relation till de tre områdena kultur, organisation och undervisning 
är detta resultat mest knutet till området organisation och hur man organiserar 
kompetensutveckling.  
     I den andra delstudien var fokus på gruppernas frågeställningar och hur de tolkades. 
FGTE-projektet kan sägas vara uppdelade i tre olika hierarkiska nivåer. Den första nivån 
är regionnivån med styrgruppen som formulerat en övergripande frågeställning för hela 
projektet (”Hur kan vi förmå och stödja våra elever så att de kan nå sin optimala kapacitet 
i skolan – och därmed öka sin måluppfyllelse?” med en påföljande förtydligande “Minska 
gapet mellan barns/elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera.”) På den andra 
nivån har sedan de fyra kommunerna anpassat den övergripande frågeställningen till den 
enskilda kommunens mål och behov, i vissa kommuner har det blivit en 
kommungemensam fråga och i andra kommuner flera olika frågeställningar. Slutligen, på 
den tredje hierarkiska nivån, anpassas frågeställningen till de enskilda skolornas och 
förskolornas behov. Detta innebär att varje nivå måste tolka föregående nivås intentioner. 
Analysen av dessa frågor visar att kunskap och elever/barn är väl framskrivna i den 
övergripande frågeställningen men genom de tre stegen läggs fokus mer på att kartlägga 
undervisning, det vill säga ett större fokus på lärarna och deras undervisning. 
Undervisningens intentioner är självklart att elevers kunskaper skall öka men samtidigt 
ändras fokus från själva eleverna. Några av skolornas frågeställningar handlade också om 
hur olika fortbildningsinsatser för lärare fallit ut i organisationen. Ur ett 
forskningsperspektiv är dessa frågor intressanta då det handlar om hur människor i grupp 
tolkar ord och dess innebörd. Dessutom är det utifrån ett organisationsperspektiv intressant 
hur denna relativt stora och geografiskt utspridda grupp styrs via olika frågeställningar. 
Empirin till denna studie är ljudinspelningarna från gruppernas arbete, slutrapporterna från 
grupperna, samt mötesprotokoll. 
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Den tredje delstudien från forskningsår 1 syftade till att analysera de diskursiva 
konstruktioner av förskolan som uttrycks när verksamma inom förskolan möts och 
diskuterar kollegialt utvecklingsarbete. Här var det de inspelade samtalen av de fyra 
förskolegrupperna vid det andra kurstillfället som låg till grund för analys. Frågor för 
studien var: Vad synliggörs i samtal mellan verksamma inom förskolan i kollegialt 
utvecklingsarbete? Hur konstrueras olika diskurser om förskolan i dessa diskussioner? 
Delstudiens resultat visar att flera av förskolepraktikens diskurser förekommer i samtalen 
mellan deltagarna från förskoleverksamheten, och att kollegialt utvecklingsarbete belyses 
från flera olika perspektiv. Föreställningar om varandras olika roller framträder som ett 
eventuellt hinder för att uppnå kollegialt lärande och samarbete. Olikheter vad gäller 
aspekter som till exempel syn på kunskap och lärande, policydokument, idéer om barn, 
normer och förväntningar framkommer tydligt. Dessa skillnader i uppfattningar pekar å 
ena sidan på svårigheterna med kollegialt utvecklingsarbete, men å andra sidan att det finns 
en gemensam diskurs om förskolans praktik utifrån en gemensam förståelse för 
verksamheten som grundar sig på erfarenhet. Sammanfattningsvis är det här två starka 
diskurser som är motsägelsefulla. Utöver dessa diskurser var även den administrativa 
diskursen framträdande i de fyra diskussionsgrupperna. Avslutningsvis bidrog de tre 
delstudierna forskningsår 1 till att besvara den övergripande forskningsfrågan för året samt 
att blicka framåt över de kommande projektåren. Resultaten från forskningen, tillsammans 
med utvärdering av projektår 1, bidrog till reflektion över projektets upplägg i 
processgruppen, vilket i sin tur ledde till att man reviderade processen till viss del. Detta 
utvecklingsarbete som genererades av kunskapsöverföring skedde kontinuerligt under 
projektets gång.   

Under forskningsår 2 (2018/2019) var forskningsfokus Vilken syn på barnet/eleven 
framkommer i samtalen? Även detta år genomfördes tre delstudier kopplade till 
forskningsfokuset. Bland annat gjordes djupgående analyser av analyssamtalen under 
gruppernas arbete ute på skolorna. I den första av delstudierna analyserades hur grupperna 
genomförde sina diskussioner, vilket fokus de hade i sina samtal och vad som avgjorde 
riktningen för de resulterande diskussionerna. Analysen visar att grupperna utförde sina 
uppgifter på mycket olika sätt. Vissa grupper var uppgiftsorienterade, vilket innebär att de 
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var inriktade på att lösa den uppgift de hade fått i kursen, medan andra var inriktade på vad 
resultaten av data betydde för deras dagliga arbetsaktiviteter, hur den kunde användas och 
ytterligare andra var intresserade av att lösa forskningsfrågan, mer vetenskapligt inriktade. 
I den andra delstudien genomfördes även en fördjupad samtalsanalys av 
deltagargruppernas analyssamtal, vilket redogjorts för tidigare i texten. I den tredje 
delstudien analyseras frågeställningarna återigen, men nu med utgångspunkt i vem och vad 
som ska undersökas i gruppernas arbeten utifrån vad som formuleras i deras respektive 
frågeställningar. I delstudien genomfördes en innehållsanalys av skolornas frågeställningar 
kopplat till vilket fokus som frågeställningarna innehåller, såsom vem som ska undersökas 
(elev, lärare, verksamheten) och vad som ska undersökas (kunskap/lärande, undervisning 
eller andra faktorer). Resultatet visar att det största fokus ligger på lärarna och lärarnas 
undervisning i gruppernas gemensamma frågeställningar, vilket pekar på att deltagarna 
verkar ha en uppfattning om att det är detta som är nyckeln till elevers måluppfyllelse och 
att “minska gapet”. 

Under det tredje året (2019/2020) inträffade som nämnts tidigare den 
pandemisituation som vi fortfarande befinner oss i, vilket fick konsekvenser både för 
projektet som helhet, men även kursen i analyskompetens och forskningen som var 
planerad. Vissa av de delstudier som planerats att genomföras ställdes in och de andra 
reviderades att istället för att motsvara projektår 3 så skulle de istället omfatta   hela 
projekttiden (det vill säga år 1–3), bland annat analyserades frågeställningarna ur ett treårs-
perspektiv. Till grund för denna delstudie ligger det insamlade dokumentationerna från 
grupperna och syftet med studien är att synliggöra hur frågeställningarna har förändrats 
över tid och belysa eventuella förskjutningar i frågornas fokus (se tabell 1 samt bilaga 4), 
bland annat sker det en förskjutning från ett fokus på elever, till ett fokus på organisationen 
runt eleverna. Den andra delstudien som genomfördes under projektår 3 var insamling av 
den årliga enkäten samt analys av densamma i relation till de andra två åren, vilket 
redogjorts för tidigare i texten. 
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Forskningskommunikation 

Under de tre år som projektet har pågått så har forskargruppen också ägnat sig åt 
forskningskommunikation i olika sammanhang, både nationellt och internationellt. Utöver 
de årliga forskningsrapporterna (se bilaga 1 och 2) har forskargruppens arbete kontinuerligt 
och årligen presenterats internt på HH i forskningsmiljön CLKS (Centrum för lärande, 
kultur och samhälle) för övriga forskarkollegor, och externt via projektets 
spridningskonferenser (2018 och 2019). Forskningsarbetet har även uppmärksammats med 
en artikel i Pedagogiska magasinet (2018), och har ytterligare publicerats via HH:s interna 
webb (HH:s Forskningsmagasin Samspel). Internationellt sett har forskargruppen 
genomfört ett antal konferenspresentationer vid konferenserna NFPF/NERA (2019 och 
2020; totalt 3 presentationer) och ECER (2019; totalt 2 presentationer, ytterligare 2 bidrag 
var accepterade för 2020 men det årets konferens ställdes in på grund av pandemin). Utöver 
presentationerna så har även viss nätverkande bedrivits av forskargruppen vid dessa 
konferenser, vilket bland annat resulterat i en inbjudan (2019) att delta i en internationell 
antologi, till vilken forskargruppen numera har ett accepterat kapitel som ska färdigställas 
inför publicering under 2021. Den övriga vetenskapliga produktionen, som också är att 
betrakta som forskningskommunikation, som forskargruppen gemensamt har arbetat fram 
är sammanfattad i bilaga 5. 

 

Diskussion och sammanfattning 
Vad kan vi då egentligen uttala oss om efter tre års forskningsarbete i projektet? Strukturen 
för projektets uppbyggnad och mål - inklusive forskningens - var framtagen innan 
forskargruppen engagerades i projektet, vilket har inneburit både en tydlig toppstyrning av 
forskningen men samtidigt också att forskningen har kunnat fokusera på att följa processen 
utan att påverka upplägget, vilket är positivt utifrån ett följeforskningsperspektiv. Vår 
övergripande forskningsfråga i forskargruppen har att göra med på vilket sätt den här 
sortens samarbetsprojekt utvecklar sig i praktiken; vad har fungerat bra och vad har 
fungerat mindre bra och vilka möjligheter och hinder har identifierats längs med vägen? 



 

  Page 19 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och den kanske viktigaste frågan i sammanhanget; hur kan kompetensutveckling 
organiseras för att möjliggöra individuell och organisatorisk kunskapsöverföring och 
kompetensförhöjning från ett sammanhang till ett annat? Det vi kan se är att det under 
projektets gång har genomförts, framför allt i samverkan med processgruppen, vissa 
justeringar vad gäller genomförande av projektet med grund utifrån de utfall som skolornas 
frågeställningar och projektrapporter har genererat från år ett och två. Detta förfarande är 
bra utifrån ett praxisnära perspektiv; i och med att det görs justeringar i projektet så 
förändras frågeställningar och fokus över tid. Frågeställningarna har dessutom anpassats 
efter de olika kommunernas och verksamheternas behov. Ett framträdande tema i 
frågeställningarna har varit lärarnas praktik och förhållningssätt, och genom att undersöka 
och analysera lärarna har värdar och kritiska vänner kunnat lägga fram förslag som syftar 
till att minska elevers kunskapsgap. Detta praktiknära förfarande har varit framgångsrikt i 
majoriteten av gruppernas genomförda utvecklingsarbeten under de tre projektåren.  

Justeringarna har även inneburit ett större fokus på den egna verksamhetens behov 
än kanske på projektets grundtanke, och den kanadensiska förlaga som inspirerat till 
projektet har därmed blivit omtolkad. I den kanadensiska förlagan till projektet är det ett 
större fokus på ämneskunskaper än på den egna pedagogiska praktiken, vilket vi ser har 
utkristalliserat sig mer i gruppernas skol- och förskoleprojektet och frågeställningar. I 
Kanada har det exempelvis även funnits fokus på de högpresterande eleverna, men någon 
sådan inriktning har vi inte kunnat utläsa från deltagarnas frågeställningar eller inlämnade 
rapporter i FGTE-projektet. Samtidigt ser vi, inte minst utifrån enkätsvaren, att deltagarna 
har upplevt att de varit med och utvecklat den egna verksamheten på ett positivt sätt, så 
frågan är om det är den ursprungliga förlagan eller den egna verksamhetens behov som 
skall vara styrande. Ett stort värde av FGTE-projektet som lyfts av deltagarna i relation till 
detta har varit mötet och samarbetet kollegor emellan från olika kommuner och 
verksamheter där de har kunnat dela information om arbetssätt och diskutera olika 
problem.  

Andra justeringar som gjorts under projektåren är kopplade till forskargruppen och 
dess funktion i projektet. I och med att de tre forskarna från HH både har innehaft rollen 
som just forskare, men också rollen som lärare i analyskompetens-kursen, så har dessa lite 
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olika uppdrag tangerat varandra. I lärarrollen har handledning av de olika arbetsgrupperna 
ingått som en viktig komponent i kompetens-utvecklingsarbetet, och under projektets gång 
har insatserna från forskarna förändrats. Inledningsvis innebar forskargruppens insatser i 
kursen främst att genomföra föreläsningar med innehåll (som exempelvis att formulera 
frågeställningar och analysera empiri) och en viss handledning. Själva 
handledningsinsatsen byggde till stor del på deltagarnas upplevda behov av stöd, det vill 
säga skol- och förskolegrupperna grupperna kallade på forskarna när de upplevde att de 
hade behov av vägledning. Under år två och tre förändrades dock handledningen genom 
att forskarna, i samråd med processgruppen, aktivt schemalade handledningstillfällen för 
arbetsgrupperna och därmed kunde anta en mer aktiv del i att vägleda (men inte styra) 
gruppernas arbete. Forskarnas roll som handledare har bland annat varit att, genom att ställa 
kritiska frågor, hjälpa grupperna att landa i en undersöknings- och analysbar frågeställning 
att arbeta med i sina respektive utvecklingsprojekt. En viktig del av FGTE-projektet har 
varit att öka deltagarnas kunskap i just analysarbete, för att därmed kunna arbeta mer 
systematiskt utifrån ett analyserande förhållningssätt i den egna verksamheten, och därför 
har det varit viktigt att grupperna också formulerar frågeställningar skarpa nog att det man 
ämnar undersöka även kan besvaras och analyseras på ett sådant sätt att det verkligen ger 
ett relevant svar som kan komma till nytta i de olika verksamheterna.  

Ytterligare en förändring som gjorts från år ett är att kursen fått ett större fokus på 
att deltagarna skall söka och läsa vetenskapliga artiklar inom det område som deras 
frågeställning berör. Förändringen som skedde under år tre var att processgruppen tog på 
sig att transkribera deltagarnas empiriska material (främst intervjuer men också 
observationer), något som de tidigare skol- och förskolegrupperna gjort själva under år ett 
och två, vilket innebar att grupperna kunde ägna mer tid och koncentration åt sina 
respektive analyser och teoretiska inriktningar i större utsträckning än tidigare. Som ett 
resultat av dessa förändringar kan vi se att deltagarnas analysförmåga har fördjupats så till 
vida att det under de tre åren blivit ett allt större fokus på att läsa vetenskapliga artiklar 
utöver kursinslagen (av exempelvis föreläsningar och workshops). Inte minst kan detta 
bekräftats från de ljudupptagningar som genomförts under kursens gång, samt i gruppernas 
beskrivningar och referenslistor i sina slutrapporter. Det som kan utläsas är att det har blivit 
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mer substans i samtalen och texterna utifrån förmågan att analysera och att sätta sin egen 
undersökning i perspektiv till relevant forskning som finns inom fältet. Vidare kan 
resultatet av projektet även belysas utifrån processgruppens indelning i de tre kategorierna 
Undervisning, Organisation och Kultur, som nämnts tidigare i texten. I den 
sammanställning som kan utläsas av tabell 1 (se även bilaga 4), kan vi se en förskjutning 
från undervisning mot främst kultur, där det i gruppernas frågeställningar framträder ett 
ökat fokus på elever och elevers hälsa och ett minskat fokus på undervisning och 
kunskapsproduktion. 

Avslutningsvis så finns det efter tre år med FGTE-projektet mycket som talar för 
värdet i den här sortens kollegiala samverkansprojekt. Som nämnts upprepade gånger så är 
det största värdet enligt deltagarna att ses över kommun- och verksamhetsgränser och det 
är i det mötet som ett reellt kunskapsutbyte sker. Den stora utmaningen är hur man därefter 
förvaltar detta; hur får man de respektive utvecklingsprojekten att bidra till hållbar 
verksamhetsutveckling och i slutändan därmed minska elevers kunskapsgap? Och hur får 
man goda idéer att leva vidare efter att projektet har avslutats? Det finns också mycket att 
ta lärdom av de tre åren som gått med FGTE vad gäller eventuellt framtida 
samverkansprojekt i samma anda. De medskick som framkommer från deltagarnas 
fritextsvar handlar till stor del om organisationen av ett dylikt projekt och hur viktigt det är 
med förankringsarbete på samtliga plan; här varierade deltagarnas upplevelser väldigt vad 
gäller hur de såg på stöd och information på “hemmaplan” exempelvis. Därtill är det viktigt 
att de olika aktörerna i ett sådant här projekt har ett gemensamt språk; det krävs till exempel 
dialog över vad man menar med olika definitioner av ord, och mer konkret vad vill man 
komma fram till (vad menas med ett gap? vad är det mätbara målet? när har man uppnått 
önskad förändring?). Genom att skruva på den här sortens detaljer så är det vår 
gemensamma uppfattning att ett sådant här projekt kan spela en viktig och avgörande roll 
för gott förändringsarbete. 
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Bilaga 1. Forskningsrapport 2018 

 
Forskningsrapport 2018 
From Great to Excellent 

Pernilla Granklint Enochson, Annette Johnsson, Jeanette Sjöberg 

 

Inledning	

I denna rapport redovisas den forskning som har bedrivits av forskare från Högskolan i 
Halmstad (HH) inom det övergripande projektet From Great To Excellent (FGTE) under 
2018. Det empiriska materialet som ligger till grund för forskningen har huvudsakligen samlats 
in i samband med de kurstillfällen som ägt rum inom ramen för kursen i analyskompetens som 
ingår i projektet och informanterna har utgjorts av kursdeltagarna. Det insamlade materialet 
består av workshopmaterial från första och andra kurstillfället, ljudinspelningar från det tredje 
kurstillfället, enkät från det fjärde kurstillfället, samt deltagarnas posters och bakomliggande 
dokumentation/slutrapporter. 	

	

Övergripande forskningsfråga FGTE	

Den övergripande forskningsfrågan för 2018 var framtagen av processgruppen för FGTE och 
var formulerad enligt följande: Hur gestaltar sig samtalen i diskussionsgrupperna i FGTE-
kursen?   	

	

Empiri/insamlat material som underlag för forskning 	

Workshopmaterialet består av blädderblockspapper och post it-lappar från deltagarnas 
gruppdiskussioner i kursdeltagarnas initiala planeringsarbete.	
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Ljudinspelningarna består av inspelade samtal från samtliga 12 grupper indelade efter område 
(förskola, grundskola, gymnasie/vux.) under en hel dag. Inspelning gjordes med hjälp av iPads 
och mobiltelefoner och fördes över till externa hårddiskar. 	

Enkäten togs fram av forskarna från HH och består av 21 frågor. Sammanlagt 57 deltagare 
besvarade enkäten 2018. Enkäten är tänkt att vara återkommande varje år för att utgöra 
underlag för en longitudinell studie.	

Posters och bakomliggande dokumentation (slutrapporter) är resultaten från de olika gruppernas 
arbete och innehåller båda ett antal rubriker och/eller punkter (syfte, frågeställning, resultat 
och implikationer i syfte att utveckla skolverksamheten).  	

	

Analysarbete	

Materialet har legat till grund för ett antal olika analyser som genomförts i tre separata 
delstudier med sammantaget tre olika forskningsfokus (a, b och c), där enkäten har analyserats 
för sig (delstudie a), workshopmaterial, posters och bakomliggande 
dokumentation/slutrapporter har analyserats för sig (delstudie b), samt valda delar av 
ljudupptagningarna har analyserats för sig (delstudie c). 	

	

Följande fokus är utgångspunkter för respektive delstudier: 	

	

a) I denna studie har vi fokus på hur deltagarna upplever att de kunskaper som förvärvats i 
grupperna står i relation till deltagarnas egna skol- och verksamhetssammanhang. Det vill säga 
om det som behandlas och lärs i grupperna också kan överföras till en individuell nivå.	

b) Denna studie har som syfte att analysera hur frågeställningarna utvecklas från projektets 
övergripande frågeställning till tolkningen på kommunal nivå och slutligen hur 
frågeställningen tolkas på skolnivå. Syftet är att undersöka hur innehållet i frågorna förändras 
utifrån hierarkiskt styrda uppdrag. 	
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c) I denna delstudie är syftet att analysera de diskursiva konstruktioner av förskolan som 
uttrycks när verksamma inom förskolan möts och diskuterar kollegialt utvecklingsarbete. Vad 
synliggörs i samtal mellan verksamma inom förskolan i kollegialt utvecklingsarbete? Hur 
konstrueras olika diskurser om förskolan i dessa diskussioner? 	

	

Resultat delstudie a	

Genom faktoranalys av enkätsvaren, vilket innebär att man tittar på de ömsesidiga relationerna 
mellan hur man svarat på de olika frågorna, kan man konstatera att det finns en negativ relation 
mellan individens uppfattning om gruppens ökade användning av forskningsmetodik och egna 
ökade förmåga att använda forskningsmetodik i sin egen praktik. Det vill säga, de deltagare 
som upplevde att gruppen under kursens gång använde sig av mer och mer forskningsmetodik 
i sina diskussioner ansåg samtidigt att de inte använde mer forskningsmetodik i sin egen 
praktik. Analysen visar också att de deltagare som upplevde att forskningsfrågan dominerade i 
gruppdiskussionerna upplevde att de inte fick så mycket möjlighet att reflektera över sin egen 
praktik. Detta kan innebära att deltagarens lärande, relaterat till den egna praktiken, har fått 
stå tillbaka då man i gruppen arbetar med utvecklingsproblem som inte alltid är relevanta för 
individens undervisningspraktik. Sammanfattningsvis visar detta på en motsättning mellan 
gruppens och individens tillägnande av forskningsmetodik relaterat till respektive 
fokusområde.	

	

Resultat delstudie b	

I denna delstudie analyseras hur frågeställningar tolkas och förändras mellan de olika nivåerna, 
det vill säga den regionala ledningsgruppens frågeställningar tolkas på kommunal nivå, som i 
sin tur tolkas och konkretiseras i deltagarnas frågeställningar. De flesta frågorna på kommunal 
nivå är utformade för att kartlägga hur det ser ut i de olika kommunerna, det vill säga likt en 
inventering av situationen på de olika skolorna. Synligt är också att elever/barns perspektiv 
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sällan är första prioritet i frågeställningarna. Analysen tydliggörs också att det finns svårigheter 
för deltagarna att tolka hur personerna i nivån ovanför dem definierar de olika orden och 
begreppen i den givna frågeställningen. Dessa svårigheter blir synliggjorda genom de olika 
tolkningar som har gjorts från regionen till kommunal nivå. När kursdeltagarna så småningom 
bearbetar de kommunövergripande frågorna är det emellertid ännu tydligare att definitioner 
av frågeställningarnas begrepp ställer till svårigheter för deltagarna då de skall relatera 
begreppen till vardagen i skolverksamheten.	

	

Resultat delstudie c	

Det preliminära resultatet visar att flera av förskolepraktikens diskurser förekommer i 
konversationerna mellan deltagarna från förskoleverksamheten och att kollegialt 
utvecklingsarbete belyses från flera olika perspektiv. Exempelvis framträder föreställningar om 
varandras olika roller som ett eventuellt hinder för att uppnå kollegialt lärande och samarbete. 
Olikheter vad gäller olika aspekter (som till exempel syn på kunskap och lärande, 
policydokument, idéer om barn, normer och förväntningar) framkommer tydligt vid 
diskussionerna om förskolepraktiken. Dessa skillnader pekar å ena sidan på svårigheterna med 
kollegialt utvecklingsarbete, men å andra sidan att det finns en gemensam diskurs om 
förskolans praktik grundad i en gemensam förståelse för verksamheten som grundar sig på 
erfarenhet, vilket i sin tur leder deltagarna till en praktikgemenskap (Lave & Wenger, 1991). 
Det här är två starka diskurser som är motsägelsefulla. Förutom dessa diskurser är även den 
administrativa diskursen framträdande i de fyra diskussionsgrupperna; i detta sammanhang 
blir ansvar, kontroll och regelbundet fokus, där rutiner och rapportering blir viktiga funktioner 
vid diskussionen i den kollegiala utvecklingen.	

	

Sammanfattning	

Dessa tre delstudier som påbörjats utifrån första årets kursomgång har haft fokus på samtalen 
och kunskapsbildningen hos kursdeltagarna. Studier är också igångsatta för att följa projektet 
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FGTE över tid för att på så sätt upptäcka vilka förändringar som sker med avseende på 
undervisning och implikationer som gynnar elevers lärande. 	

	

Forskningskommunikation	

Utifrån genomförda analyser på delar av materialet har det skrivits fram två konferensbidrag 
till den nordiska pedagogiska konferensen NERA (The Nordic Educational Research 
Association), baserat på delstudier a och b, samt två konferensbidrag till den internationella 
forskningskonferensen ECER (European Conference on Educational Research), baserat på 
delstudier b och c, varav samtliga bidrag blivit accepterade för presentation. Inom vardera 
delstudien har även en vetenskaplig artikel skrivits fram och skickats (alternativt ska skickas) 
in till internationella, vetenskapliga tidskrifter för publikation. Forskningen har även 
presenterats vid FGTE:s spridningskonferens (våren 2018) och vid forskningsseminarium i 
CLKS (Centrum för lärande, kultur och samhälle) på HH (hösten 2018). Under hösten 2018 
uppmärksammades även forskningsarbetet i en nationell artikel i Pedagogiska magasinet, och 
har ytterligare publicerats via HH:s interna webb (HH:s Forskningsmagasin Samspel). 	

 

Publikationer	

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2019). From process to a changed practice 
- How research questions are processed in a collaborative project. Paper presented at 2019 
NERA/NFPF conference, Uppsala.	

	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). How is transfer of knowledge from 
group work to own practice perceived by participants participating in a course about research 
methodology? Paper presented at 2019 NERA/NFPF conference, Uppsala. 	
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Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. (2019). Preconceptions or a Community of 
Practice? Discursive Constructions of the Preschool Practice in Preschool Professionals Conversations 
about Collegial Development Work. (ECER abstract; accepted)	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). Transfer of knowledge from group 
work to own practice. (ECER abstract; accepted)	

	

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2019). How professional research questions 
are processed in a collaborative project. (Submitted to the Journal of Global Knowledge, Memory 
and Communication, 27/3 2019).	

Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. (2019). (article to be submitted)	

 	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). (article to be submitted)	
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Bilaga 2. Forskningsrapport 2019 

 

Forskningsrapport 2019 
From Great to Excellent 

Pernilla Granklint Enochson, Annette Johnsson, Jeanette Sjöberg 

 

Inledning	

I denna rapport redovisas den forskning som har bedrivits av forskare från Högskolan i 
Halmstad (HH) inom det övergripande projektet From Great To Excellent (FGTE) under 
projektår 2, 2019 (se bild 1, nedan för överskådlig information om FGTE:s projektår och 
empirisk insamling). Det empiriska materialet som ligger till grund för forskningen för 
projektår 2 har huvudsakligen samlats in under våren 2019 i samband med träffar mellan 
värdar och kritiska vänner vid de tillfällen då kursdeltagare analyserat den insamlande empirin 
kopplad till respektive skolutvecklingsprojekt (se bilaga 1). Materialet består av 
ljudinspelningar av de analytiska samtalen som förts vid dessa specifika tillfällen. Ytterligare 
material från 2019 består av insamlad enkät från det avslutande kurstillfället, samt deltagarnas 
posters och bakomliggande dokumentation/slutrapporter.  

 

Övergripande forskningsfråga FGTE	

Den övergripande forskningsfrågan för 2019 var framtagen av forskargruppen i FGTE i dialog 
med processgruppen för FGTE och var formulerad enligt följande: Vilken syn på barnet/eleven 
framkommer i samtalen? 
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Bild 1, Kursomgångar/projektår & datainsamling 

	

	

Empiri/insamlat material som underlag för forskning 	

Ljudinspelningarna består av inspelade samtal från 9 olika tillfällen (se bilaga 2) med värdar 
och kritiska vänner som träffats och genomfört analyssamtal i enlighet med ovan beskrivning. 
Inspelningarna gjordes med hjälp av digital teknik och fördes över till externa hårddiskar. 	

Enkäten togs fram av forskarna från HH och består av 21 frågor. Sammanlagt så besvarade 60 
deltagare enkäten 2019 (att jämföra med 57 stycken som svarade på samma enkät 2018). Detta 
var det andra året som enkäten samlades in	och den är tänkt att vara återkommande varje 
projektår för att utgöra underlag för en longitudinell studie. 	

Posters och bakomliggande dokumentation (slutrapporter) är resultaten från de olika gruppernas 
arbete och innehåller båda ett antal rubriker och/eller punkter (syfte, frågeställning, resultat 
och implikationer) i syfte att utveckla skolverksamheten. Totalt finns resultat med postrar och 
bakomliggande dokumentation/slutrapporter från 11 grupper för 2019 (att jämföra med 12 



 

  Page 30 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grupper för 2018). Forskningscyklerna i projektet kan utläsas av bild 2 (nedan), och bör 
relateras till tidigare bild 1 för att tydliggöras. Denna rapport berör huvudsakligen forskningen 
för år 2, och baseras på insamlad empiri från ht-18/vt-19.   

 

Bild 2, Forskningscykler FGTE/analysarbete 

	

	

Analysarbete	

Materialet som samlats in under 2019 har legat till grund för ett antal olika analyser som 
genomförts i hittills två separata delstudier (fler är under planering), båda med 
diskursanalytiska ansatser. Tanken med olika angreppssätt är att synliggöra projektets 
komplexitet. I de två hittills genomförda analyserna har följande frågor varit i fokus: 

 
Delstudie 1 

Denna studie tar avstamp i några av de analytiska konversationerna mellan kritiska vänner och 
värdar i projektet som genomfördes efter att de kritiska vännerna genomfört intervjuer med 
grundskolor och gymnasieskolor på sina ”värdskolor”. Syftet är att analysera lärares och elevers 
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retorik om varandra i de diskussioner kring sin gemensamma undervisningskontext som förts 
inom projektet. Avsikten är att synliggöra potentiella områden där missförstånd råder mellan 
elever och lärare i sin respektive syn på varandra, vilket i sin tur kan utgöra hinder för ett ökat 
lärande och en bättre måluppfyllelse.  

Forskningsfrågor är: 

1) Hur samtalar lärare och elever om varandra i diskussioner om deras gemensamma 
undervisningskontext?  

2) Hur kommer förhandlingar av ett förbättrat lärande till uttryck i dessa diskussioner?  

Preliminära resultat från denna delstudie visar att eleverna generellt antar en traditionell syn 
på läraren att vara den som styr undervisningen och berättar vad det är eleverna ska göra. På 
samma sätt antar lärarna i studien en traditionell bild av eleverna i termer av hur de pratar om 
dem och hur de beter sig i undervisningssammanhang. Ytterligare en intressant aspekt är 
lärarnas tolkningsutrymme av vad eleverna säger då eleverna själva inte är representerade i 
första hand (deras utsagor återges av de kritiska vännerna och tolkas av värdarna). I det 
sammanhanget och utifrån deras respektive förväntningar på varandras roller, framgår det att 
lärare och elever i vissa fall har rent motstridiga idéer om hur de bästa förutsättningarna för ett 
ökat lärande ser ut.  

 
Delstudie 2 

Denna studie genomförs i två steg: den första delen refererar till gruppdiskussionernas fokus, 
vilket mål de har för sina diskussioner. Den andra delen syftar till att undersöka hur 
gruppmedlemmarna kommunicerar, vilket också påverkar den riktning diskussionerna tar. 

Forskningsfrågor är:  

1) Hur genomför grupperna sina diskussioner och vilket fokus har de? 

2) Vad är det som avgör vilken riktning diskussionerna tar? 
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Preliminära resultat från den första delen av denna studie visar att grupperna utför sina 
uppgifter på mycket olika sätt. Vissa grupper är uppgiftsorienterade, vilket innebär att de är 
inriktade på att lösa uppgiften de har fått i kursen, andra är inriktade på vad resultaten av 
uppgifterna betyder för deras dagliga arbete, hur resultaten kan användas och ytterligare andra 
grupper är intresserade av att lösa forskningsfrågan, dvs mer vetenskapligt fokuserade. Den 
andra delen av studien är ännu inte färdigställd. 

	

Sammanfattning	

Dessa två delstudier som påbörjats utifrån andra årets kursomgång (projektår 2) har haft fokus 
på deltagarnas analyssamtal i syfte att undersöka hur barn/elevperspektivet yttrar sig. 
Ytterligare tänkta studier på 2019 års material kommer att baseras på insamlade enkäter för att 
kunna kartlägga vilka förändringar som sker med avseende på undervisning och implikationer 
som gynnar elevers lärande i relation till deltagande i FGTE, samt deltagarnas 
dokumentationer. Vidare planerad forskning för 2020: under våren ska en etikansökan skrivas 
fram inför insamling av datamaterial 2021 (detta behöver göras i god tid, inte minst utifrån 
den nya etikprövningslagen som kom i årsskiftet 2019/2020), då forskargruppen ska ut i 
verksamheten (skola/förskola).  Forskargruppen ska förbereda insamlandet av 2020 års 
datamaterial vilket består av fokusgruppintervjuer med tidigare kursdeltagare, samt i enlighet 
med tidigare projektår insamlade enkäter och deltagarnas dokumentationer i kursen.  

 

Forskningskommunikation	

Under 2019 genomförde forskargruppen i FGTE fyra paperpresentationer på internationella 
forskningskonferenser baserade på FGTE-projektet: två på NERA (The Nordic Educational 
Research Association) 6-8 mars, samt två på ECER (European Conference on Educational 
Research) 3-6 september. Samtliga bidrag var grundade på insamlat material från 2018. 
Utifrån genomförda analyser på delar av materialet från 2019 har det skrivits fram ytterligare 
två konferensbidrag till ECER samt ett till NERA. Forskningen har därutöver presenterats vid 



 

  Page 33 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FGTE:s spridningskonferens (våren 2019) och vid forskningsseminarium i forskningsmiljön 
CLKS (Centrum för lärande, kultur och samhälle) på HH (hösten 2019).  

 

Publikationer	

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2019). From process to a changed practice 
- How research questions are processed in a collaborative project. Paper presented at 2019 
NERA/NFPF conference, Uppsala.	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). How is transfer of knowledge from 
group work to own practice perceived by participants participating in a course about research 
methodology? Paper presented at 2019 NERA/NFPF conference, Uppsala. 	

Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. (2019). Preconceptions or a Community of 
Practice? Discursive Constructions of the Preschool Practice in Preschool Professionals Conversations 
about Collegial Development Work. Paper presented at 2019 ECER conference, Hamburg, 
Tyskland.	

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). Transfer of knowledge from group 
work to own practice. Paper presented at 2019 ECER conference, Hamburg, Tyskland)	

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2020). Processing professional research 
questions: a collaborative development in schools? Paper presented at 2020 NERA/NFPF 
conference, Turku, Finland. 

Sjöberg, J., Granklint Enochson, P., & Johnsson, A. (2020). Negotiations of Enhanced Learning 
Between Teachers and School Children’s Rhetoric About Each Other: Elements of a Regional 
collaboration Project. Paper abstract submitted to ECER 2020 conference, Glasgow, Scotland. 

Johnsson, A., Sjöberg, J., & Granklint Enochson, P. (2020). Methodology of Professional 
Capacity Building Courses with Focus on Group Work. Paper abstract submitted to ECER 2020 
conference, Glasgow, Scotland.  



 

  Page 34 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. Processing professional research questions in 
organizational development work: a collaborative process?  To be submitted to Global knowledge, 
memory and communication, Spring 2020).  

Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. Discursive Constructions in Preschool 
Professionals’ Conversations about Collegial Development Work – Preconceptions, positioning and 
a Community of Practice. To be submitted to Contemporary Issues in Early Childhood, Spring 
2020).  

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. Transfer of Knowledge from Group Work 
to Individual Level in a Professional Learning Context. To be submitted to Professional Learning 
and Development, Spring 2020).  
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Bilaga 3. Enkäten 
 
Enkät FGTE 2017/18 

 

BAKGRUND 

Jag har deltagit i FGTE-kursen i arbetsgrupp inom 

Förskola       Grundskola      Gymnasieskola/Vux        

Min befattning i kommunen är: 

Svar:   

Jag har tidigare examinerats på en C-uppsats/kandidat (10 p/15 hp)  ja   nej      vet ej  

Jag har tidigare examinerats på en D-uppsats/magister (20 p/30 hp)  ja      nej      vet ej  

 

FRÅGOR 

 
1. FGTE-kursen har inneburit att jag nu pratar oftare om pedagogiskt utvecklingsarbete 

med mina kollegor på min arbetsplats. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

2. FGTE-kursen har inneburit att jag har fått reflektera mer över min praktik. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
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3. FGTE-kursen har inneburit att jag nu kan använda nya analytiska begrepp gällande min 

praktik. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

4. FGTE-kursen har inneburit att jag har lärt mig mer om hur jag utvärderar min praktik. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 
 

5. FGTE-kursen har inneburit att jag har lärt mig mer om att kritiskt granska insamlat och 
sammanställt material.  
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

6. FGTE-kursen har inneburit att jag har lärt mig mer om verksamhetsutveckling genom 
arbetet i kursens arbetsgrupp. 
 
 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

7. Jag upplever att jag har fått en utökad förståelse för komplexiteten i skolans/skolornas 
utvecklingsarbete genom deltagande i FGTE-kursen 
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Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

8. Jag upplever att min syn på min roll i utvecklingsarbetet har förändrats jämfört med 
innan jag deltog i FGTE-kursen 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

9. Jag känner en större delaktighet i utvecklingsarbetet på skolan/skolorna jämfört med 
innan jag gick FGTE-kursen. 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

10. Jag upplever att min medverkan i FGTE har inneburit en ökad motivation i mitt arbete.  
 

 
 

Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 

11. Jag upplever att jag har bidragit mer och mer till att utveckla det analytiska 
förhållningssättet i samtalen på min arbetsplats alltefter FGTE-kursens gång 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
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12. Jag upplever att vi i FGTE-gruppen utvecklade vår användning av forskningsmetodik i 
samtalen alltefter kursens gång 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 

. 

13. En viktig del för processen i mitt utvecklingsarbete har varit att besöka andra 
skolor/verksamheter 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

14. Diskussionerna i arbetslaget i FGTE-kursen gjorde att jag som värd/kritisk vän fick andra 
infallsvinklar till frågeställningen 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

15. Jag upplever att erfarenheten av att vara värd/kritisk vän har bidragit till min egen 
professionella utveckling 
 
 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

16. Jag upplever att forskningsfrågan har varit styrande i våra samtal i FGTE-gruppen 
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Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

17. Jag upplever att min medverkan i FGTE har inneburit en ökad motivation att utveckla 
mitt arbete.  
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 

 

18. Jag upplever att den information som har tillhandahållits (föreläsningar/seminarier) i 
kursen har varit användbar i arbetet med projekten 
 

 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 

 

19. Jag upplever att samtalen som har förts under kursens gång med andra deltagare har 
varit användbara i arbetet med projekten 
 
 
 
Instämmer helt – instämmer delvis – tar delvis avstånd – tar helt avstånd 
 
 

ÖPPNA FRÅGOR 

Vad i processen kring att vara värd/kritisk vän tycker du har varit bra? 

 



 

  Page 40 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad i processen kring att vara värd/kritisk vän tycker du skulle kunna utvecklas/ha gjorts 
annorlunda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 4. Sammanställning av frågeställningar  
 
Sammanställning av frågeställningar utifrån processgruppens identifierade fokusområden: 
Undervisning, Organisation och Kultur  

 
Frågeställningarna markeras med deras huvudsakliga fokus:   

·       Grönt= Undervisning 

·       Blått= Organisation/organisering 

·       Gult= Kultur 

 

År 1 År 2 År 3 

      

Varberg     

Förskola (Fsk): Hur kan rummet bli en 
variationsrik miljö för lärande och 
utveckling? 

Hur fångar vi barns tankar och idéer 
genom dokumentation?  

Hur resonerar pedagogerna kring 
sin undervisning kopplat till 
vetenskaplig grund? 
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Grundskola (Gr): (1) Hur syns 
tillgängligheten i klassrummet? 
(preciserad forskningsfråga) 

(2) Hur skapas detta i ett klassrum? 

(3) Vilka strategier har läraren valt för 
att kunna möta de behov eleverna har? 

(4) Varför används dessa strategier? 

Hur använder läraren visuella stöd 
vid starten av en lektion? 

Hur beskriver pedagogerna att de 
differentierar undervisningen 
idag? 

Gymnasieskolan och vuxenskolan 
(Gy/Vux): Hur stödjer 
förstelärarorganisationen skolans 
didaktiska utvecklingsarbete genom 
kollegialt lärande i ämnesdidaktiska 
grupper? 

Hur kan arbetet mellan EHT och 
arbetslag utvecklas för att främja 
elevernas lärande och välmående? 

(Red: EHT- Elevhälsoteamet) 

Vilka synliga hot tar fokus från 
undervisningen, samt i vilken 
omfattning förekommer de? 

  

(Hot definieras här som saker 
som stör undervisningen) 

Laholm     

Fsk: Hur undervisar förskollärare i en 
målstyrd verksamhet? 

Hur ser pedagogernas språkstödjande 
arbete ut i mellanrummen? 

Vad har VGR-utbildningen 
inneburit för dig som pedagog? 

(Red: ”Samtliga kommunala 
förskoleenheter ska arbeta med 
utvecklingsarbetet ”Välmående 
ger resultat” som är en satsning 
från Region Halland”) 
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Gr: Hur samverkar studiehandledare 
och undervisande lärare för att främja 
elevens kunskapsutveckling? 

”Hur upplever en skolas pedagoger 
att en riktad utbildningsinsats har 
påverkat deras undervisningspraktik? 

(Red: Bearbetning av gemensam 
litteratur. ”Effektiv undervisning” 

Skolverkets kompetensutveckling 
”Specialpedagogik för lärande”) 

  

Vilka faktorer har påverkan på 
skillnaderna mellan NP och 
slutbetyg anser lärarna? (På den 
undersökta skolan.) 

Gy/Vux: Hur har filmandet och 
analysen av undervisningen påverkat 
läraren (den egna och 
kollegans/kollegornas)? 

 Hur har den kollegiala diskussionen 
kring filmandet påverkat läraren? 

Hur elevhälsan och lärarna samt 
elever arbetar med det hållbara 
hälsosamma lärandet över tid. 
Förebyggande arbete som bidrar till 
välmående/god elevhälsa. 

Hur arbetar lärarna i 
Svenska/Svenska som 
andraspråk, Matematik och 
Engelska på Osbecksgymnasiet, 
Laholm med likvärdig, 
individuell skriftlig återkoppling 
i lärplattformen V-klass? 

Kungsbacka     

Fsk: Hur är ”En förskola i förändring” 
synliggjord, genom mer än mindre 
barngrupper? 

Vad ser vi för hinder och möjligheter 
med att arbeta genom offentliga 
mötesplatser i förskolan (vad gäller 
målstyrda lärprocesser i förskolan)? 
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Gr: Hur kommer ett växande tankesätt 
till uttryck när eleverna på Åsaskolan 
reflekterar kring sitt lärande? 

Hur kan man få eleverna mer 
motiverade? 

Vilka förutsättningar för ett 

kollaborativt lärande ger SOLE-
metoden? 

Vilka vetenskapligt förankrade 
strategier använder lärarna för att 
alla elever ska förstå lektionens 
innehåll? 

Gy/Vux: ”Hur upplever eleverna sina 
förutsättningar för lärande utifrån 
fysisk, pedagogisk och social 
lärmiljö?” 

Hur ser lärarna på sambandet mellan 
pedagogisk tillgänglig lärmiljö och 
elevernas lärande? och Vilka 
framgångsrika strategier i 
undervisningen används för att leda 
och stimulera alla elevers lärande? 

Vad är goda relationer? 

Hur skapas goda relationer? 

Hur skapas mellanrummet som 
gynnar elevernas lärande? 

Halmstad     

Fsk: 1) Hur kan vi se att förskolan har 
en undersökande utvecklingskultur? 
(preciserad forskningsfråga) 

2) Hur är detta synligt i pedagogernas 
undervisningspraktik? (underfråga) 

Hur förhåller sig förskollärare till 
verktyget självskattning av 
läroplanens mål? 

  

Hur ser pedagogerna på 
undervisnings begreppet och på 
vilket sätt har begreppet 
undervisning inneburit för ett 
förändrat pedagogiskt synsätt? 

Gr: Hur kan vi se att skolan har ett 
undersökande förhållningssätt? 

Underfråga: Hur är detta synligt i 
pedagogernas undervisningspraktik? 

  Vilka förklaringar har eleverna 
till att det blir så många 
konflikter i klassen? 



 

  Page 45 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gy/Vux: Hur har förutsättningar 
skapats för förste-lärare att kunna bidra 
till utvecklingsarbete och vilka goda 
exempel i hur förstelärarna bedriver 
skolutveckling genom kollegialt 
lärande finns? 

Hur upplever eleverna att lärarna 
skapar en tillgänglig lärmiljö på de 
högskoleförberedande programmen? 

Hur kan vi förmå och stödja 
pojkar som grupp så att de kan nå 
sin optimala kapacitet i skolan 
och därmed öka sin 
måluppfyllelse? 
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Bilaga 5.  Vetenskaplig produktion 
                                    

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2019). From process to a changed 
practice - How research questions are processed in a collaborative project. Forskningspaper 
presenterat vid NERA (Nordic Educational Research Association) internationell konferens 
2019, i Uppsala. 

                       

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). How is transfer of knowledge 
from group work to own practice perceived by participants participating in a course about 
research methodology? Forskningspaper presenterat vid NERA (Nordic Educational 
Research Association) internationell konferens 2019, i Uppsala. 

 

Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. (2019). Preconceptions or a 
Community of Practice? Discursive Constructions of the Preschool Practice in Preschool 
Professionals Conversations about Collegial Development Work. Forskningspaper 
presenterat vid ECER (European Educational Research Association) internationell konferens 
2019, i Hamburg, Tyskland. 

                       

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. (2019). Transfer of knowledge from 
group work to own practice. Forskningspaper presenterat vid ECER (European Educational 
Research Association) internationell konferens 2019, i Hamburg, Tyskland. 

 

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. (2020). Processing professional research 
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Learning Between Teachers and School Children’s Rhetoric About Each Other: Elements of 



 

  Page 47 (47) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Regional collaboration Project. Accepterat bidrag till ECER (European Educational 
Research Association) internationell konferens 2020 i Glasgow, Skottland. Inställd pga 
Corona. 

  

Johnsson, A., Sjöberg, J., & Granklint Enochson, P. (2020). Methodology of Professional 
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Skottland. Inställd pga Corona. 

 

Sjöberg, J., Johnsson, A., & Granklint Enochson, P. Coming to Terms with Feedback from 
Critical Friends: Reflecting on risks in partnerships in education. (Bokkapitel accepterat för 
publikation av förlaget Springer under 2021, pågående arbete). 

 

Johnsson, A., Granklint Enochson, P. & Sjöberg, J. Transfer of Knowledge from Group 
Work to Individual Level in a Professional Learning Context. (Submitted) 

 

Granklint Enochson, P., Sjöberg, J., & Johnsson, A. Asking questions, one way to get 
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i ett regionalt samarbetsprojekt (Manus, pågående arbete) 

 

 



 

 

1  
 

  
  

From Great to Excellent - regionalt samarbete i 
Halland  

 

Sammanfattning av lärdomar efter 3 år 

  
Inledning  
I Halland har kommunerna Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Laholm, samt Högskolan i Halmstad 
och Region Halland ett samarbete, med målet att öka möjligheterna för halländska barn och elever 
att nå sin fulla potential i förskola och skola. Samarbetet omfattar samtliga offentliga skolformer och 
kallas ”From Great to Excellent”. Projektet har haft som fokus att bedriva verksamhetsutveckling som 
gynnar en positiv resultatutveckling av elevernas måluppfyllelse. Det gemensamma målet för 
samarbetet har varit att minska gapet mellan barns/elevers kapacitet och det verksamheten lyckas få 
dem att prestera. Syftet har varit att ta reda på, samt vetenskapligt och erfarenhetsmässigt 
identifiera metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för barns och elevers 
måluppfyllelse. 
 
Det regionala samarbetet bygger på en form av undersökningsbaserad verksamhetsutveckling med 
ett vetenskapligt förhållningssätt med fokus på kollegialt lärande genom utbyte och besök mellan 
kommuner med utgångspunkt i det lokala förändringsarbetet. Utgångspunkten har varit att vara 
varandras kritiska vänner med ett tillåtande förhållningssätt där man tittar på varandras 
verksamheter för att utveckla utbildning och undervisning.  
 
Varje årscykel har inneburit en utbildningsdel för alla deltagare med fokus på att skapa en 
gemensam grund och kompetens kopplat till planering, genomförande av utbytet samt analys av 
undersökningen. Syftet med utbildningen har varit att dels fördjupa lärdomar kring en specifik fråga 
samt höja kompetensen inom organisationen kring ett vetenskapligt förhållningssätt.  
Tillsammans bidrar detta till ett utvecklingsarbete baserat på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet där förmågan att kritiskt granska resultat utvecklas för att kunna bedöma fortsatt arbete 
framåt och i de sammanhang lärandet sker.  
 

Deltagarnas forskningsfrågor i FGTE har tagits fram i respektive kommun, utifrån lokala behov inom 
varje verksamhetsform - förskola, grundskola och gymnasieskola/vuxen utbildning. Utifrån 
forskningsfrågan har det organiserats grupper med representation av kritiska vänner från alla 
kommuner och värdar för den specifika frågan. Dessa grupper har varit bestående och autonoma 
under hela processen.   
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Organisering - Styrgrupp och processgrupp  
Projektet har en strategisk styrgrupp som består av kommunernas förvaltningschefer, samt 
representanter för Högskolan i Halmstad och Region Halland. Styrgruppen har gett uppdrag till 
processgruppen och beslutat utifrån beredda ärenden från processgruppen.  
  
Det regionala samarbetet har planerats och organiserats av en processgrupp. Processgruppen består 
av kommunernas utvecklingsledare eller motsvarande, samt representant för Region Halland. 
Dessutom har en forskare samt en vetenskaplig ledare ifrån Högskolan ingått. Deltagarna i 
processgruppen har stöttat och drivit den lokala implementeringen samt det pågående arbetet i 

projektet. Processgruppen har kontinuerligt justerat och anpassat utifrån det som 
framkommit årligen men också utifrån en nära kontakt med praktiken.  
Gruppen har även haft en beredande funktion till styrgruppen.   
  

Kurs i analyskompetens  
Högskolan i Halmstad har årligen anordnat en uppdragsutbildning i analyskompetens för 
yrkesverksamma i de olika skolformerna. Kursen har genomförts och planerats av tre lärare, tillika 
forskare från akademin, en kommunlektor, en forskningsledare samt projektets processgrupp.   
  
Kursdeltagarnas forskningsfrågor som tagits fram i kommunen, utifrån lokala behov har 
bearbetats inledningsvis i kursen under handledning. Begreppet forskningsfråga har varit synonymt 
med en avsmalnad undersökningsfråga. Det som kursdeltagarna genomfört i kursen är 
undersökningsbaserad verksamhetsutveckling med ett vetenskapligt förhållningssätt.  
Akademin har bistått kommunerna med att få kvalitet i forskningsfrågorna och i samverkan mellan 
kommunerna har akademin varit en viktig part i analysarbetet.  
 

Forskning och uppföljning  
Tre forskare har sedan läsåret 2017/2018 bedrivit forskning inom projektet. Den gemensamma 
målbilden för forskningen har varit att ta reda på hur man kan minska gapet mellan barns/elevers 
kapacitet och det verksamheten lyckas få dem att prestera. En övergripande 
forskningsrapport har skrivits för varje årscykel utifrån kalenderår. Forskningen har letts av en 
forskningsledare som också har haft ett uppdrag som ”Brobyggare” mellan akademi och kommuner i 
projektet.   
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Uppföljning av det övergripande målet   
Det övergripande målet belyser inriktningen för samverkan. Målet kan därmed inte följas upp med 
kvantitativa metoder. Målet bygger på det som forskning framhåller som framgångsfaktorer i 
utvecklingsarbete för förskola och skola.   
  

 Höga krav och förväntningar på alla nivåer och aktörer.   
 Förändringsarbetet präglas av en tillåtande attityd.   
 Förändringsarbetet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.   
 Barns/elevers lärande och resultat är i fokus.   
 Lärarens, förskolechefens, rektorns och huvudmannens ledarskap är avgörande för ökad    

måluppfyllelse.   
 Lärarens undervisning samt undervisningskontexten har stor påverkan på elevens lärande.  
 Systematiskt kvalitetsarbete utvecklas genom kollegialt lärande  

  
All personal i de olika verksamheterna och som arbetar med barn och elever har en stor betydelse för 
i vilken utsträckning de når sin fulla potential. Analysen av utbytet och av de mjuka värden som 
kommunerna valt att fokusera på, ska leda till en ökad förståelse av framgångsfaktorer, i förhållande 
till det gemensamma målet. Den ökade förståelsen av framgångsfaktorer ska i sin tur leda till 
gemensamma regionala utvecklingsinsatser och förändrad prakt.  
 

Lärdomar av samverkan  
Mervärdet  
FGTE har lagt grunden till ett gemensamt förhållningssätt för att driva utveckling med ett 
helhetsperspektiv för regionen. Det har skett genom ett strukturerat erfarenhetsutbyte mellan  
kommunerna, skolformerna, olika kompetenser och organisationer, både på kommunal och på 
regional nivå, där akademin har varit en viktig samverkanspartner. Under projektet gång har  
områden identifierats som varit väsentliga för att skapa ett hållbart lärande genom samverkan och  
som också bidragit till ökad kunskap om utvecklingsprocesser för verksamhetsutveckling.   
 
En av styrkorna med den genomförda samverkan är att olika erfarenheter på individnivå, men även 
som representant från olika delar av kommuners skolorganisationer, har deltagare berikat både de 
gemensamma dialogerna och det individuella lärandet. Genom att FGTE har skapat förutsättning till 
ett lärande med stöd av kritiska vänner och att själv få vara kritisk vän har det lett till en ökad 
förståelse och kunskap om regionens övriga kommuners organisation, pedagogiska utmaningar och 
erfarenheter.  
 

Ett tydligt mervärde som samverkan skapar, är deltagandet i sammanhang där olika perspektiv och 
nya perspektiv ökar förståelsen för helheter och sammanhang. Denna förståelse och kunskap  
gällande sammanhang har lett till att även andra delar av regionens förbättringsarbeten har 
utvecklats regionalt.  Ett sådant område är praktiknära forskning och en ökad förståelse och behovet 
av kompetens kring vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.  
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Stödstrukturer  
En framgång för samverkan har varit då ägarskapet funnits på en nivå där prioriteringar beslutas och 
där styrkedjan är garanten för framdriften. Utifrån det tydliggörs ansvarsfördelning och mandat ges.   
  
Vikten av stödstrukturer som är gemensamma i arbetet och de stödstrukturer som kommunen 
har eller bygger upp skapar förutsättningar för samverkan. Därför bör samverkansarbetet stödjas 
genom en fungerande och anpassad organisering inom kommun, mellan kommuner och akademi och 
med relevant kompetens. Att processen varit förankrad i den lokala strukturen har varit en 
förutsättning som stärkt spridningsarbetet i kommunen.  
 
Processgruppens uppdrag, sammansättning och mandat har varit en framgång. Att 
processägarskapet varit i kommunal regi har varit en styrka för att arbetssätt och arbetsformer ska 

förstärka och fördjupa kommunernas utvecklingsarbete.   

En betydande förutsättning för den fungerande samverkan har även varit utvecklandet av 
mötesplatser, en konstruktiv dialog och tillitsskapande processer.  
 
En fråga för fortsatt process framåt för regional samverkan är hur lokala 
verksamhetsutvecklare/forskningsledare/lektorer kan vara en central del i samverkan mellan praktik 
och akademi. 
 

Mötesplatsen mellan akademi och praktik   
Mötesplatsen mellan akademi och praktik är ett organisatoriskt mellanrum, där olika 
professioner och verksamheter möts. Verksamheterna möts för att iscensätta praktiknära 
forskning, bidra till verksamhetsutveckling och stärka ett vetenskapligt förhållningssätt som ökar 
kvaliteten.   
Inom FGTE har mötet mellan kursdeltagarna i de autonoma grupperna och forskarna i deras roll som 
handledare varit en sådan mötesplats. En annan mötesplats har varit mötena mellan processgruppen 
och forskarna kring följeforskningen och kursupplägg.  
 
Erfarenheterna visar att detta organisatoriska mellanrum kan vara skört. Beroende av såväl 
individuella som organisatoriska förmågor och förutsättningar. Med en ömsesidig förståelse, tillit och 
en jämbördig och kollaborativ process, där det gemensamma målet hålls i och dialogytorna tillåts 
vara kontinuerliga, uppstår ett mervärde. Mervärdet är möjligheten att göra praktik av 
forskningsresultat från den praktiknära forskningen. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
akademi och praktik för att öka kvaliteten i verksamheter och för att bidra till nytt lärande på 
vetenskaplig grund. Det är därför en förutsättning att ytan finns, utvecklas och förfinas samt bygger 
på en förståelse för varandras förutsättningar, verksamheter och roller.   
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Lärdomar av utbildning/forskningsfrågan/analys  
  

Utbildning  
Samarbetet inom FGTE är processinriktat och vilar på en vilja och intention att på 
ett vetenskapligt och erfarenhetsmässigt sätt identifiera utvecklingsmöjligheter kring metoder och 
arbetssätt som kan gynna utbildningsdelen. I praktiken har detta inneburit 
att processgruppen kontinuerligt justerat och anpassat denna del utifrån de erfarenheter som 
dragits under samarbetets gång, allt i syfte att stärka långsiktigheten och lärdomen. Det har inneburit 
att kvalitén har fördjupats, vilket varit avgörande för praktiken och arbetena i kommunerna, men 
som utifrån ett forskarperspektiv inneburit att det uppkommit en svårighet att följa empirin under 
samarbetets gång.   
  
Handledning 

Under samarbetet har arbetet kring handledningen utvecklats både till dess form/struktur och 
innehåll. Handledningen har, då den fungerat, utmanat och fördjupat processen för de olika 
autonoma grupperna.  
Utifrån erfarenheten har Vid de tillfällen har handledningen inte fungerat vilket medfört att 
processen försvårats och skapat förvirring mellan handledarna och de autonoma grupperna.   
  
Teoretisk kunskap  
Inom ramen för den teoretiska delen inom FGTE har utmaningen varit att landa rätt genom de olika 
åren i relation till att möta allas behov för lärande. En av orsakerna är att deltagarna kommit 
från olika delar av verksamheterna och arbetat utifrån olika perspektiv, några direkt i verksamheten 
andra på kommunövergripande nivå. Alla deltagare har varit aktiva aktörer och bidragit utifrån sitt 
perspektiv vilket i sig har förstärkt lärandet för FGTE samtidigt som det varit en reell utmaning. Vissa 
av deltagarna har dessutom varit med vid mer än ett tillfälle och därför har frågan ställts hur vi kan 
ha dem som kulturbärare i samverkan likväl hur de kan utmanas i utbildningsdelen. Utmaningen har 
varit att skapa en utbildningsdel som tangerar och utmanar alla yrkeskategorier.  
 
Under den senaste årscykeln utvecklades processen genom de erfarenheter som bland annat drogs i 
ULF-arbetet som genomfördes i samverkan mellan deltagande kommuner och Högskolan. Bland 
annat bidrog förändringarna till ett förbättrat analysarbete som gav en högre kvalité på 
slutrapporten kring kommunernas forskningsfrågor.   
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Verksamhetens forskningsfråga   
Att arbeta för en gemensam förståelse inom den autonoma gruppen kring forskningsfrågan och dess 
sammanhang är av avgörande betydelse för kvalitén både för genomförandet av undersökningen 
likväl som för dess analys och slutresultat. Att forskningsfrågan är förankrad i den kommun som 
står värd för densamma samt är avgränsad och därmed forskningsbar utifrån det tidsperspektiv som 
erbjuds har varit avgörande för arbetets resultat.   
 
Att aktivt arbeta med formulering av forskningsfrågan både inom kommunen samt inom den 
autonoma gruppen har gett en synergieffekt även inom andra utvecklingsprocesser och 
arbetsområden i deltagarnas vardag. Deltagare har erhållit nyfikenhet kring frågor som: Vad frågar vi 
efter? Vad behöver vi ta reda på? Vilka svar kan vi förvänta oss beroende på hur vi ställer 
frågan? Vilket de burit hem sin praktik.   
 

Analyskompetens  
En utmaning har varit att få ett djup i de autonoma gruppernas analys. Det har berott på att  
forskningsfrågan varit för bred eller att det underlag som samlats in inte svarat på frågan. Den 

komprimerade tiden har här varit en avgörande faktor.   

Utifrån de lärdomar som gjordes första året har processen förändrats och utvecklats för att 
skapa bättre förutsättningar för analysarbetet. Forskningsfrågorna har utvecklats genom ett 
förarbete i kommunen, genom ett arbete mellan kurstillfällena där varje kommun tog ansvar för 
värdarnas forskningsfråga och underlaget för analys samt att mer tid avsatts för analysarbetet i de 
autonoma grupperna.   
 
Analysarbetet har bidragit till ett lärande för individen där man tittar på och vågar värdera sin egen 
praktik/verksamhet med nya perspektiv och fördjupande frågor. En viktig lärdom från processen är 
att stor närvaro och guidning av handledare samt att ordentligt med tid avsätts för analysen är 
nödvändigt för att de autonoma grupperna skall få förutsättningar att göra analyser av hög kvalitet.   

  

Följeforskning/uppföljning och forskning  
Erfarenhet kopplat till att ha följeforskning/uppföljning i ett utvecklingsarbete är att kompetensen 
och uppdrag behöver förtydligas redan i inledningen av ett utvecklingsarbete och att det finns en 
gemensam målbild vad uppföljningen ska bidra till. Även forskningsresurser, som ska bidra till en 
ökad kunskap och måluppfyllelse, måste klargöras innan uppstart och vara tydlig för och 
kommunicerad till alla inblandade. Detta får betydelse för förväntningar på uppföljning och forskning 
och på insatser kopplat till förväntat resultat och/eller produkt.  
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Avslutning 
Det regionala samarbetet FGTE har varit processinriktat vilket inneburit att kvalitén har fördjupats 
under åren för ett strukturerat erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, skolformerna, kompetenser 
och organisationer både kommunalt och på regional nivå. Långsiktigheten har varit en styrka och 
skapat synergieffekter i andra samarbetsprocesser.  
Samarbetet har genererat relationella kontakter och bestående nätverk utifrån uppdrag som skapat 
mervärde i utblick som stärkt inblick. Arbetssätt och arbetsformer har på olika sätt fått spridning i 
varje kommun.  

 
 
 
 



Slutrapportering av FGTE 2017- 2020



FGTE: Ett Halländskt samarbete genom kommunerna Kungsbacka, Varberg, Halmstad 
och Laholm, samt Högskolan i Halmstad och Region Halland.  

Mål: Minska gapet mellan barns/elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera
- I syfte att ta reda på, samt vetenskapligt och erfarenhetsmässigt identifiera metoder och arbetssätt som gynnar en 

positiv resultatutveckling för barns och elevers måluppfyllelse. Fördjupa lärdomar kring en specifik fråga samt höja 
kompetensen inom organisationen kring ett vetenskapligt förhållningssätt.

Hur: 
- Undersökningsbaserad verksamhetsutveckling med ett vetenskapligt förhållningssätt

- fokus på kollegialt lärande genom utbyte och besök mellan kommuner

- utgångspunkt i det lokala förändringsarbetet.

- Genom värdskap och kritiska vänner

- årscykel med en utbildningsdel för alla deltagare med fokus på att skapa en gemensam grund och kompetens kopplat 
till planering, genomförande av utbytet samt analys av undersökningen.

- Följeforskning
Lokalt FG:
Innovationsfonden/ Innovationsfonden 2.0



Innehåll: Presentationen

• Vilka frågor har vi jobbat med under de 3 åren
• Lärdomar processen – Dvs det regionala samarbetet
• Lärdomar följeforskningen – Dvs den forskning HH gjort på processen/sättet att samverka
• Lokal förankring/spridning



Forskningsfrågor år 1-3 Förskola

Hur kan rummet bli en 
variationsrik miljö för 

lärande och utveckling? 

Hur fångar vi barns tankar 
och idéer genom 
dokumentation? 

Hur resonerar pedagogerna 
kring sin undervisning 

kopplat till vetenskaplig 
grund?

Hur undervisar förskollärare 
i en målstyrd verksamhet? 

Hur ser pedagogernas 
språkstödjande arbete ut i 

mellanrummen? 

Vad har VGR-utbildningen 
inneburit för dig som 

pedagog? 

Hur är ”En förskola i 
förändring” synliggjord, 
genom mer än mindre 

barngrupper? 

Vad ser vi för hinder och 
möjligheter med att arbeta 

genom offentliga 
mötesplatser i förskolan?

Hur kan vi se att förskolan 
har en undersökande 

utvecklingskultur och hur är 
detta synligt i pedagogernas 

undervisningspraktik? 

Hur förhåller sig 
förskollärare till verktyget 

självskattning av läroplanens 
mål? 

Hur ser pedagogerna på 
undervisnings begreppet 

och på vilket sätt har 
begreppet undervisning 

inneburit för ett förändrat 
pedagogiskt synsätt?



Forskningsfrågor år 1-3 Grundskola

Hur syns tillgängligheten i 
klassrummet? Hur skapas 

detta i ett klassrum? 

Vilka strategier har läraren 
valt för att kunna möta de 

behov eleverna har? Varför 
används dessa strategier? 

Hur använder läraren 
visuella stöd vid starten av 

en lektion? 

Hur beskriver pedagogerna 
att de differentierar 

undervisningen idag?

Hur samverkar 
studiehandledare och 

undervisande lärare för att 
främja elevens 

kunskapsutveckling?

Hur upplever en skolas 
pedagoger att en riktad 

utbildningsinsats har 
påverkat deras 

undervisningspraktik? 

Vilka faktorer har påverkan 
på skillnaderna mellan NP 

och slutbetyg anser lärarna? 
(På den undersökta skolan.)

Hur kommer ett växande 
tankesätt till uttryck när 
eleverna på Åsaskolan 

reflekterar kring sitt 
lärande? 

Hur kan man få eleverna 
mer motiverade? 

Vilka förutsättningar för ett 
kollaborativt lärande ger 

SOLEmetoden? 

Vilka vetenskapligt 
förankrade strategier 

använder lärarna för att alla 
elever ska förstå lektionens 

innehåll?

Hur kan vi se att skolan har 
ett undersökande 

förhållningssätt? Hur är 
detta synligt i pedagogernas 

undervisningspraktik? 

Vilka förklaringar har 
eleverna till att det blir så 

många konflikter i klassen? 



Forskningsfrågor år 1-3 Gymnasiet

Hur stödjer 
förstelärarorganisationen 

skolans didaktiska 
utvecklingsarbete genom 

kollegialt lärande i 
ämnesdidaktiska grupper? 

Hur kan arbetet mellan 
elevhälsoteam och arbetslag 

utvecklas för att främja 
elevernas lärande och 

välmående?

Vilka synliga hot tar fokus från 
undervisningen, samt i vilken 
omfattning förekommer de? 

Hur har filmandet och analysen 
av undervisningen påverkat 

läraren (den egna och 
kollegans/kollegornas)? 

Hur har den kollegiala 
diskussionen kring filmandet 

påverkat läraren? 

Hur har elevhälsan och lärarna 
samt elever arbetar med det 

hållbara hälsosamma lärandet 
över tid? 

Hur arbetar lärarna i 
Svenska/Svenska som 

andraspråk, Matematik och 
Engelska på Osbecksgymnasiet, 

Laholm med likvärdig, 
individuell skriftlig återkoppling i 

lärplattformen V-klass?

Hur upplever eleverna sina 
förutsättningar för lärande 

utifrån fysisk, pedagogisk och 
social lärmiljö?

Hur ser lärarna på sambandet 
mellan pedagogisk tillgänglig 

lärmiljö och elevernas lärande?  
Vilka framgångsrika strategier i 
undervisningen används för att 
leda och stimulera alla elevers 

lärande? 

Vad är goda relationer? Hur 
skapas goda relationer? Hur 
skapas mellanrummet som 
gynnar elevernas lärande?

Hur har förutsättningar skapats 
för förstelärare att kunna bidra 
till utvecklingsarbete och vilka 

goda exempel i hur förstelärarna 
bedriver skolutveckling genom 

kollegialt lärande finns? 

Hur upplever eleverna att 
lärarna skapar en tillgänglig 

lärmiljö på de 
högskoleförberedande 

programmen? 

Hur kan vi förmå och stödja 
pojkar som grupp så att de kan 

nå sin optimala kapacitet i 
skolan och därmed öka sin 

måluppfyllelse? 



Slutsatser – forskningsfrågor/Undersökande 

forskningsfrågor

De enskilda forskningsfrågornas slutsatser har presenterats på:
• Spridningskonferens år 1 
• Spridningskonferens år 2
• Digital spridningskonferens år 3 
• Presentationer på huvudmannamöten
• Presentationer i arbetslag/APT:er
• Presentationer på Kungsbacka delar lärande 
• Presentationer nämnder



Lärdomar uppföljningsrapporter av arbetet år 1-3: 

- Forskningsfrågornas karaktär relaterat till målet. 
År 1 var forskningsfrågorna långt ifrån eleverna men förflyttning gjordes för varje år. Lärdomarna från dessa 
rapporter har i första hand legat till grund för processgruppens planering för kommande år. 

För att minska gapet mellan barns/elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera, relaterat till 
undervisning i skolan betonar kursdeltagarna utifrån sina undersökningars resultat att:

• Ett framgångsrikt tillgängligt lärande bygger på samspel mellan lärare, gemensam värdegrund, och 
kompetensutveckling. 

• Relaterat till undervisning i förskolan anser deltagarna att undervisningen behöver få en högre kvalitet, där 
förskolläraren använder ett ökat expansivt språk, metakognition, variation och ett medvetet didaktiskt 
förhållningssätt.

• Det krävs ökad tid för samplanering och återkoppling efter genomförd studiehandledning.
• Dessutom krävs en ökad förståelse för varandras uppdrag, ökad förståelse för att möta eleven där hen 

befinner sig, samt en ökad förförståelse som gagnar elevens inhämtning av kunskaper och begrepp
• En övergripande tendens inom elevperspektivet är betoningen av att goda sociala relationer i klassrummet 

gynnar elevernas lärande, såväl mellan lärare elev som mellan elever. 
• Förslagen på hur man ska minska gapet i övervägande grad inriktat på kompetensutveckling riktad mot lärarna



Lärdomar Processen

• Mervärden med samverkan: FGTE har lagt grunden till ett gemensamt förhållningssätt för att driva utveckling med ett helhetsperspektiv för 
regionen. En annan av styrkorna har varit de olika erfarenheterna på individnivå som har berikat både de gemensamma dialogerna och det individuella 
lärandet. Ett tydligt mervärde som samverkan skapar, är deltagandet i sammanhang där olika perspektiv och nya perspektiv ökar förståelsen för helheter och 
sammanhang. Denna förståelse har utvecklat den praktiknära forskningen i regionen samt ökat av kompetensen kring vetenskaplighet och beprövad 
erfarenhet.

• Stödstrukturer: Processgruppens uppdrag, sammansättning och mandat har varit en framgång. Att processägarskapet varit i kommunal regi har varit en 
styrka för att arbetssätt och arbetsformer ska förstärka och fördjupa kommunernas utvecklingsarbete. En betydande förutsättning för den fungerande 
samverkan har även varit utvecklandet av mötesplatser, en konstruktiv dialog och tillitsskapande processer. 

• Akademi/praktik: Erfarenheterna visar att detta organisatoriska mellanrum kan vara skört. Beroende av såväl individuella som organisatoriska förmågor 
och förutsättningar. Med en ömsesidig förståelse, tillit och en jämbördig och kollaborativ process, där det gemensamma målet hålls i och dialogytorna tillåts 
vara kontinuerliga, uppstår ett mervärde. Det är därför en förutsättning att ytan finns, utvecklas och förfinas samt bygger på en förståelse för varandras 
förutsättningar, verksamheter och roller.

• Utbildning: Samarbetet inom FGTE är processinriktat, vilket har inneburit att processgruppen kontinuerligt justerat och anpassat utbildningsdelen utifrån 
de erfarenheter som dragits under samarbetets gång. Kvaliteten har därmed fördjupats men utifrån ett forskarperspektiv har det uppkommit en svårighet 
att följa empirin under samarbetets gång. Även handledarrollen har under arbetets gång utvecklats, vilket har utmanat och fördjupat på ett positivt sätt 
men samtidigt medfört att skiljelinjen mellan praktik och teori blivit tydlig vilket i vissa fall resulterat i en svårighet att förstå varandra. Ytterligare en utmaning 
inom ramen för den teoretiska delen har varit att landa rätt genom de olika åren i relation till att möta allas behov för lärande och skapa en utbildningsdel 
som tangerar och utmanar alla yrkeskategorier



Forts. Lärdomar Processen

• Verksamhetens forskningsfråga: Att arbeta för en gemensam förståelse kring forskningsfrågan och dess 
sammanhang är av avgörande betydelse för kvalitén både för genomförandet av undersökningen likväl som för dess 
analys och slutresultat. Att aktivt arbeta med formulering av forskningsfrågan både inom kommunen samt inom den 
autonoma gruppen har gett en synergieffekt även inom andra utvecklingsprocesser och arbetsområden i deltagarnas 
vardag. (svårigheten med att ställa en bra forskningsfråga som både är anpassade till verksamhetens intresse och tiden 
som avsätts)

• Analyskompetens: En utmaning har varit att få ett djup i de autonoma gruppernas analys. Det har berott på att 
forskningsfrågan varit för bred eller att det underlag som samlats in inte svarat på frågan. Den komprimerade
tiden har här varit en avgörande faktor. En viktig lärdom från processen är att stor närvaro och guidning av handledare 
samt att ordentligt med tid avsätts för analysen är nödvändigt för att de autonoma grupperna skall få förutsättningar att 
göra analyser av hög kvalitet.

• Följeforskning/uppföljning och forskning: Kompetensen och uppdrag behöver förtydligas redan i 
inledningen av ett utvecklingsarbete och att det finns en gemensam målbild vad uppföljningen ska bidra till. Även 
forskningsresurser, som ska bidra till en ökad kunskap och måluppfyllelse, måste klargöras innan uppstart och vara tydlig 
för och kommunicerad till alla inblandade. Detta får betydelse för förväntningar på uppföljning och forskning och på 
insatser kopplat till förväntat resultat och/eller produkt. 



Forts. Lärdomar Processen

• Avslutande ord om processen: Det regionala samarbetet FGTE har varit processinriktat vilket inneburit 

att kvalitén har fördjupats under åren för ett strukturerat erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, skolformerna, 

kompetenser och organisationer både kommunalt och på regional nivå. Långsiktigheten har varit en styrka och 

skapat synergieffekter i andra samarbetsprocesser. Samarbetet har genererat relationella kontakter och 

bestående nätverk utifrån uppdrag som skapat mervärde i utblick som stärkt inblick. Arbetssätt och arbetsformer 

har på olika sätt fått spridning i varje kommun. 



Lärdomar följeforskning

År 1: Hur gestaltar sig samtalen mellan 
deltagarna i FGTE kursen?: 

Deltagarens lärande, relaterat till den egna 
praktiken, har fått stå tillbaka då man i 
gruppen arbetar med utvecklingsproblem 
som inte alltid är relevanta för individens 
undervisningspraktik. Sammanfattningsvis 
visar detta på en motsättning mellan 
gruppens och individens tillägnande av 
forskningsmetodik relaterat till respektive 
fokusområde.

År 2: Vilken syn på barnet/eleven 
framkommer i samtalen?

Lärarna i studien har en traditionell bild av 
eleverna i termer av hur de pratar om dem 
och hur de beter sig i 
undervisningssammanhang. 
Utifrån deras respektive förväntningar på 
varandras roller, framgår det att lärare och 
elever i vissa fall har rent motstridiga idéer om 
hur de bästa förutsättningarna för ett ökat 
lärande ser ut.



Lärdomar lokal förankring/spridning
2019 skrevs en projektrapport om FGTE med fokus på spridning av resultat inom ULFs 

Karlstadnod. ULF handlar om att utveckla nya former och modeller för samverkan 

mellan kommuner och akademi. 

Tydligt blev att:
- Vad menar vi med spridning? När är det bra? Hur mycket, vad, till vem och varför? 
- Svårt att veta vad som skall kommuniceras. Vad är ett resultat? De slutsatser man kan dra utifrån arbetet med sin 

forskningsfråga är en sak, den lärdom jag som enskild individ har fått med mig vad gäller att bli mer kvalitativ i min analys av
min verksamhet, ställa klargörande frågor och bli mer ”forskningsnära” i min praktik är en annan men räknas det som resultat.

- Svårt att känna att det varit ok att sprida till kollegor ”Du skall inte tro att du är nåt”

Ur rapporten: ”Avslutningsvis summerade de intervjuade i Kungsbacka att det är svårt att nå fram 
med kommunikationen och lyckas med spridningen om inte FGTE sätts i ett samlat sammanhang 
med en tydlighet från ledningen på olika nivåer. Hur hänger alla delar ihop, som man styrs av och är 
involverade i? Hur kopplas delarna ihop med arbetsplatskultur och hur ska man förstå att det som 
görs i FGTE är olika delar av samma sak och inte olika saker: ”det är jättesvårt när man kommer till 
alla olika namn på projekt som florerar som man hör och massa olika människor som har olika 
tolkningar av vad det innebär i praktiken” (rektor).”



FG

Värdar KBA FG:
Grund 2019 – Vilka vetenskapligt förankrade strategier används av pedagogerna på skolan för att alla elever ska förstå 
arbetsuppgiften?

Grund 2018 - Vilka förutsättningar för ett kollaborativt lärande ger SOLEmetoden?

Grund 2017 - Hur kommer ett växande tankesätt till uttryck när eleverna på Åsaskolan reflekterar kring sitt lärande? Hur kan man få 
eleverna mer motiverade?

FSK 2018 - Vad ser vi för hinder och möjligheter med att arbeta genom offentliga mötesplatser i förskolan (vad gäller målstyrda lärprocesser i förskolan)?

FSK 2017- : Hur är ”En förskola i förändring” synliggjord, genom mer än mindre barngrupper?

Antal deltagare FG 28 (totalt värdar kritiska vänner)

Spridning lokalt - Kungsbacka delar, Kungsbacka delar lärande, FIKA, Arbetsplatsträffar, Möten med politik, 
Huvudmannamöten. 



GA 2017/2018

• Projekt: Tillgänglig lärmiljö - Hur upplever eleverna sina förutsättningar för lärande utifrån 
fysisk, pedagogisk och social lärmiljö

• Deltagare från Kungsbacka kommun: Antal: 12
Värdar: Agneta Gärtner, Cecilia Fossan, Cecilia Tengelin-Danielsson, 
Kritiska vänner: Morgan Larsson, Birgith Fahlstedt, Andreas Mårtensson, Kristina Sjöstrand 
Mellander, Maria Fritzon Ölander, Jonas Fransson, Eva Modin, Annika Areskog Ronnstedt, 
Frida Fogelmark

• Spridning lokalt: Huvudmannakonferenser, Kungsbacka delar, Studiedagar, enhetsmöten, 
APT:er samt arbetslagsmöten, kommunens hemsida



GA 2018/2019

Projekt: Hur ser lärarna på sambandet mellan pedagogisk lärmiljö och elevernas lärande? 
Vilka strategier i undervisningen används för att leda och stimulera elevernas lärande?

• Studiero
• Relationer
• Lektionsstruktur

• Deltagare från Kungsbacka kommun: Antal: 11
Värdar: Malin Edefors, Agneta Gärtner, Jakob Grapengiesser, Mikael Jakobsson
Kritiska vänner: Christina Schedvin, Lisa Jönsson, Linda Rosén, Anna-Karin Aspemyr, Anton 
Svensson, Tony Jivéus, Frida Fogelmark

• Spridning lokalt: Huvudmannakonferenser, Kungsbacka delar, Studiedagar, enhetsmöten, APT:er
samt arbetslagsmöten, kommunens hemsida



GA 2019/2020

• Projekt: Pedagogisk tillgänglig lärmiljö – en intervjustudie med elever om elevernas syn på hur 
goda relationer som stimulerar lärandet skapas. Frågeställningar: Vad är goda relationer? Hur 
skapas goda relationer? Hur skapas mellanrummet som gynnar elevernas lärande?

• Deltagare från Kungsbacka kommun: Antal: 16
Värdar: Cindia Escalante Mattsson, Rebecca Schreiber, Ulrika Bouvin, 
Kritiska vänner: Anna-Karin Aspemyr, Frida Dahlberg, Gunilla Stålfors, Viktoria Bergö, Pauline 
Arnesson, Ludvig Löfström, Stefan Andersson, Ulrika Borgvall

• Spridning lokalt: Huvudmannakonferenser, Kungsbacka delar, Studiedagar, enhetsmöten, 
APT:er samt arbetslagsmöten, kommunens hemsida
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§ 158 Dnr 2021-01225 
Slutrapport From Great to Excellent 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet tas direkt till nämndmötet 17 november.  

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitet och utvecklingsavdelningen skriver en slutrapport om From Great to 
Excellent. 

Beslutsgång 
Skolchefen föreslår att ärendet tas direkt till nämndmötet i november.  

Beslutet skickas till 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga skolchefens förslag och att arbetsutskottet bifaller det. 

 



 
 

Datum 

2021-10-12 
Diarienummer 

FG 2021-01033 

 
 

 
FG Myndighet & Stöd 

Frida Byrsten 
070-265 59 66 
Verksamhetschef 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Antagande av dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola antar Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser, beslutad av Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 202. 

Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, beslutad av Kommunstyrelsen 
2018-01-23 § 13, upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Dokumenthanteringsplanen styr nämndens hantering av allmänna handlingar; om de ska bevaras eller 
gallras och hur de ska sorteras och förvaras.  

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ansvara för de kommungemensamma dokumenthanteringsplanerna 
för lednings- och stödprocesser. Varje nämnd behöver dock ta ett eget beslut om att anta planen.  

I dokumenthanteringsplanen för stödprocesser, som beslutats av Kommunstyrelsen 2021-08-24 § 202, 
ingår flera processer och arbetet med revideringen har delats in i två etapper. De områden som har 
uppdaterats i första etappen är: systemförvaltning och arkitektur, HR/Personal samt inköp. Övriga 
processer kommer att uppdateras under hösten och därefter förväntas kommunstyrelsen fatta ett till 
beslut kring resterande verksamhetsområden.  

Dokumenthanteringsplanen gäller som gallringsbeslut för nämnden för Förskola & Grundskolas 
handlingar. Det innebär att handlingar får gallras med stöd av dokumenthanteringsplanen.  

Beslutsunderlag 
FG Myndighet & Stöds tjänsteskrivelse, 2021-10-12 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-08-24 § 202 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-09  
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Beskrivning av ärendet 
Dokumenthanteringsplanen är ett viktigt styrdokument för att säkerställa hur en myndighet hanterar 
sina allmänna handlingar. Varje nämnd är en egen myndighet och behöver ta beslut om hur handlingar 
ska förvaras och om de får gallras och i så fall när. I praktiken blir dokumenthanteringsplanen en 
handbok som verksamheten ska använda för att veta hur olika typer av information ska hanteras och 
om det får gallras eller inte. Inför framtagandet av en dokumenthanteringsplan krävs kartläggningar av 
verksamhetens olika processer och vilken typ av handlingar som tillkommer i processerna både digitalt 
och i pappersform. Efter detta så sker olika typer av utredningar för att säkerställa hur handlingarna 
hanteras på bästa sätt och särskilt gallringsutredningar är viktiga. Det finns olika skäl till att handlingar 
ska bevaras en viss tid, det kan handla om att myndigheten behöver kunna föra i bevis vad som har 
hänt i efterhand eller att en enskild invånare kan behöva ta del av informationen många år senare. 
Vissa handlingar ska sparas för alltid då de utgör en viktig dokumentation av verksamheten.  

Nämnden för Förskola & Grundskola antog senast i december 2020 en reviderad 
dokumenthanteringsplan som omfattar de nämndspecifika processerna dvs skola och förskola. 
Nämnden har också fattat beslut om att anta kommunstyrelsens tidigare dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma stödprocesser från 2018.  

Den revidering som nu är gjord gäller dokumenthanteringsplan för kommungemensamma 
stödprocesser och omfattar alltså handlingar som förekommer inom samtliga nämnder. 
Dokumenthanteringsplanen omfattar många processer och alla har inte reviderats. Revideringen 
omfattar områdena systemförvaltning och arkitektur, HR/Personal samt inköp. I 
dokumenthanteringsplanen som utgör underlag för beslut har de äldre lydelserna markerats med blå 
text och de uppdaterade områdena har svart text. Övriga delar i den kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanen för stödprocesser kommer för beslut senare av Kommunstyrelsen. Där 
ingår verksamhetsområdena ekonomi, kris och säkerhet, samordnat verksamhetsstöd, 
informationsförvaltning samt information och marknadsföring.  

 

 

Maria Andersson     Frida Byrsten 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet & Stöd 



 
 

Datum 

2021-06-09 
Diarienummer 

KS 2020-00068 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

John Karlsson 
 
Utvecklare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

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

Beskrivning av ärendet 
I Kungsbacka kommuns riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning framgår att varje 
myndighet ska ha en 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:  Verksamhetsområden:  Tidsplan 

1   Systemförvaltning och arkitektur  

 HR/Personal  

 Inköp  

Beslut av 
kommunstyrelsen i 
augusti 2021. 

2   Ekonomi  

 Kris och säkerhet  

 Samordnat verksamhetsstöd  

Beslut av 
kommunstyrelsen i 
december 2021. 
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 Informationsförvaltning  

 Information och marknadsföring  

Fristående  Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning  

 Inventariehantering  

 Förvaltningsstöd  

Beslut av nämnden 
för Service. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 

 



 

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

 

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

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

 
Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Medgivande för 
postöppning 

Kronologisk Pärm hos registrator/ 
Hos ansvarig 
postöppnare 
 

Papper Gallras vid 
anställningens 
upphörande 
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 Korrespondens av 
betydelse 
 

Diarieförs 
 

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

 Korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse 
 

  Digitalt/ 
Papper 

Gallras vid 
inaktualitet  

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

 Diarieförda handlingar 
 
 

Löpnummer-
ordning 

Diarium Digitalt/ 
Papper 

Bevaras  Skrivs ut som 
aktomslag. 

 Postlistor 
 

Kronologiskt 
efter diarie-
nummer/ 
Datumordning 
 

G:mapp Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 
 

  

2.1.1.2 Redovisa och hantera arkiv  
 
Beskrivning 
 

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

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

Vidare ska arkivvården upprätthållas efter § 6 för att:  

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

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

 Arkivförteckningar 
 

Kronologisk Pärm i centralarkiv/ 
Visual Arkiv 
 

Papper/ 
Digitalt 
 

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

 Arkivbeskrivningar 
 

 Visual Arkiv/  
Pärm i centralarkiv* 
 

Digitalt 
Papper 

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

Diarieförs Diarium/ 
Intranät/ 
Webbplats  
 

Digitalt Bevaras 
 

 Diarieförs i Lex, läggs 
ut på intranätet Insidan. 

 Gallringsbeslut  
 
 

Löpnummer Diarium Digitalt Bevaras   

 Gallringsbevis 
 
 

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

 Reversal/kvitto på 
överlämnade handlingar 
till kommunarkiv 
 

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

 Reversal/kvitto på 
överlämnade handlingar 
från kommunarkiv 
 

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

 Leveransliggare 
 
 

Datumordning Visual Arkiv Digitalt Bevaras  Fr.om. 2018.  

 Kvitto över lån av 
handlingar – anställda 
 

Kronologisk Pärm hos arkivarie Papper Gallras vid 
inaktualitet* 

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

 Rapport från 
arkivinspektion/tillsyn 
 

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

Användarkonto i 
användardatabas 

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

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

Active Directory Digitalt Vid inaktualitet  

Loggar över 
lösenordsbyte i 
AD-katalogen 

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

Loggar över in- 
och utloggning i 
AD 

Active Directory Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Profilinformation, 
Remote Desktop 

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

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

För behandling av personuppgiftsbiträdesavtal, se 
process 1.4.1.2 Hantera personuppgifter. 

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

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

Stödja förvaltning Mall Insidan Digitalt Vid inaktualitet  
Dokumentera 
ändringar 

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

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

Planera Förvaltningsplan Diarium Digital 10 år Upprättas årligen.  

Dokumentera 

 

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

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

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

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

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Uppföljningsrapport Diarium Digitalt 10 år  
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Dokumentera 

 

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

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

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

Dokumentera 
händelser 

Händelselogg Respektive 
verksamhetssystem 

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

Integritetslogg 
 

Respektive 
verksamhetssystem 

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

Dokumentera 
händelser 

 

Systemlogg Respektive 
verksamhetssystem 

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

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

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

konto- och 
logghantering 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på 
nätverksanslutning 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på redundans 
i IT-system 

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

frågor, felanmälan 
eller förändring 

Artvise Digitalt 14 månader  

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

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

Logg kopplade till 
den gemensamma 
infrastrukturen 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Hantera elektroniska 
spår lokalt på dator 

Temporary Internet 
Files 

C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

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

Cookies/Formulärdata 
/Lösenord 

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

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

Windowslogg C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

Operativsystemets händelseloggar som sparas 
lokalt på datorn. 

Hantera elektroniska 
spår centralt på 
server 

Nätverksinfo - logg, 
personuppgifter 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Se anm. Gallras efter högst 60 dagar. 

Hantera 
meddelandehanterin
g och kommunikation 
centralt på server 

E-post, som lagts i 
Outlooks papperskorg 

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

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

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

Förteckning över 
inkomna/utgående 
samtal 

Telenor Digitalt Vid inaktualitet Även röstmeddelanden.  

Förteckning över 
telefonanknytningar 

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

programvaror 
I respektive system Digitalt Uppdateras 

löpande 
 

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

Arbetsmiljömål Diarium Digitalt Bevaras  
Riktlinjer för ett 
långt och gott 
arbetsliv 

Diarium Digitalt Bevaras  

Riktlinjer för ansvar 
och 
uppgiftsfördelning 
av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Policy för 
internationellt 
arbete 

Diarium Digitalt Bevaras  

Internationell 
strategi 

Diarium Digitalt Bevaras  

Kommundirektörens 
instruktion 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Diarium Digitalt Bevaras  

Rekryteringsordning Diarium Digitalt Bevaras  
Styra Ledarskapskriterier Diarium Digitalt Bevaras  

Regler för 
tjänsteresor 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Riktlinjer för 
uppföljningssamtal 

Diarium Digitalt Bevaras  

Arbetsplatskultur Diarium Digitalt Bevaras  
Organisera Beslut om 

ställföreträdande 
chef 

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

närarkiv 2507 
Papper Bevaras Förhandlingschefen ansvarar. Diarieförs, kopia i 

diarium. 
Organisera Broschyr/handbok 

om Kungsbacka 
kommuns 
samverkansavtal 

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

“Samverkan” 
Genomföra samverkan Protokoll från 

samverkansgrupp 
Respektive förvaltnings 
närarkiv 

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

Genomföra samverkan MBL-protokoll för 
icke-individärenden 

Vägmästaren, närarkiv 2507 Papper Bevaras  

MBL-protokoll för 
individärenden 

Personakt Papper Bevaras   

Förhandlingsprotokoll 
för lokala kollektivavtal 

Kommunledningskontorets 
närarkiv 

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

Handlingsplan för 
lönekartläggning 

Hos förhandlingschef Digitalt  Bevaras  

Lokala kollektivavtal  
 

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

Förbundsvisa 
förhandlingar/ 
överläggningar 

Kollektivavtal kopplat 
till HÖK 

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

Facklig tid, rapporter 
och sammanställningar 

HR-portalen Digitalt  2 år 
 

Bokförs på 925. 

Anmäla fackliga 
företrädare 

Anmälan om facklig 
företrädare 

Samarbetsrum ”Facklig 
företrädare anmälan” 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Underlag anmälan 
facklig förtroendevald 

Samarbetsrum ”Facklig 
företrädare anmälan” 

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

Kopia på varsel om 
uppsägning 

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

Kopia på varsel om 
avsked 

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

Varselbrev av 
tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

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

t 
Bevara/Gallr
a 

Anmärkning 

Samverka Listor över årlig 
lönerevision 

Samarbetsrum för HR-
KLK 

Digitalt Bevaras Kopia i samarbetsrum ”PS-förhandling”. 

Överläggningsprotokol
l 

Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

Förhandlingsprotokoll Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

Resultatlista över nya 
löner 

Personec Digitalt Bevaras  

Avstämningsprotokoll 
med respektive 
fackförbund 

Kommunledningskontoret
s närarkiv 

Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

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

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

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

anställningen har 
upphört. 

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

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

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

Registerna inkomna 
ansökningar 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sökandeförteckning Varbi Digitalt 2 år  
Göra urval 

 

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

Hantera utdrag 

 

Utdrag ur 
belastningsregistret 

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

Utdrag ur 
misstankeregistret 

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

Erbjudande om tjänst Säkerhetsprövning Säkerhetsskåp hos 
säkerhetsskyddschef 

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

Göra urval MBL-protokoll Respektive 
förvaltnings 
närarkiv 

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

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

Anställa 
 

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

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

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

Anmälningsplikt enligt 
Lex Sarah och Lex 
Maria 

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

 LAS-företräde, 
tidsbegränsad 
anställning 

Winlas Digitalt Vid inaktualitet  



                                                Sida 29 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

Erbjudande om 
anställning, 
företrädesrätt 

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

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

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

kursinbjudningar. 
Film Stream Digitalt Vid inaktualitet  

Gå utbildning 
 

Ansökan om 
fritidsstudiebidrag 

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

Överenskommelse om 
studier 

Personakt Papper Bevaras  

Kopia på intyg om 
genomgången 
utbildning 

Se anmärkning Se 
anmärkning 

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

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

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

Kungsbacka Ledaren 
BAS 

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

Leda utan att vara 
chef 

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

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

Traineeprogram för 
deltagare som 
genomfört 
programmet, jag vill 
bli chef 

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

 

  

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

omplaceringsutredning 
Personakt Digitalt Bevaras  

 Beslut om omplacering Personakt Papper Bevaras  
 Anmälan om företräde 

till återanställning 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse om 
tillfällig anställning 

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

 Överenskommelse om 
tidsbegränsat chefskap 

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

Protokoll från 
avstämningsmöten 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

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

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

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

 

  



                                                Sida 36 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Bemanning 
Process: Semesterplanera 
Processnummer: 2.3.3.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
 Semesterschema Sharepoint 

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

Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bedöma risker Riskbedömning Ledningssystem 
för SAM 

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

Handlingsplan för 
arbetsmiljö 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras  

Uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Årlig uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Enligt AFS 2001:1. 

Handlingsplan för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Innefattar arbetsmiljörapport. 

Hantera 
medarbetardialog 

Anteckningar från 
APT 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt 2 år  

Anteckningar från 
arbetsmöte 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde
: 

HR/Personal 

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

om kränkande 
särbehandling 

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

Utreda Utredningsrapport 
kränkande särbehandling 

Diarium Digitalt Bevaras Inklusive rekommenderade åtgärder.  

Begäran om åtgärd enligt 6 
kap. 6a § arbetsmiljölagen 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Inspektionsmeddelande Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 
Svar på 
inspektionsmeddelande 

Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 

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

olycka, sjukdom m.m. 
Insidan Digitalt Uppdateras 

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

Kvitto 
friskvårdsersättning 
månadsanställda 

Respektive chef Papper 7 år  

Kvitto och blankett 
friskvårdsersättning 
timanställda 

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

Korrespondens med 
företagshälsovård och 
medarbetare 

Outlook Digitalt Vid inaktualitet Uppgifter av ringa karaktär.  

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

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan om 
tillbud 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarligt 
tillbud till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarligt tillbud 

Diarium Digitalt 10 år  

Tillsynsmeddelande 
från 
Arbetsmiljöverket 

Diarium Digitalt Bevaras  

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



                                                Sida 43 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

 Avslutsbrev från 
Arbetsmiljöverket 

Diarium Digitalt Bevaras  

Sammanställa tillbud Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

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

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan av 
olycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarlig 
arbetsolycka till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarlig 
arbetsplatsolycka 

Diarium Digitalt 10 år  
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Anmäla 
färdolycksfall 
 

Anmälan om 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Dokumentation av 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Sammanställa 
olycksfall 

Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

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

Arbetsförmågebedömning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Rehabiliterings-
kartläggning 

Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  

Beslut från 
Försäkringskassan 

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

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

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

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

Hälsoavstämning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Avsluta rehabilitering Mötesanteckningar, 

rehabiliteringsmöten 
Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras T.ex. vid rehabiliteringsavslut eller 

alkohol- och drogrelaterade ärenden 
Överenskommelser, 
arbetsgivare-arbetstagare 

Rehabiliteringssystem/ 
Personakt 

Digitalt/ 
papper 

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

löneunderlagsgrundande 
Artvise Digitalt 14 månader  

Registerutdrag om 
ställföreträdarskap 

Personakt Papper Bevaras  

Bokföringsorder och 
avstämningslistor 

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

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

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

Artvise Digitalt 7 år Till kontantersättning eller timmar. 

Ansökan, byte 
semesterdagstillägg mot 
ökad ledighet 

Artvise Digitalt 7 år Kallas även semesterväxling. 

Sjukledighet, sjukförsäkran 
för timavlönad personal 

Artvise Digitalt 7 år  

Bil-avtal Artvise Digitalt Bevaras  
Anmälan av ändring i 
kodsträng 

Artvise Digitalt 2 år  

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

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

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

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

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

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

konstförening och kostavdrag. 
Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

Artvise Digitalt 7 år  

Beslut om högriskskydd för 
arbetstagare med omfattande 
korttidsfrånvaro 

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

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

Artvise Digitalt 7 år  

Ansökan om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

Beräkna lön Beslut om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

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

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

 
Omvandling av 
semesterdagar till timmar 

Artvise Digitalt 7 år  

Utbetalningsorder Samarbetsrum Digitalt 7 år  
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Löneredovisning Redovisning av 
preliminärskatt och 
arbetsgivaravgift 

Samarbetsrum Digitalt 7 år  

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

försäkringsbolag 
Artvise Digitalt 7 år Den mesta informationen sköts direkt mellan 

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

bisyssla 
Winlas Digitalt Bevaras  

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

Underrättelse om 
varning 

Personakt Papper Bevaras  

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

Personakt Papper Bevaras  

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

egen begäran 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse 
om avslutad 
anställning 

Personakt Papper Bevaras Med eller utan avgångsvederlag. 

 Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

Personakt Papper Bevaras  

 Tjänstgöringsbetyg Personakt Papper Bevaras Skrivs av chef. 
 Anteckningar från 

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

Kopia på varsel om 
uppsägning 

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

Kopia på varsel om 
avsked 

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

Besluta Besked om avslut 
av anställning 

Personakt Papper Bevaras  

Skriftlig grund för 
uppsägning 

Personakt Papper Bevaras  

Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

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

tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

Papper 2 år  

 Beslut om att avstå 
rätten till 
tillsvidareanställning 
vid konvertering 

Personakt Papper Bevaras Beslut av anställd. 

 Anteckningar från 
avgångssamtal 

Winlas Digitalt Vid anställningens 
upphörande 

 

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

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

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

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

försäkringsbelopp efter dödsfallet. 
 Arbetsgivarintyg, 

anmälan om avliden 
arbetstagare 

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

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

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

• Verifikationer 
• Grund- och huvudbok 
• Bokslut och Årsredovisning 

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Avskrivningar, 
kundfakturor 

Årsvis Närarkiv*  Papper Gallras efter 
10 år 

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

 
 

Betalningsföreläggande, 
betalda 

Årsvis Närarkiv  Papper Gallras efter 
10 år 

 Betalning registreras i 
Inkassodirekt. 
 

 
 

Bokföringsorder, 
underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Attesterat underlag registreras i 
ekonomisystemet. 

 Bokföringsorder Årsvis  Ekonomisystem/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

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

 
 

Kassaverifikationer Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

 Kassaverifikationerna registreras i 
ekonomisystemet med vertypen 
EKBANK. 
 

 
 

Debiterade 
inkassoavgifter 

Årsvis G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år  

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

Årsvis  Se anm.  Digitalt/ 
Papper 

Gallras efter 
10 år  

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

 
 

Krediteringar Årsvis  Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

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

 
 

Manuella utbetalningar Årsvis  Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  

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

 Manuella kundfakturor registreras 
i kundreskontran i Raindance. 
 

 
 

Återredovisade 
leverantörsbetalningar 

Årsvis  Microweb Digitalt Gallras efter 
10 år  

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Huvudbok Årsvis Närarkiv/ 
Microweb 

Papper/ 
Digitalt* 

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



                                                Sida 65 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

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

 
 

Årsjournaler,  
kontoklass 0/ 
kontoklass 3-8 

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

 
 

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Bokslut Årsvis G:/ 
Microweb/ 
Centralarkiv 

Papper/ 
Digitalt* 

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

 
 

Kontoplan Årsvis G:/ 
Microweb 

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

 
 

Bokslutsspecifikationer Årsvis G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

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

 
 

Koncernbokslut Årsvis G:/ 
Närarkiv/Central
arkiv 
 

Papper/ 
Digitalt* 

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

 
 

Årsredovisning Diarieförs Diarium Digitalt/ 
Papper 
 

Bevaras   

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Autogiro,  
medgivande/ 
avanmälningar från 
BGC 

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

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

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

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

 
 

Anläggningsregister Årsvis Microweb Papper/ 
Digitalt 
 

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

 
 

Anmälan/avanmälan,  
E-faktura 
kundreskontran 

 G:/Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 

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

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

 
 

Betalningspåminnelser Årsvis Raindance/ 
Future 
 

Digitalt Gallras efter 
2 år 

  

 
 

Budgetunderlag, 
kommunbudget 

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

 
 

Fastställd budget,  
kommunbudget 

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

 
 

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

 
 

Förvaltningsbudget Diarieförs/ 
Årsvis 

Diarium/ 
Raindance 
 

Digitalt Gallras efter 
2 år 

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

Papper Gallras 10 år 
efter avslut 
 

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

 
 

Inkassokrav Årsvis Raindance/ 
P:/ 
Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

Filinläsningar från 
verksamhetssystemen 
till Raindance 
 

Årsvis Raindance/ 
P:/ 
Microweb 
 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

Kundfakturor, 
Raindance 
 

Kronologiskt Raindance/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Alla kundfakturor överförs 
löpande till Microweb efter 3 år. 

 
 

Kundfakturor, vatten- 
och renhållnings-
avgifter 

Årsvis Närarkiv/ 
P:  

Papper/ 
Digitalt* 

Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 
 

Parkeringsböter  G:/ 
Microweb 

Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 
 

Leverantörsfakturor och 
hyresavier 

Årsvis Arkivskåp* Papper Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

Leverantörsfakturor, 
papper 
 

Årsvis Proceedo/ 
Se anm. 

Papper Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

Leverantörsfakturor, 
digitala 

Årsvis Proceedo Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

 Elektroniskt inkomna fakturor till 
Visma Proceedo. 
 
 

 
 

Utbetalningsjournaler 
från Raindance 
 

Årsvis Närarkiv/ 
P:  

Papper/ 
Digitalt* 

Gallras efter 
10 år 
 

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

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



                                                Sida 73 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 
Registrering 

Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 
Gallras  

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Avstämningslistor Systematisk Se anm. Papper/ 
Digitalt 
 

Gallras efter 
2 år 

 Avstämning av balanskonton och 
reskontror görs av respektive 
balanskontoansvarig. 
 

 
 

Delårsrapporter Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   

 
 

Hundskatteregister  Centralarkiv Papper Bevaras  Hundskatteregister för åren 1924-
1951. 
 

 
 

Revisionsrapporter Diarieförs Diarium Digitalt Bevaras   

 
 

Handlingar rörande 
donationsstiftelser   

Systematisk Närarkiv/ 
G:  

Papper/ 
Digitalt* 
 

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

 
 

Donationsstiftelser, 
verifikationer 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

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

 
 
 

Donationsstiftelser, 
årsbokslut 

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

 
 

Donationsstiftelser, 
årsredovisning 

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

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

 
 
 

Momsdeklaration med 
tillhörande underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Ansökan, 
momsersättning med 
tillhörande underlag 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Underlag till 
deklaration, jämkning 
moms 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras 10 år 
efter avslutad 
jämkning 
 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 

Vattenvårdsförbunden, 
verifikationer 
 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

 Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 

 
 
 

Överföring betalning: 
- 1. (Simlistor) 

från Inkasso 
Direkt -> 
Raindance     
     

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

Årsvis Närarkiv/ 
Future 

Papper Gallras efter 
2 år 

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

 

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

 
 

Internfakturor Årsvis Raindance Digitalt Gallras efter 
2 år 
 

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

 
 

Attestlistor Systematisk Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år  
 

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

https://insidan.kungsbacka.se/Kommungemensamt/Ekonomi-och-styrning-ny/Regler-och-styrdokument/attestreglemente/
https://insidan.kungsbacka.se/Kommungemensamt/Ekonomi-och-styrning-ny/Regler-och-styrdokument/attestreglemente/
https://insidan.kungsbacka.se/Kommungemensamt/Ekonomi-och-styrning-ny/Regler-och-styrdokument/attestreglemente/
https://insidan.kungsbacka.se/Kommungemensamt/Ekonomi-och-styrning-ny/Regler-och-styrdokument/attestreglemente/


                                                Sida 76 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

Pärm med originalattester för 
KLK finns i Ekonomis närarkiv 
på Vägmästaren. 
 

 Dokumentation, 
redovisningssystemet 

Årsvis Närarkiv/ 
G:/ 
Microweb 

Papper/ 
Digitalt 

Gallras efter 
10 år  
 

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

 Statistik SCB 
 

Årsvis G: Digitalt Gallras efter 
10 år 
 

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

 
 

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

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

 
Arkiveras i KLK Ekonomis 
närarkiv på Vägmästaren. 
 

 
 
 

Lånehandlingar Kronologisk Närarkiv Papper Gallras efter 
10 år 

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

 
 

Avvisade leverantörs-
betalningar 
 

Årsvis Närarkiv Papper Gallras efter 
2 år 

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

 
 
 

Försäkringshandlingar Årsvis G:  
 

Digitalt Gallras 10 år 
efter avtalets 
slut 

 Försäkringsbreven kommer från 
kommunens försäkrings-
förmedlare på Söderberg & 
Partners. Kommunens 
försäkringssamordnare har 
tillgång till Söderberg & Partners 
dokumentsystem "Optimum" där 
kommunens försäkringsbrev m.m. 
finns tillgängliga. 
 
Försäkringsbrev sparas i filen 
”G:\KLK\Ekonomi\Försäkringar\
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Försäkringsbrev”. Utredning 
pågår med var de ska sparas 
ytterligare. 
 

 

  



                                                Sida 79 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

 

  

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Inköp 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.5.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Leda Policy för inköp Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 

Original hos Service, kopia hos 
övriga nämnder.  

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

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

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

Tillämpningsanvisningar - policy för 
konkurrensprövning 

Diarium  Digitalt Bevaras  Beslutas av kommunfullmäktige. 

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

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

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

Inköpsgrundande handling t.ex. 
anskaffningsbeslut, 
investeringsbeslut 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Annonsera Annons i databas Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudsförfrågan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Infordran/inbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Kravspecifikation Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avtalsvillkor Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Lista 
upphandlingsdokumentshämtare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Genomföra 
upphandling 
 

Frågor från anbudsgivare och svar, 
under annonseringstiden 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

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

Ansökningsinbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Ansökningar om att få inkomma 
med anbud, valda 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

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

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

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

Meddelande till anbudsgivare Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Rapport över kvalificering av 
anbudsansökningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudspröva och 
utvärdera 
 

Fullmakt Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudssammanställning Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbud, antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbud, ej antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

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

Öppningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Korrespondens med anbudsgivare, 
av betydelse 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Korrespondens med anbudsgivare, 
av ringa eller tillfällig betydelse 

Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 

Skatte- och registerkontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

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

Kreditupplysning, kontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

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

Referenstagningar och svar Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Protokoll från förhandlingar med 
anbudsgivare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Dokument från intervjuer, prover, 
tester, inspelad presentation 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Lottningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Upphandlingsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Begäran om förklaring av anbud 
med svar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avbryta upphandling Beslut om att avbryta upphandling Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Besluta och teckna 
avtal 

Tilldelningsbeslut Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avtal/kontrakt inklusive bilagor Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Resultat- och analysrapport Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Efterannonsera Efterannonsering - annons efter 
avslutad upphandling till EUT/TED 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Följa upp och 
förvalta avtal 

Förändring av avtal Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Överlåtelse av avtal Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Följa upp och 
förvalta avtal 
 

Korrespondens med leverantör Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anmodan om rättelse Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Vitesfakturaunderlag Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Hävning av avtal/kontrakt 
(hävningsmeddelande) 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Överenskommelser om upphörande 
av avtal/förlikningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Förfrågan/ 
behovsspecifikation 

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

Genomföra 
direktupphandling 
 

Offerter, antagna Samarbetsrum Digitalt Gallras vid avtalets 
utgång 

Inklusive bilagor. 
 

Offerter, ej antagna Samarbetsrum Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

Inklusive bilagor. 
 

Rekvisition Proceedo Digitalt 7 år  
Besluta och teckna 
avtal 

Dokumentation av 
direktupphandlingar 

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

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

upphandling över tröskelvärde 
Förnyad 
konkurrensutsättning  

Anbud Proceedo Digitalt 7 år  

Dynamiskt inköpssystem Anbud Proceedo Digitalt 7 år  
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2.6 Verksamhetsområde: Informationshantering 

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Leda – styra –  
organisera  

Policydokument, 
fastställt genom 
politiskt beslut 
 

Diarieförs Diarium 
 

Digitalt 
 
 

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

 
 

– •• – 
 
 

Riktlinjer, övriga Ämnesvis Intranät/ 
G: 

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

2.6.2 Processgrupp: Förvalta kommunens webbplats 
 
2.6.2.1 Hantera webbplats 
 



                                                Sida 89 av 93 
  

Dokumenthanteringsplan 

Aktivitet Handlingstyp Sortering/ 
Registrering 

Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 
Gallras  

Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Dokumentera 
webbplats 

Webbplats 
 

 Extern server/G: 
 
 

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

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Nå ut internt 
och externt  

Nyheter, kommunens 
intranät och webbplats 
 

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

 
– •• – 

 

Pressmeddelanden 
 

Kronologisk Extern server  Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 Pressmeddelanden 
distribueras i regel via 
MyNewsdesk.  

  
– •• – 

 

Informationsmaterial, 
Nyhetsbrev 
 

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

 

Informationsmaterial, 
Annonser 
 

Kronologisk G: Papper/ 
Digitalt 

Gallras vid 
inaktualitet 

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

 
 
 
 

 
– •• – 

 

Informationsmaterial, 
egenproducerade 
trycksaker 
 

 G: Papper/ 
Digitalt 

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

Hantera bilder Bildbank  
 

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

 
– •• – 

 

Fotosamlingar, icke-
strukturerat bildmaterial 
  

  Digitalt/ 
Papper 

Gallras vid 
inaktualitet 

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

Registrering 
Förvaringsplats Medium  Bevaras/ 

Gallras  
Överföring 
till kommun-
arkiv 

Anmärkning 

Använda sociala 
medier å 
kommunens 
vägnar 

Sociala medier 
 
 

Se anm. Extern webb/ 
Server 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 
 

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

 
  



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunstyrelsen 14 augusti 2021 § 24, Dnr KS 2020-00068 

Gäller från: 24 augusti 2021 § 24 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

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

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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