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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-03-10 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid 

Sammanträde torsdagen den 17 mars 2022 kl. 17:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37  
 
17:00 Muntliga föredragningar: 
 

 Utbyte av konstgräs samt lokalplan - Jessica Wibeck, fritidsspecialist - 1 st 
dokument 
 

 Detaljerad förvaltningsbudget - Malin Fjellström, controller, 1 st dokument 
 

 Kvinnojouren - Linda Dyhre Holm, verksamhetsansvarig Kvinnojouren & Astrid 
Bayard, utvecklingschef - 1 st dokument 
 

 Kulturskolans utveckling - Malin Svarfvar och Malin Lönegren-Mikulic, 
kulturskolerektorer & Stefan Löfmark, verksamhetschef - 1 st dokument 

 
 
 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

 Val av justerare  Gert Svensson (S) 

1.  Begäran om yttrande - Motion 
om ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga 
platser i Kungsbacka 
 
6 st dokument 

2022-00002  Nämnden för Kultur & Fritid ställer sig bakom 
förvaltningens yttrande som innebär att avslå 
motionen. 

2.  Beslut om att följa Kungsbacka 
kommuns 
dokumenthanteringsplan för 
ledningsprocesser och 
stödprocesser 
 
3 st dokument 

2022-00018  Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att följa vid 
var tid gällande dokumenthanteringsplan från 
kommunstyrelsen för ledningsprocesser och 
stödprocesser.  
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

3.  Initiativ offentlig konst alla 
kommundelar 
 
4 st dokument 

2021-00257  Nämnden för Kultur & Fritid är positiv till det nya 
arbetssättet som möjliggör konst i alla kommundelar 
och medskapande av invånarna själva. Sammantaget 
tror vi att alla dessa förutsättningar som nu finns på 
plats möjliggör intentionen i initiativet på ett bra 
sätt. En avrapportering av de styrande principer som 
konstrådet tänker sig arbeta efter ska ske till 
nämnden under 2022.  

4.  Beslut arkivansvarig 
 
2 st dokument 

2021-00148  Nämnden beslutar att enhetschef för 
Förvaltningsstöd & Föreningsstöd ska utgöra 
nämndens arkivansvariga. Tjänsten innehas nu av 
enhetschef Marie Persson.  

5.  Ansökan extra bidrag OK 
Löftan 
 
2 st dokument 

2022-00077  Nämnden för Kultur & Fritid beviljar extra bidrag 
till OK Löftan om 37.000 kr. 

6.  Anmälan av delegationsbeslut 
mars 2022 
 
16 st dokument 

2022-00058  Redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i 
protokoll 2022-03-17 godkänns. 
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 Ärende Beteckning Förslag till beslut 

7.  Information mars 2022 
 
Information lämnas i följande: 
 
Övergripande dokument:  
Förvaltningschefens 
månadsbrev (efter kallelse)  
 
Muntlig föredragning:  
Utbyte av konstgräs samt 
lokalplan - Jessica Wibeck, 
fritidsspecialist - 1 st dokument 
 
Detaljerad förvaltningsbudget - 
Malin Fjellström, controller – 1 
st dokument 
 
Kvinnojouren - Linda Dyhre 
Holm, verksamhetsansvarig  
 
Kvinnojouren & Astrid Bayard, 
utvecklingschef - 1 st dokument 
 
Kulturskolans utveckling - 
Malin Svarfvar och Malin 
Lönegren-Mikulic, 
Kulturskolerektorer & Stefan 
Löfmark, verksamhetschef - 1 st 
dokument 
 
Dokument för kännedom:  
Presentationer från 
Budgetdagen, 1 st dokument 
 
Ny översiktsplan, 1 st dokument 
 
BRÅ strategisk inriktning, 1 st 
dokument 
 
Reglemente, 1 st dokument 

2022-00056  Informationen noteras till protokollet. 
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Kristina Karlsson 
ordförande 

Erik Norinder 
sekreterare 

 



 

 
  

Nämnden för Kultur & Fritid  

  
 

  
  

   

Kultur & Fritid 
Ulrika Granfors 
Direkt 0300-83 40 98 
ulrika.granfors@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
Kultur & Fritid 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Borgmästaregatan 5 B 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 04 

www.kungsbacka.se     
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Datum 

2022-03-09 
 
  

  

 

Förvaltningschefens månadsbrev. Mars 2022  
 

Långsiktig planering och större frågor 

 

Årets budgetdag i kommunen 

En del i Kungsbackas styrmodell utgörs av att ledande förtroendevalda och 
tjänstemän träffas en gång per år på den sk budgetdagen. Syftet är att skaffa oss 
samsyn över framtiden och på vilket sätt vi behöver förändra vår verksamhet för att 
klara välfärden och vara relevanta för invånarna framledes. Vi får höra vilka 
förväntningar kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har på oss alla. I 
år fick vi också hörda de framsteg kommunen gjort sedan vi började med denna del i 
styrmodellen 2019. Vi har gemensamt kraftsamlat kring ett antal olika 
förändringsområden vilket givit resultat. Det är en stor framgångsfaktor för 
Kungsbacka att vi har samsyn kring de utmaningar vi ser framför oss.  

I år pratade vi kring den sk 3-box-modellen. Den innebär att vi slutar ha fokus på vår 
befintliga verksamhet och effektiviseringen av den (det vi lägger i box 1) och istället 
fokuserar på vad vi behöver göra för att klara framtidens utmaningar (läggs i box 3) 
och vad vi ska sluta göra för att det inte längre tillför tillräckligt stort värde (läggs i 
box 2). Modellen är ett bra tankestöd i den förändringsresa vi behöver sätta extra stor 
fart på nu.  

 

Träff med budgetberedningen 16 mars 

Nytt för i år är att varje presidium träffar budgetberedningen för att samtala om det 
underlag till kommunbudget som nämnden skickat in.  
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Kommentarer kring delar av det utskickade skriftliga materialet 

Bildspel från budgetdagen 

För den som är intresserad av att fördjupa sig i vad som sades och gjordes på 
kommunens årliga budgetdag finns möjlighet att frivilligt ta del av det bildspelet men 
det är inget vi kommer gå igenom på nämnden. 

 
Operativa frågor 
Kommunens roll vid kris 

Internt inom kommunen har vi förmedlat att kommunens viktigaste roll i kris är att 
upprätthålla den normala funktionen och bidra till normalitet och stabilitet i 
samhället. Det kan innebära att enskilda medarbetare behöver byta arbetsuppgifter 
för att kommunen i stort ska kunna ta den rollen. I närtid kan vi på KFT t ex behöva 
arbeta mer med mottagande av flyktingar eller hantering av erbjudande om hjälp från 
civilsamhället. 

 

Varlaskolan inflyttningsklar 

Varlaskolans om- och tillbyggnad är i klar vilket innebär att kultur & Fritid kommer 
nyttja skolan mer för kulturskoleverksamhet, både aulan och de sk kreativa salarna. 
Föreningslivet samsas om utrymmen och idrottshallen blir hemvist för en 
basketförening och bordtennis som får sin bas här i en mindre idrottssal särskilt 
anpassad för bordtennis på plan 2. 

 

Kulturfestival 18-19 juni 
Som en del av uppdragen ”föreningar samverkar” samt ”inleda dialog med KKN-
sektorn” håller förvaltningen ihop med det fria kulturlivet och andra kulturaktörer på 

med planering för en kulturfest den 18-19 juni. Tillsammans med KKN‐företag, 

föreningar och näringslivet i Kungsbacka vill vi samla eldsjälar, kulturella 
verksamheter och krafter i ett ”kulturkaos”. 
 
Vi vill ge våra invånare och besökare kulturella upplevelser innan sommarsäsong 
som inspiration för återbesök. Vi vill att Kungsbacka ska bli en attraktiv plats året 
om för kulturälskare. Under året har Kungsbacka tagit fram ett nytt platsvarumärke 
som innebär en förflyttning från ett lagom, lite försiktigt läge till att vara en 
spännande och dynamisk plats som inspirerar. Projektet Kungsbacka Kulturfest är en 
del i förverkligandet av platsvarumärket Kungsbacka. ”Här finns plats för mer kultur, 

större visioner och en dynamik som gör platsen levande. Kungsbacka ska präglas av 
både nyfikenhet och utveckling, i allt från nya områden som byggs, platser som 
utvecklas och en kultur som vågar ta plats."  
 
Festivalen vill 

 vara öppen och inkluderande 
 knyta an till kommunens vision och de övergripande målen: 
 att alla programpunkter och inslag platsar i temat för årets festival: 

FRIHET 

 Frihet att uttrycka mig konstnärligt, att skapa 
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 Frihet att vara den jag är och att få tänka och säga vad jag vill 
 Frihet att dansa som jag vill och vara där jag vill vara 
 Frihet att inte bli bortvald på grund av mitt kön, vem jag älskar, 

färgen på min hud, eller vem jag är 
 Frihet från förtryck och våld 
 Frihet att utöva min religion och sprida olika kulturella uttryck 

Vi kommer inte ha kapacitet att ta med alla förslag som kommer in, vi gör ett urval 
utifrån att få en kvalitet och bredd som gör kulturfestivalen så spännande som 
möjligt. 
Mycket kommer att hända på torget - bland annat har vi bokat in ett par riktigt fina 
artister. Men vi planerar även många sorters kulturinslag och aktiviteter runt omkring 
på andra platser i staden, saker som passar för människor i olika åldrar och med olika 
smak. 
Många delar av innehållet är fortfarande på planeringsstadiet och ovisst. Vi önskar få 
inspel från föreningar, företag och individer som vill vara med och ordna 
saker.  Några saker är redan klara, till exempel att det blir två spelningar på torget 
lördag 18 juni 
Vi önskar ett brett deltagande - att föreningar, studieförbund och företag vill 
arrangera saker under kulturfestivalens paraply. Kommunen tillhandahåller platser 
och marknadsföring, det innehållsmässiga, så att olika aktörer får möjligheten att 
presentera ”sina” programpunkter, och det hela smälter ihop till en myllrande fest. 
 
 
 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 
 

 



 
 

Datum 

2022-02-21 
Diarienummer 

KFT 2022-00002 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Mevludina Abazovic 
 
Utvecklare 
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Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - Motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga 
platser i Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid ställer sig bakom förvaltningens yttrande som innebär att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att kommunledningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att införa kommunala ordningsvakter: 

För oss i Sverigedemokraterna är det av största vikt att invånarna i Kungsbacka både ska känna sig 
och vara trygga!  

Trygghet är en av samhällets grundpelare för ett välmående samhälle. Rån, överfall, misshandel eller 
våldtäkt borde inte Kungsbackas invånare behöva oroa sig för, oavsett tid på dygnet. Men tyvärr ser 
verkligheten annorlunda ut. Polisens resurser är alltför bristfälliga, det fattas poliser inte bara i 
Kungsbacka utan i hela landet.  

Att vi ska ha fler poliser är en stor och viktig fråga för oss, men tyvärr inget som vi kan besluta lokalt. 
Men i väntan på att vi får fler poliser så vill vi göra vad vi kan för att säkerställa tryggheten för våra 
invånare så gott det bara går. Vi ser det därför som nödvändigt att kommunen använder sig av 
kommunala ordningsvakter som rör sig på de platser som upplevs som särskilt otrygga för att stötta 
upp där polisens resurser brister. Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan ska användas som 
komplement.  

Kommunala ordningsvakter finns redan i ett flertal kommuner och vi i Sverigedemokraterna anser att 
även Kungsbacka nu bör ha det för att öka tryggheten för våra invånare. Med anledning av 
ovanstående yrkar vi kommunfullmäktige besluta  

- Att kommunledningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som 
ska patrullera på särskilt otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten 
upplevs som störst.  

- Att efter utredning skyndsamt återkomma med förslag till beslut i saken 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-21 

Yttrande, 2022-02-21 

Sverigedemokraternas motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka, 2021-12-01 

Beslut-202101193-KS-§ 194. Anmälan av motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-07 

Beslut-202101193-KS-§ 436. Remittering av motion om ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-21 

Begäran om yttrande nämnden för Kultur & Fritid, 2022-02-25 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef Kultur & fritid   



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-03-10 
Diarienummer 

2022-00002 
 

 
Kultur & Fritid 

Kungsbacka kommun 

Mevludina Abazovic 

Brå-samordnare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Sverigedemokraternas (SD) motion: Införa kommunala ordningsvakter 
som patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka 

Sammanfattande inställning 
Kommunens lokala brottsförebyggande råd (Brå) har med anledning av en motion från 
Sverigedemokraterna utrett behovet och möjligheten att införa kommunala ordningsvakter i Kungsbacka 
kommun. Brå bedömer att det i dagsläget inte finns ett geografiskt område i Kungsbacka kommun som 
är i behov av ordningsvakter.  
 

Nämndens ställningstagande i detalj 
Trygghetsundersökningar visar att Kungsbacka kommun är en trygg kommun att bo och vistas i.  I SCB:s 
medborgarundersökning från 2021 uppger 86 procent av invånarna att de känner sig ganska eller mycket 
trygga utomhus i området där de bor. I SKR:s rapport Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2021, 
hamnar Kungsbacka kommun på 11:e plats av 290 kommuner. I rapporten framkommer att antalet 
anmälda våldsbrott per 1000 invånare i Kungsbacka ligger på 4,7 vilket är det lägsta utfallet i Halland. 
Kungsbacka kommun hamnar därmed i topp tio när det gäller kommuner med minst antal anmälda 
våldsbrott. När en situation uppstår som kräver trygghetsskapande åtgärder på en specifik plats, hanteras 
detta inom kommunens lokala brottsförebyggande råd (Brå). I samverkan med polisen formuleras 
åtgärder för att öka tryggheten på den specifika platsen. Det kan exempelvis handla om åtgärder i den 
fysiska miljön eller ökad vuxennärvaro i form av väktare, nattvandrare eller trygghetsvandrande förening 
och så vidare. Detta arbetssätt gör det möjligt att styra resurser och formulera åtgärder utifrån behov.  
 
En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. I förordnandet anges för vilken verksamhet och 
område förordnandet gäller samt under hur lång tid. Detta innebär att ordningsvakter enbart kan nyttja 
sina befogenheter inom ett avgränsat geografiskt område enligt 3 § LOV (Lagen om ordningsvakter).  
Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har rapporteringsskyldighet gentemot polisen, inte 
kommunen. Idag använder sig kommunen av ronderande och stationär bevakning i form av väktare. 
Uppdraget är inte begränsat till ett geografiskt område utan rondering sker i områden som är i behov 
av det. Det är viktigt att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet präglas av flexibilitet 
eftersom behovet av åtgärder förändras över tid och rum.  
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En väktare eller nattvandrare har inte samma befogenheter som en ordningsvakt men Brå bedömer att 
det är en tillräcklig åtgärd utifrån de behov kommunen har idag. Väktaren har inga särskilda juridiska 
befogenheter men kan vid brott agera effektivt genom envarsgripande och nödvärn. Väktare åtnjuter 
till skillnad från allmänheten förstärkt rättsskydd på sitt bevakningsområde. Dessutom får väktare efter 
godkänd utbildning bära både handfängsel och batong i arbetet. Det finns inga hinder för Kungsbacka 
kommun utifrån nuvarande lagstiftning, att ansöka om förordnande hos Polismyndigheten om ett 
behov av ordningsvakter skulle uppstå i framtiden. I Kungsbacka har vi idag enbart ett område som 
omfattas av 3 § LOV nämligen Kungsmässan. Ett förordnande kräver dock särskilt behov och att det 
från allmän synpunkt är av väsentlig betydelse. 2019 nekades Göteborgs Stad av Polismyndigheten 
eftersom polisen bedömde att kommunen inte uppfyllde de krav som ställs i 3 § LOV. Efter 
överklagande av kommunen till förvaltningsdomstolen fastställdes Polismyndighetens nekande beslut. 
Domstolen ansåg att kommunen inte har visat att just ett särskilt behov fanns för att förordna 
ordningsvakter enligt lagen och inrätta de LOV §3-områden som kommunen sökt. 
 
Kostnad 
Ordningsvakt fredag och lördag 20.00-05.00 cirka 421 200 kr per år, timtaxa enligt gällande avtal.  
 
Lagen om ordningsvakter 
 
En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. I förordnandet anges för vilken verksamhet och område 
förordnandet gäller samt under hur lång tid. Ett förordnande gäller högst tre år. En ordningsvakts 
befogenheter gäller enbart inom de geografiska gränserna bevakningsområdet enligt 3 § LOV omfattar. 
Ordningsvakter har befogenheten att inom sitt förordnande omhänderta berusade personer samt avvisa 
eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna 
ordningen. De har även befogenheten att omhänderta personer med tvång i väntan på polisen. 
Ordningsvakter har också under vissa omständigheter rätt att använda våld och handfängsel. Om någon 
med våld eller hot om våld förgriper sig mot en ordningsvakt i deras myndighetsutövning bedöms det 
som våld eller hot mot tjänsteman. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter 
tillsynen. Regeringen har tagit emot ett förslag på ny lag om ordningsvakter. Det nya lagförslaget 
förändrar inte kommunens möjligheter att i framtiden ansöka om förordnande hos Polismyndigheten.1 
 

 

 

 

                                                
1 Ordningsvakter | Polismyndigheten (polisen.se) 

https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/
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Nytt lagförslag  

I maj 2021 tog regeringen emot ett betänkande som innehåller förslag på ny lag om ordningsvakter. 
Enligt utredningens förslag ska en ny ordningsvaktslag och en ny ordningsvaktsförordning träda i kraft 
den 1 juli 2023. I samband med detta upphävs lagen om ordningsvakter (1980:578) och 
ordningsvaktsförordningen (1980:589). Utredningen2 innehåller förslag om förlängd utbildning och 
förändrade befogenheter. Förslaget är att ordningsvaktsutbildningen förlängs då den nuvarande 
utbildningen inte ses som tillräckligt omfattande för att ge ordningsvakter det som de behöver för att 
klara sina alltmer komplexa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som enligt utredningen även ska omfatta 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Utredningen föreslår även att Polismyndigheten ska 
få överlämna till ordningsvakt att transportera den omhändertagne till en plats som polisen anger, om 
det är lämpligt i det specifika fallet. Ordningsvakter ska dock även fortsatt användas som ett komplement 
till och aldrig som en ersättning för polisen. Utredningen framhåller vidare att Polismyndigheten även 
fortsatt ska leda och kontrollera den ordningshållning som utförs av ordningsvakter. En fråga som har 
aktualiserats återkommande under de senaste åren är om ordningsvakter kan användas på ett bättre sätt 
än vad den nuvarande lagen medger för att tillgodose samhällets behov av trygghet och ordning på 
allmän plats. Utredningen föreslår att ordningsvakter ska få användas om det finns ett beslut om tillstånd 
att använda ordningsvakter eller om det följer av lag eller annan författning.  

Utredningens förslag innebär att tillstånd att använda ordningsvakter får meddelas om det finns ett behov 
av sådan användning och det är ändamålsenligt för att upprätt hålla allmän ordning och säkerhet samt 
främja trygghet på den plats, inom det område eller i den verksamhet som ansökan avser. Ett beslut om 
tillstånd ska kunna förenas med villkor och ska meddelas för viss tid. Ett beslut om tillstånd får återkallas 
om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller det annars finns särskilda skäl för 
återkallelse. Tillstånd ska inte krävas för användning av ordningsvakter vid allmänna sammankomster 
och offentliga tillställningar som avses i 2 kap. ordningslagen, eller lokaler eller utrymmen där 
alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen, om villkor om sådan 
användning redan föreskrivits med anledning av ett beslut som har meddelats enligt dessa lagar.  

 

 

 

 

 

                                                
2 En ny lag om ordningsvakter m.m. - Regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202138/
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Forskning  

För att uttal oss om forskningsläget så bör något sägas om de teoretiska perspektiv som ligger till grund 
för motionens förslag. Den här typen av situationell prevention bygger på antagandet om att brottslighet 
kan förebyggas genom att förändra förutsättningar i den fysiska miljön eller sociala kontexten genom att 
minska kriminogena situationer, genom att exempelvis förhöja risken för upptäckt, förstärka det 
upplevda straffhotet eller minska förekomsten av företeelser. Detta angreppssätt kan bland annat kopplas 
till rutinaktivitetsteorin (RAT), som menar att ett brott begås då det finns 1) lämpliga brottsobjekt, 2) 
motiverade gärningspersoner och 3) det saknas kapabla väktare (Cohen & Felson 1979) samt rationella 
valteorin. Rationella valteorin utgår från att gärningspersonen är rationell, vilket då härleder att åtgärder 
bör syfta till att göra det ansträngande och hotfullt för potentiella motiverade gärningspersoner att begå 
brott (Clarke 1995). Dessa perspektiv förespråkar i praktiken ökad närvaro av ordningsvakter eller 
väktare för att skydda potentiella offer från gärningspersoner i så kallade hot-spots områden, dvs särskilt 
brottsutsatta geografiska platser och områden. Vi vet av forskningen att fokusera på hot-spots har mycket 
goda brottsreducerande effekter (Hennen & Gerell 2019; Braga m.fl. 2014), sannolikt små negativa 
spridningseffekter samt, mer begränsad, men ändå ofta en generell positiv effekt på medborgarnas känsla 
av trygghet3 (Doyle m.fl. 2016; Noaks 2000).  
 
 
Ordningsvakter och LOV §3-områden finns i ett relativt stort antal städer, i bland annat Stockholm, 
Göteborg och Malmö, men forskning och utvärderingar gällande insatsen är nästintill obefintlig och 
kännetecknas av bristande metodologisk design. Samtidigt så ska det påpekas att trots att det till stor del 
saknas evidens huruvida ordningsvakter kan fungera brottsförebyggande och trygghetsskapande så 
indikerar de utredningar som har genomförts på att implementeringen av ordningsvakter kan vara 
lovande under vissa speciella omständigheter.  Norén Bretzers (2020) utvärdering av en LOV §3-insats 
i stadsdelen Gamlestaden i Göteborg tyder på att insatsen i viss mån kan ha en trygghetsskapande och 
brottsförebyggande effekt. Utvärderingen visar att antalet anmälda brott och ordningsstörningar 
minskade under insatsen. I samband med insatsen gick det dock inte att påvisa några större förändringar 
gällande boendes och näringsidkares trygghet, men för en del utsatta grupper, specifikt kvinnor, så 
påverkades tryggheten i en positiv riktning. Det finns en svag indikation på att det skulle vara möjligt 
att minska brottsligheten och eventuellt öka tryggheten med hjälp av ordningsvakter i specifika 
geografiska områden.  
 
 
 
 
 

                                                
3 I vissa fall har det även visat sig att uniformerad närvaro lett till ökad otrygghet för en del individer som sannolikt har lågt förtroende 
för uniformerad personal (Noaks 2000). 
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Forskningen visar att ordningsvakter kan tänkas att reducera ordningsstörningar men att åtgärden är 
betydligt mindre effektiv när det gäller att komma åt vissa brottsproblematik, exempelvis öppen 
drogförsäljning (Hennen & Gerell 2019). Ordningsvakter har inte heller en avskräckande effekt för vissa 
potentiella gärningspersoner – exempelvis de som är berusade. Det bör även poängteras att 
personegenskaper hos ordningsvakter verkade vara av stor vikt för att uppnå en positiv effekt. Detta är 
något som också identifierats i tidigare studier av uniformerad närvaro, där resultatet visat att 
tjänstepersonens etnicitet, kön och ålder haft betydelse för brottsförebyggande och trygghetsskapande 
effekter. De sannolikt viktigaste förutsättningarna för ett gott arbete är sannolikt att den patrullerande 
personalen har 1) personliga engagemang kopplat till det specifika området som de patrullerar samt 2) 
att de erhåller ett förtroende från medborgarna.  
 
Vad gäller förtroende för ordningsvakter kunde Doyle m.fl. (2016) konstatera att förtroendet för 
ordningsvakter är något lägre än för poliser, vilket de förklarade genom att hänvisa till att det fanns en 
bristande kunskap gällande ordningsvakters befogenheter. Sammanfattningsvis så indikerar forskningen 
på att det kan finnas problematik som kan vara svår att komma åt med enbart ordningsvakter, men det 
utesluter inte att mindre företeelser skulle kunna motverkas eller minskas i samband med högre nivåer 
av ordningsvakter. Kärnfrågan är om ordningsvakter är kostnadseffektiva i relation till den brottslighet 
de kan tänkas reducera och trygghet de kan tänkas skapa. Detta måste avgöras från fall till fall. De 
utvärderingar som har genomförts rörande ordningsvakter i andra delar av landet har utgått från mycket 
specifika områden kännetecknande av mycket hög kriminalitet och otrygghetsnivåer bland medborgarna 
specifikt hot-spots i storstäderna vilka är svåra att använda som utgångspunkt rörande de potentiella 
effekterna i Kungsbacka kommun.    
 

  



Begäran om yttrande 

Ärenderubrik Motion - Inför kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka (SD) 

Kommunstyrelsens diarienummer KS 2021-01193 

Begäran om yttrande avser Nämnden för Kultur & Fritid 

Svar till kommunstyrelsens diarium senast 2022-04-04 
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Motion		

Inför	kommunala	ordningsvakter	som	patrullerar	på	särskilt	otrygga	platser	i	Kungsbacka	

	

För	oss	i	Sverigedemokraterna	är	det	av	största	vikt	att	invånarna	i	Kungsbacka	både	ska	känna	sig	
och	vara	trygga!		

Trygghet	är	en	av	samhällets	grundpelare	för	ett	välmående	samhälle.	

Rån,	överfall,	misshandel	eller	våldtäkt	borde	inte	Kungsbackas	invånare	behöva	oroa	sig	för,	oavsett	
tid	på	dygnet.	Men	tyvärr	ser	verkligheten	annorlunda	ut.	

Polisens	resurser	är	alltför	bristfälliga,	det	fattas	poliser	inte	bara	i	Kungsbacka	utan	i	hela	landet.		

Att	vi	ska	ha	fler	poliser	är	en	stor	och	viktig	fråga	för	oss,	men	tyvärr	inget	som	vi	kan	besluta	lokalt.	
Men	i	väntan	på	att	vi	får	fler	poliser	så	vill	vi	göra	vad	vi	kan	för	att	säkerställa	tryggheten	för	våra	
invånare	så	gott	det	bara	går.		

Vi	ser	det	därför	som	nödvändigt	att	kommunen	använder	sig	av	kommunala	ordningsvakter	som	rör	
sig	på	de	platser	som	upplevs	som	särskilt	otrygga	för	att	stötta	upp	där	polisens	resurser	brister.	
Ordningsvakter	ersätter	inte	poliser,	utan	ska	användas	som	komplement.		

Kommunala	ordningsvakter	finns	redan	i	ett	flertal	kommuner	och	vi	i	Sverigedemokraterna	anser		
att	även	Kungsbacka	nu	bör	ha	det	för	att	öka	tryggheten	för	våra	invånare.	

Med	anledning	av	ovanstående	yrkar	vi	kommunfullmäktige	besluta		

- Att	kommunledningen	får	i	uppdrag	att	utreda	möjligheten	att	införa	kommunala	
ordningsvakter	som	ska	patrullera	på	särskilt	otrygga	platser	i	Kungsbacka	stad	under	de	
dagar	och	tider	som	otryggheten	upplevs	som	störst.	

	
- Att	efter	utredning	skyndsamt	återkomma	med	förslag	till	beslut	i	saken	

	
	

	

	

												___________________	

												Hampus	Jägnert	(SD)	
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§ 436 Dnr 2021-01193 
Remittering av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa 
kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Kultur & 
Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs 
som störst. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunledningskontorets förslag, och att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid 
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§ 194 Dnr 2021-01193 
Anmälan av motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa 
kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt otrygga platser i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) och Hampus Jägnert (SD) har inkommit med en motion om att 
utreda möjligheten att införa kommunala ordningsvakter som patrullerar på särskilt 
otrygga platser i Kungsbacka stad under de dagar och tider som otryggheten upplevs 
som störst. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carita Boulwén (SD) m.fl. om att införa kommunala ordningsvakter som 
patrullerar på särskilt otrygga platser i Kungsbacka, 2021-12-01 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2022-02-23 
Diarienummer 

KFT 2022-00018 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Beslut om att följa Kungsbacka kommuns dokumenthanteringsplan för 
ledningsprocesser och stödprocesser 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beslutar att följa vid var tid gällande dokumenthanteringsplan från 
kommunstyrelsen för ledningsprocesser och stödprocesser. Dokumenthanteringsplanen gäller som 
bevarande och gallringsbeslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2014 ett direktiv om att kommunen ska arbeta efter KLASSA-modellen 
från SKR och Riksarkivet för sina dokumenthanteringsplaner.  
 
Kommunstyrelsen har som uppdrag att ansvara för de kommungemensamma ledningsprocesserna och 
stödprocesserna. Vissa av dessa processer förekommer enbart centralt i kommunen, men många finns i 
samtliga nämnder och förvaltningar. Det är därför av vikt att kommunens nämnder beslutar att följa 
den struktur som kommunfullmäktige utpekat.  
 
Ledningsprocesserna omfattar verksamhetsområdena ledning av kommunal myndighet, styrning, 
organisation och utveckling samt demokrati och insyn. Stödprocesserna omfattar 
verksamhetsområdena samordnat verksamhetsstöd, informationsförvaltning, systemförvaltning och 
arkitektur, HR/personal, ekonomi, inköp, lokalförvaltning, inventariehantering, kris och säkerhet, 
information och marknadsföring samt förvaltningsstöd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2022-02-23 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma stödprocesser, antagen av kommunstyrelsen 2021-
12-14 
Dokumenthanteringsplan för kommungemensamma ledningsprocesser, antagen av kommunstyrelsen 
2020-06-23 

Beslutet skickas till 
Kommunarkivet 
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Ulrika Granfors 
Förvaltningschef  



 

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

 

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

 

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

Reglemente för 
arkivmyndigheten 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av 
kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för arkivvård och 
informationsförvaltning 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av kommunstyrelsen. 

Riktlinjer för 
informationssäkerhet 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av kommunstyrelsen. 

Policy för hantering av 
personuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av 
kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för hantering av 
personuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras Antas av kommunstyrelsen. 

Styra 
informationsförvaltning 

Regler för 
informationssäkerhet 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av 
kommundirektör. 

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

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av biträdande 
kommundirektör. 

Organisera 
informationsförvaltning 

Arkivmyndighetens 
tillsynsplan 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Rutin för samråd av 
dokumenthanteringsplan 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Anteckningar från 
arkivmyndighetens 
veckomöten 

Onenote Digitalt 2 år   
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Dokumenthanteringsplan 

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

Instruktion Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis instruktion för 
upprättande och underhåll 
av dokumenthanteringsplan. 
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Dokumenthanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Informationssäkerhet 
Process: Hantera informationssäkerhet 
Processnummer: 2.1.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Informationsklassa Rutin för 

informationsklassificering 
Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 

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

Protokoll för klassificering av 
informationstillgångar 

Diarium Digitalt Bevaras Diarieförs hos respektive förvaltning. 

Hantera incidenter enligt 
NIS-direktivet 

Incidentrapporteringsformulär 
(skede 1, 2 och 3) 

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

Komplettering till 
incidentrapporteringsformulär 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bekräftelse från MSB om att 
ärende har mottagits 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bekräftelse från IVO om att 
rapporten har mottagits 

Diarium Digitalt Bevaras  

Planering  Diarium Digitalt Bevaras Exempel på planering: Akut planering och 
långsiktig planering. 
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Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Registratur 
Process: Hantera och registrera inkommande handlingar 
Processnummer: 2.1.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera och 
registrera inkomna 
handlingar 

Handlingar av ringa 
och tillfällig 
betydelse 

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

Korrespondens av 
betydelse 

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

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

Hantera postöppning  Fullmakt för 
postöppning 

Pärm  Papper Se anm.  Avser äldre fullmakter för postöppning i 
pappersformat. Medgivande ingår från och med 
2018 i det digitala anställningsavtalet. Äldre 
medgivanden i pappersformat kan gallras vid 
anställningens upphörande.  
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Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Registratur 
Process: Hantera och registrera ärenden  
Processnummer: 2.1.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera ärenden Diariekort Närarkiv Analog Bevaras Syftar på ärendelista som sammanställer 

handlingarna i ett ärende. Placeras i akten. 
Ärendekort Diarium Digitalt Bevaras  
Handlingskort Diarium Digitalt Se anm. Gallring av handlingskortet styrs utifrån 

handlingens gallringsfrist.    
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Dokumenthanteringsplan 

 

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

Korrespondens  Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Förslag till 
dokumenthanteringsplan 

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

Samrådsyttrande från 
arkivmyndigheten 

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

Besluta om 
dokumenthanteringsplan 
 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Beslut om antagande av 
dokumenthanteringsplan 

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

Dokumenthanteringsplan Diarium Digitalt Bevaras  
Genomföra gallring 
 
 

Gallringsutredning 
 

Diarium 
 

Digitalt Bevaras  

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

Se process 1.1.2.1 Hantera 
nämndsprocess. 

Kvitto på genomförd 
gallring 

Samarbetsrum Digitalt Se anm. Om gallring utförs i system där en 
kvittens på utförd gallring 
upprättas. Kvitto på genomförd 
gallring ska gallras när gallring har 
genomförts och kvalitetsgranskats.  
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Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Dokumentation & dokumenthantering 
Process: Planera och hantera dokumentation 
Processnummer: 2.1.3.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera 
klassificeringsstruktu
r 

Klassificeringsstruktur Diarium Digitalt Bevaras Antas av respektive nämnd. 

Hantera 
arkivbeskrivning 

Arkivbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Antas av respektive nämnd. 
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Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Dokumentation & dokumenthantering 
Process: Hantera strategi för bevarande av e-handlingar 
Processnummer: 2.1.3.3  
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Handleda inom e-
arkivering 

Handledning – 
leverera till e-arkiv 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 

Mall Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Exempelvis aktivitetslista, behovsbeskrivning, 
leveransspecifikation. 
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Dokumenthanteringsplan 

 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Arkivering 
Process: Analog arkivering 
Processnummer: 2.1.4.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Överlämna arkiv Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet Korrespondens mellan förvaltning och 

kommunarkivet inför leverans.  
Kvitto på levererade 
handlingar  

Diarium Digitalt Bevaras Kvitto på att handlingar har levererats till 
kommunarkivet. Skannas in till diariet av 
respektive förvaltning. Kallas även 
leverensreversal. 
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Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Informationsförvaltning 
Processgrupp: Arkivering 
Process: Överföra e-handlingar till mellanarkiv 
Processnummer: 2.1.4.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Initiera leverans 
 

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

Dokumentera 
leverans 
 

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

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 
gallras vid inaktualitet. 

Mötesanteckning  
 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

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

informationen gallras vid projektavslut.  
Benämns även Preingest. 

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

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

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

arkivobjekt. 
Leveransspecifikation Diarium Digitalt Bevaras 

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

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

Underlag för utredning Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Inkommer från förvaltningarna i fasen utreda. 
Dokumentera 
leverans 

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

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 
gallras vid inaktualitet. 

Mötesanteckning  
 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

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

informationen gallras vid projektavslut.  
Benämns även Preingest. 

Script Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
Visningsmall Samarbetsrum Digitalt Bevaras  

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

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

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

arkivobjekt. 
Leveransspecifikation Diarium Digitalt Bevaras 

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

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

Hantera register Register över specifika 
handlingstyper 

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

Kvitto på 
levererade 
handlingar till 
kommunarkiv 

Pärm i 
kommunarkivet 

Papper Bevaras Kopia på Ifyllt kvitto bevaras hos kommunarkivet. 
Originalet bevaras hos respektive förvaltning. Se 
process: 2.1.4.1 Överlämna arkiv. Handlingstyp 
även kallad leveranskvitto och leveransreversal.  

Lämna över arkiv Kvitto på 
överlämnade 
handlingar från 
kommunarkiv 

Pärm i 
kommunarkivet 

Papper Bevaras Bevis på att leverans från kommunarkivet har skett.  

Sammanställa 
statistik 

Statistik över 
arkivförfrågningar 

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

Sammanställa 
arkivrutiner 

Rutinbeskrivning 
 

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

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

Användarkonto i 
användardatabas 

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

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

Active Directory Digitalt Vid inaktualitet  

Loggar över 
lösenordsbyte i 
AD-katalogen 

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

Loggar över in- 
och utloggning i 
AD 

Active Directory Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Profilinformation, 
Remote Desktop 

I aktuell server Digitalt Vid inaktualitet  

 

  



                                                Sida 16 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

 

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

tjänster och system 
Diarium Digitalt Bevaras  

Organisera Systemöversikt Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Systemförvaltning och arkitektur 
Processgrupp: Systemförvaltning 
Process: Äga system 
Processnummer: 2.2.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Ingå avtal Grundavtal Diarium Digitalt Bevaras Upprättas i inköp/upphandling. Grundavtal kan 

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

För behandling av personuppgiftsbiträdesavtal, se 
process 1.4.1.2 Hantera personuppgifter. 

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

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

Stödja förvaltning Mall Insidan Digitalt Vid inaktualitet  
Dokumentera 
ändringar 

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

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

Planera Förvaltningsplan Diarium Digital 10 år Upprättas årligen.  

Dokumentera 

 

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

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

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

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

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Uppföljningsrapport Diarium Digitalt 10 år  
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Dokumentera 

 

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

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

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

Dokumentera 
händelser 

Händelselogg Respektive 
verksamhetssystem 

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

Integritetslogg 
 

Respektive 
verksamhetssystem 

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

Dokumentera 
händelser 

 

Systemlogg Respektive 
verksamhetssystem 

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

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

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

konto- och 
logghantering 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på 
nätverksanslutning 

Insidan Digitalt Vid inaktualitet  

Krav på redundans 
i IT-system 

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

frågor, felanmälan 
eller förändring 

Artvise Digitalt 14 månader  

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

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

Logg kopplade till 
den gemensamma 
infrastrukturen 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Volymstyrd 
gallring 

 

Hantera elektroniska 
spår lokalt på dator 

Temporary Internet 
Files 

C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

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

Cookies/Formulärdata 
/Lösenord 

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

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

Windowslogg C: Digitalt Volymstyrd 
gallring 

Operativsystemets händelseloggar som sparas 
lokalt på datorn. 

Hantera elektroniska 
spår centralt på 
server 

Nätverksinfo - logg, 
personuppgifter 

Digitalt Centers 
egna system och 
servrar 

Digitalt Se anm. Gallras efter högst 60 dagar. 

Hantera 
meddelandehanterin
g och kommunikation 
centralt på server 

E-post, som lagts i 
Outlooks papperskorg 

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

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

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

Förteckning över 
inkomna/utgående 
samtal 

Telenor Digitalt Vid inaktualitet Även röstmeddelanden.  

Förteckning över 
telefonanknytningar 

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

programvaror 
I respektive system Digitalt Uppdateras 

löpande 
 

Hantera leverans Leveransavtal Pärm Papper Bevaras  
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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 Publiceras på Insidan under 

“Samverkan” 
Digitalt 2 år  

Genomföra samverkan Protokoll från 
samverkansgrupp 

Respektive förvaltnings 
närarkiv 

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

Genomföra samverkan MBL-protokoll för 
icke-individärenden 

Respektive förvaltnings 
närarkiv 

Papper Bevaras  

MBL-protokoll för 
individärenden 

Personakt Papper Bevaras   

Förhandlingsprotokoll 
för lokala kollektivavtal 

Kommunledningskontorets 
närarkiv 

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

Handlingsplan för 
lönekartläggning 

Hos förhandlingschef Digitalt  Bevaras  

Lokala kollektivavtal  
 

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

Förbundsvisa 
förhandlingar/ 
överläggningar 

Kollektivavtal kopplat 
till HÖK 

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

Facklig tid, rapporter 
och sammanställningar 

HR-portalen Digitalt  2 år 
 

Bokförs på aktivitet 925. 

Anmäla fackliga 
företrädare 

Anmälan om facklig 
företrädare 

Samarbetsrum ”Facklig 
företrädare anmälan” 

Digitalt Vid inaktualitet  
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 Underlag anmälan 
facklig förtroendevald 

Samarbetsrum ”Facklig 
företrädare anmälan” 

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

Kopia på varsel om 
uppsägning 

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

Kopia på varsel om 
avsked 

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

Varselbrev av 
tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

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

lönerevision 
Samarbetsrum för 
HR-KLK 

Digitalt Bevaras Kopia i samarbetsrum ”PS-förhandling”. 

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

Personec Digitalt Bevaras  

Samlat löneförslag Outlook Digitalt Bevaras  
Avstämningsprotokoll 
med respektive 
fackförbund 

Närarkiv Papper Bevaras Kopia i diarium och samarbetsrum. 

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

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

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

anställningen har 
upphört. 

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

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

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

Registerna inkomna 
ansökningar 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sökandeförteckning Varbi Digitalt 2 år  
Göra urval 

 

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

Hantera utdrag 

 

Utdrag ur 
belastningsregistret 

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

Utdrag ur 
misstankeregistret 

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

Erbjudande om tjänst Säkerhetsprövning Säkerhetsskåp hos 
säkerhetsskyddschef 

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

Göra urval MBL-protokoll Respektive 
förvaltnings 
närarkiv 

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

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

Anställa 
 

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

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

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

Anmälningsplikt enligt 
Lex Sarah och Lex 
Maria 

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

 LAS-företräde, 
tidsbegränsad 
anställning 

Winlas Digitalt Vid inaktualitet  

Erbjudande om 
anställning, 
företrädesrätt 

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

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

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

kursinbjudningar. 
Film Stream Digitalt Vid inaktualitet  

Gå utbildning 
 

Ansökan om 
fritidsstudiebidrag 

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

Överenskommelse om 
studier 

Personakt Papper Bevaras  

Kopia på intyg om 
genomgången 
utbildning 

Se anmärkning Se 
anmärkning 

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

 

  

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

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

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

Kungsbacka Ledaren 
BAS 

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

Leda utan att vara 
chef 

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

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

Traineeprogram för 
deltagare som 
genomfört 
programmet, jag vill 
bli chef 

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

 

  

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

omplaceringsutredning 
Personakt Digitalt Bevaras  

 Beslut om omplacering Personakt Papper Bevaras  
 Anmälan om företräde 

till återanställning 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse om 
tillfällig anställning 

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

 Överenskommelse om 
tidsbegränsat chefskap 

Personakt Papper Bevaras Kan även kallas förordnande.  

 

  



                                                Sida 42 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Bemanning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.3.3.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Organisera 
bemanning 

Protokoll från 
avstämningsmöten 
på vikariecenter 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

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

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

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

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

Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 

Diarium Digitalt Bevaras  

Bedöma risker Riskbedömning Ledningssystem 
för SAM 

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

Handlingsplan för 
arbetsmiljö 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras  

Uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Årlig uppföljning av 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Enligt AFS 2001:1. 

Handlingsplan för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Ledningssystem 
för SAM 

Digitalt Bevaras Innefattar arbetsmiljörapport. 

Hantera 
medarbetardialog 

Anteckningar från 
APT 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt 2 år  

Anteckningar från 
arbetsmöte 

Sharepoint 
samarbetsrum 

Digitalt Vid inaktualitet  

  



                                                Sida 47 av 115 
  

Dokumenthanteringsplan 

Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: HR/Personal 
Processgrupp: Arbetsmiljö allmänt 
Process: Göra arbetsmiljöutredningar 
Processnummer: 2.3.4.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Anmäla Anmälan till 

arbetsgivaren om 
kränkande särbehandling 

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

Utreda Utredningsrapport 
kränkande särbehandling 

Diarium Digitalt Bevaras Inklusive rekommenderade åtgärder.  

Begäran om åtgärd 
enligt 6 kap. 6a § 
arbetsmiljölagen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Arbetsgivarens svar Diarium Digitalt Bevaras  
Inspektera Föranmälan av 

inspektion 
Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 

Inspektionsmeddelande Diarium Digitalt Bevaras Från arbetsmiljöverket. 
Svar på 
inspektionsmeddelande 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

olycka, sjukdom m.m. 
Insidan Digitalt Uppdateras 

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

Kvitto 
friskvårdsersättning 
månadsanställda 

Respektive chef Papper 7 år  

Kvitto och blankett 
friskvårdsersättning 
timanställda 

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

Korrespondens med 
företagshälsovård och 
medarbetare 

Outlook Digitalt Vid inaktualitet Uppgifter av ringa karaktär. 

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

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan om 
tillbud 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarligt 
tillbud till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarligt tillbud 

Diarium Digitalt 10 år  

Tillsynsmeddelande 
från 
Arbetsmiljöverket 

Diarium Digitalt Bevaras  

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

Diarium Digitalt Bevaras  

Sammanställa tillbud Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

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

Rutin för 
rapportering av 
tillbud och 
olycksfall 

Insidan Digitalt Uppdateras 
löpande 

 

Anmälan av 
olycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Handlingsplan Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Anmäla allvarlig 
arbetsolycka till 
arbetsmiljöverket 
 

Anmälan/utredning Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Dokumentation av 
allvarlig 
arbetsplatsolycka 

Diarium Digitalt 10 år  
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Anmäla 
färdolycksfall 
 

Anmälan om 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras Till Försäkringskassan och AFA. 

Dokumentation av 
färdolycksfall 

Informationssystem 
om arbetsmiljö 
(KIA) 

Digitalt Bevaras  

Sammanställa 
olycksfall 

Sammanställning 
av olycksfall, 
ohälsa och tillbud 

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

Arbetsförmågebedömning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Rehabiliterings-
kartläggning 

Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  

Beslut från 
Försäkringskassan 

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

Förstadagsintyg 
 

Rehabiliteringssystem Digitalt 3 månader Signerad överenskommelse. 

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

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

Hälsoavstämning Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras  
Avsluta rehabilitering Mötesanteckningar, 

rehabiliteringsmöten 
Rehabiliteringssystem Digitalt Bevaras T.ex. vid rehabiliteringsavslut eller 

alkohol- och drogrelaterade ärenden 
Överenskommelser, 
arbetsgivare-arbetstagare 

Rehabiliteringssystem/ 
Personakt 

Digitalt/ 
papper 

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

löneunderlagsgrundande 
Artvise Digitalt 14 månader  

Registerutdrag om 
ställföreträdarskap 

Personakt Papper Bevaras  

Bokföringsorder och 
avstämningslistor 

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

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

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

Artvise Digitalt 7 år Till kontantersättning eller timmar. 

Ansökan, byte 
semesterdagstillägg mot 
ökad ledighet 

Artvise Digitalt 7 år Kallas även semesterväxling. 

Sjukledighet, sjukförsäkran 
för timavlönad personal 

Artvise Digitalt 7 år  

Bil-avtal Artvise Digitalt Bevaras  
Anmälan av ändring i 
kodsträng 

Artvise Digitalt 2 år  

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

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

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

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

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

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

konstförening och kostavdrag. 
Facklig tid, rapporter och 
sammanställningar 

Artvise Digitalt 7 år  

Beslut om högriskskydd för 
arbetstagare med omfattande 
korttidsfrånvaro 

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

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

Artvise Digitalt 7 år  

Ansökan om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

Beräkna lön Beslut om lönebidrag Hos respektive 
chef 

Papper Se anmärkning. Gallras när anställning upphör. 

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

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

 
Omvandling av 
semesterdagar till timmar 

Artvise Digitalt 7 år  

Utbetalningsorder Samarbetsrum Digitalt 7 år  
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Löneredovisning Redovisning av 
preliminärskatt och 
arbetsgivaravgift 

Samarbetsrum Digitalt 7 år  

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

försäkringsbolag 
Artvise Digitalt 7 år Den mesta informationen sköts direkt mellan 

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

bisyssla 
Winlas Digitalt Bevaras  

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

Underrättelse om 
varning 

Personakt Papper Bevaras  

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

Personakt Papper Bevaras  

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

egen begäran 
Personakt Papper Bevaras  

 Överenskommelse 
om avslutad 
anställning 

Personakt Papper Bevaras Med eller utan avgångsvederlag. 

 Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

Personakt Papper Bevaras  

 Tjänstgöringsbetyg Personakt Papper Bevaras Skrivs av chef. 
 Anteckningar från 

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

Kopia på varsel om 
uppsägning 

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

Kopia på varsel om 
avsked 

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

Besluta Besked om avslut 
av anställning 

Personakt Papper Bevaras  

Skriftlig grund för 
uppsägning 

Personakt Papper Bevaras  

Överenskommelse 
om arbetsbefrielse 

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

tidsbegränsad 
anställning 

HR-administratör 
för LAS/Winlas 

Papper 2 år  

 Beslut om att avstå 
rätten till 
tillsvidareanställning 
vid konvertering 

Personakt Papper Bevaras Beslut av anställd. 

 Anteckningar från 
avgångssamtal 

Winlas Digitalt Vid anställningens 
upphörande 

 

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

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

försäkringsbelopp efter dödsfallet. 
 Bouppteckningsintyg Personakt Papper Bevaras Kopia mottas från KPA efter att utredning har 

gjorts, original skickas till dödsboet. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.4.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera 
Budgetunderlag 

Kommunbudget 
Budgetunderlag 

Diarium Digitalt Bevaras Avser nämndernas beslut om Underlag till 
kommunbudget.  
 
För kommunbudget, nämndbudget och 
förvaltningsbudget se process 1.2.1.5 Hantera mål 
och resursplanering i dokumenthanteringsplanen 
för kommungemensamma ledningsprocesser.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Redovisning 
Process: Fakturera kunder 
Processnummer: 2.4.1.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Fakturera kunder Fakturafiler från 

verksamhetssystem till 
Raindance 

Se anm. Digital 7 år Avser textfil. Arkiveras hos respektive 
förvaltning i sju år. 

Kundfakturaunderlag Närarkiv hos 
respektive 
förvaltning 

Papper 7 år Manuella kundfakturor registreras i 
kundreskontran i Raindance. 

Krediteringar Närarkiv 
Vägmästaren 

Papper 7 år Kreditering görs efter att KLK Ekonomi 
erhållit ett attesterat underlag av faktura i 
Raindance eller Future. 

I fall där underlag skickas digitalt till KLK ska 
originalet arkiveras hos respektive förvaltning. 

Fakturerade kundfakturor Se anm. Digitalt 7 år Raindance: I systemet, samt på 
P:\DFiles\Utskriftslev_RD 

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

Motta Inbetalningar 
från kundfakturor 

BG-Max fil med 
inbetalningar kundfakturor 

 

Se anm. Digitalt 7 år Inbetalning registreras dagligen i Raindance, 
Future och Inkasso Direkt.  Inbetalningsfiler 
från bankgiro och autogiro sparas för:  

Raindance: P:\DFiles\Bg\Old 

 

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

Sammanställning samt 
fellista BG-Max 
inbetalningar kundfakturor 

Närarkiv 
Vägmästaren 

Papper 7år Bokföringsunderlagen arkiveras med 
kassaverifikationerna 

Inbetalningsjournal Se anm. Digitalt 7 år P:\DFiles\Arkiv\KR 

Hantera kravhantering Betalningspåminnelser 

 

Se anm. Digitalt 2 år Raindance: 
P:\DFiles\Arkiv\KR\Betalningspåminnelser 

Future: P:\EDP Future Filer\Kravfil och lista 
på utskrivna krav under P:\EDP Future 
Filer\ARKIV\Påminnelser 

Inkassokrav Se anm. Digitalt 7 år Raindance: P:\DFiles\Arkiv\KR\Inkassokrav 

Future:  P:\EDP Future 
Filer\ARKIV\Inkassokrav 

Betalningsföreläggande 
betalda 

Närarkiv 
Vägmästaren 

Papper 7 år Betalning registreras i Inkassodirekt som 
avslutas under 2021. 

Avskrivningar, 
kundfakturor 

Närarkiv, 
Vägmästaren 

Papper 7 år Avskrivning utförs i Raindance och Future. 
Fordran skrivs av i bokföringen och skulden 
registreras hos efterbevakningsföretaget.   

Vid avskrivning gentemot gäldenär registreras 
fordran inte hos efterbevakningsföretaget.  

Hantera autogiro  Medgivande/avanmälningar 
från BGC 

Närarkiv, 
Vägmästaren  

Papper Gallras vid 
inaktualitet 

 

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

Hantera E-faktura Anmälan/avanmälan e-
faktura kundreskontran 

Se anm. Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

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

Amorteringsplaner för 
kundfakturor i Raindance 
och Future 

Närarkiv, 
Vägmästaren 
 

Papper Gallras vid 
inaktualitet 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Redovisning 
Process: Hantera leverantörsfakturor 
Processnummer: 2.4.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera 
leverantörsfakturor 

Leverantörsfakturor  

 

Se anm. Se anm. Se anm. Digitala leverantörsfakturor: Hanteras i Visma 
proceedo, gallras efter 7 år. 

Analoga leverantörsfakturor: gallras efter 3 år. 
Inkomna pappersfakturor datumstämplas och skickas 
till skanningsleverantören för skanning och 
arkivering genom Visma Proceedo. 

Ett fåtal underlag kan ej skickas till 
scanningsföretaget och måste därmed hanteras med 
manuell registrering i Proceedo. Dessa arkiveras i 
närarkiv hos SE Inköp. 

Räntefakturor, krav och 
inkasso 

Närarkiv SE 
Inköp 

Papper  7 år Inkomna krav på papper som inte skannas, manuell 
hantering och registrering direkt i ekonomisystemet 
Raindance.  

Fakturafiler från 
Proceedo till Raindance 

Se anm. Digitalt 2 år P:\DFiles\Proceedo\Arkiv 

Avser A, B och C-filer 

Kvitton  Se anm. Papper Se anm.  Originalkvitton som är underlag för ej specificerade 
fakturor och där kvittot har scannats in till fakturan i 
Proceedo arkiveras på respektive enhet och får 
gallras efter 3 år 

Originalkvitton som är underlag för ej specificerade 
fakturor arkiveras på respektive enhet, samt med 
hänvisning till order/fakturanumret och får gallras 
efter 7 år.  
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Betala 
leverantörsfakturor 

Manuella utbetalningar Se anm. Papper 7 år Manuella utbetalningar registreras i Raindance. 
Arkiveras hos respektive förvaltning i sju år. 

Utbetalningsfil till 
BGC/Swedbank 

Se anm. Digitalt 7 år Ekonomi skickar tre olika filer: 

Leverantörbetalningar BGC: 
P:\DFiles\Bg\Arkiv\TEIS 

Utlandsbetalningar Swedbank: P:\DFiles\: 
Sepa\teis\Arkiv 

Utbetalningar privatpersoner via Swedbank SUS: 
P:\DFiles\ Su\Arkiv 

Utbetalningsjournal Se anm. Digitalt 7 år Utbetalningsjournal skapas i Raindance för alla 
utbetalningssätten och arkiveras på 
P:\DFiles\Arkiv\LR\Utbet_journal 

Återredovisade 
leverantörsbetalningar 

Se anm. Digitalt 7 år Fil från BGC som avser utbetalda 
leverantörsbetalningar. 

P:\DFiles\Bg\Kvittens_levbet\Arkiv_kvittens_levbet. 

Återredovisade 
leverantörsbetalningar 
från Raindance till 
Proceedo 

Se anm. Digitalt 2 år P:\DFiles\Arkiv\LR\Aterrapp_betaldag 

Avvisade 
leverantörsbetalningar 

Närarkiv 
Vägmästaren  

Papper 2 år Besked om avvisade leverantörsbetalningar kommer 
från Bankgirocentralen. Ansvarig handläggare 
åtgärdar utbetalningen i ekonomisystemet. 

Avvisade 
leverantörsutbetalningar 
SUS 

Närarkiv 
Vägmästaren  

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

Ej inlösta utbetalningar Se anm. Digitalt 
 

7 år Listor arkiveras på två olika ställen: 
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK\Kundteamet\Ej 
returnerade belopp  
samt 
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Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK - 
Internbanken\Avstämning konton\Avstämning 
konton respektive år 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Redovisning 
Process: Redovisa inkomstskatt och moms 
Processnummer: 2.4.1.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Redovisa inkomstskatt 
och moms 

Skattedeklaration Närarkiv 
stadshuset 

Papper 7 år Deklaration av fastighetsskatt och fastighetsavgift samt 
löneskatt på pensioner.  

Momsdeklaration 
med tillhörande 
underlag 

Se anm. Digitalt 7 år Arkiveras digitalt i Samarbetsrum\KSF Ekonomi 
KLK\Finans\Moms\Affärsmomsredovisning\respektive år. 

Ansökan 
momsersättning 
med tillhörande 
underlag 

Se anm. Digitalt 7 år Arkiveras digitalt - Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK 
\Finans\Moms\Dold moms\respektive år. 

Underlag till 
deklaration - 
jämkning moms 

Se anm. Digitalt 7 år efter avslutad 
jämkning 

Arkiveras digitalt i Samarbetsrum\KSF Ekonomi 
KLK\Finans\Moms\Affärsmomsredovisning\Jämkning 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Redovisning 
Process: Bokföra och redovisa 
Processnummer: 2.4.1.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallr

a 
Anmärkning 

Anläggningsregister 
 
 
 
 

Anläggningsregister 
 

Se anm. Digitalt  Bevaras 
 

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

Utrangeringar och 
försäljningar 

Närarkiv, 
Vägmästaren 

Papper 7 år  

Anläggningsregister – 
integrationslista 
kapitalkostnader 

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

Anläggningsregister – 
avstämningslista 
kapitalkostnader 

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

Hantera bokföring 
och avstämning 

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

Kassaverifikationer Närarkiv, 
Vägmästaren 

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

Bevaras 
 
 
 

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

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

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

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

för eliminering samt upprättad 
koncernredovisning. 
KSF Ekonomi KLK - Bokslut\02 
Årsredovisning\Respektive år\koncern 
 

Revisionsrapporter Diarium Digitalt Bevaras  
Grund- och Huvudbok Raindance Digitalt Bevaras  

Hantera 
räkenskapsstatistik  
 
 

Statistik SCB Se anm. Digitalt 7 år Ekonomi lämnar olika sorters statistik till SCB: 
Räkenskapssammandraget: Steg 1 och 2, 
Kvartalsutfall, Privata utförare, Kommunens 
finansiella tillgångar och skulder och Offentligt 
ägda företag.  
Arkiveras: Samarbetsrum/KSF Ekonomi 
KLK/8 Statistik 

Fakturera internt Internfakturor 

 

Se anm. Digitalt 2 år Internfakturor skapas både i Visma Proceedo 
och Raindance. Eventuellt underlag på papper 
förvaras på respektive förvaltning.  

 
Hantera garantier 
och säkerheter 

Garantier Se anm. Se anm. Gallras 7 år efter 
avslut 

Papper – Original Garantier/säkerheter 
arkiveras i kassaskåpet i KLK Styrning & 
Ekonomis närarkiv på Vägmästaren. 
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Innehållsförteckning/kartotek arkiveras i 
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK - 
Internbanken\Bankgarantier\ 

Systemdokumentatio
n 

Systemdokumentation  Se anm. Digitalt Bevaras Sparas årligen från och med 2020  
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK \KSF 
Ekonomisystem systemförvaltning 
 

Hantera 
attestbehörigheter 

Attestunderlag Se anm. Se anm.  7 år efter avslutad 
attestbehörighet 

Attestbasen finns på 
G:\KLK\Begränsad\Attestregister 

Attestunderlagen som skickas in digitalt till 
attester@kungsbacka.se registreras i 
attestbasen, underlagen arkiveras på respektive 
förvaltning 

Hantera Försäkring Försäkringshandlingar Se anm. Digitalt 7 år efter avtalets 
slut 

Försäkringsbreven kommer från Kommunens 
försäkringsförmedlare på Söderberg & 
Partners. Kommunens försäkringssamordnare 
har tillgång till Söderberg & Partners 
dokumentsystem "Optimum" där kommunens 
försäkringsbrev mm finns tillgängliga. 
Försäkringsbrev arkiveras i 
samarbetsrummet\KSF Ekonomi 
KLK\12Försäkringar\Försäkringsbrev 

 

  

mailto:attester@kungsbacka.se
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Kapitalförvaltning 
Process: Hantera upplån 
Processnummer: 2.4.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Upplåning Lånehandlingar Närarkiv 

Vägmästaren 
Papper 7 år Underlag för nya lån arkiveras tillsammans med 

kassaverifikationen. Finns även digitalt i 
Samarbetsrum\KSF Ekonomi KLK 
\Finans\Lån\Kommunens lån 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Kapitalförvaltning 
Process: Hantera utlån 
Processnummer: 2.4.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera VA-lån VA-lån Närarkiv 

Vägmästaren 
Papper Gallras 7 år efter 

att lånet är 
slutbetalt 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Kapitalförvaltning 
Process: Hantera kontantkassor 
Processnummer: 2.4.2.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Kassaredovisning Dagrapport/Kassarapport  Se anm. Papper 7 år inklusive avslut på kortterminaler. Förvaras på 

respektive försäljningsställe. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Kapitalförvaltning 
Process: Hantera kommunal borgen 
Processnummer: 2.4.2.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera kommunal 
borgen 

Borgensförbindelse Närarkiv Mex, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Papper Se anm. Borgen enligt kommunens borgenspolicy. 
Endast några gamla borgensförbindelser i 
original. Numer endast kopior.  

Handlingar gallras 7 år efter att 
borgensförbindelsen upphört. 

Låneavtal  Närarkiv Mex, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Papper Se anm. Lån som tagits baserat på en borgensförbindelse 
Endast några gamla lånaeavtal i original. Numer 
endast kopior 

Handlingar gallras 7 år efter att 
borgensförbindelsen upphört. 

Pantbrev Närarkiv Mex, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Papper Se anm. Återsändes till fastighetsägaren när 
borgensåtagandet upphört. 

Pantförskrivning Närarkiv Mex, 
Samhällsbyggnadskontoret 

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

Årssammanställning Se anm. Digitalt 7 år Sammanställning över kommunens 
borgensåtaganden per 31 december. Redovisas i 
årsredovisningen.  

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

Närarkiv Mex, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Papper 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Bidragshantering 
Process: Hantera statsbidrag 
Processnummer: 2.4.3.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Redovisa 
kommunalskatt och 
generella statsbidrag  

Redovisningsräkning 
med specifikation 

Närarkiv 
Vägmästaren 

Papper Bevaras Inkommer från Skatteverket. 

Underlag för 
kostnadsutjämning 
enligt det kommunala 
utjämningssystemet 

Närarkiv 
Vägmästaren 

Papper Bevaras Inkommer från Skatteverket. 

Månadsvisa 
meddelanden inkl. 
specifikation för 
avräkning av 
kommunalskattemedel 

Närarkiv 
Vägmästaren 

Papper 7 år Sparas tillsammans med kassaverifikationerna. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Stiftelser och fonder 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.4.4.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Styra 
donationsstiftelser 

Placeringspolicy 
rörande 
donationsstiftelser 

Diarium Digitalt Bevaras  

Undertecknande av 
handlingar och 
beslut för stiftelsen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Organisera 
donationsstiftelser 

Mall Extern web Digitalt Vid inaktualitet Avser mall för ansökningar om medel från 
donationsstiftelser. Uppdateras kontinuerligt. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Ekonomi 
Processgrupp: Stiftelser och fonder 
Process: Hantera kommunala fonder 
Processnummer: 2.4.4.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Upprättande av 
donationsstiftelser 

Testamente Närarkiv 
Vägmästaren 

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

Registreringsbevis  Närarkiv 
Vägmästaren 

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

Bevis om tilldelat 
organisationsnummer 

Närarkiv 
Vägmästaren 

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

Korrespondens av 
betydelse 

Diarium Digitalt Bevaras  

Administrera 
donationsstiftelser 

Verifikationer Närarkiv 
Vägmästaren 

Papper 7 år Bokförs i Visma Administration. Alla 
verifikationer samt bilagor arkiveras i 
papper. SIE-fil arkiveras i samarbetsrum 
Alla Ekonomi\Stiftelser\4 Bokslut\SIE-
filer 

Årsbokslut Närarkiv 
Vägmästaren 

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

Årsredovisning Närarkiv 
Vägmästaren 

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

Ansökan om medel med 
tillhörande underlag 

Diarium Digitalt Bevaras Hanteras av respektive förvaltning. 
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Protokollsutdrag Diarium Digitalt Bevaras Förvaras i förvaltningarnas diarium 

Beslut om utbetalning G: Digitalt 7 år Skickas in från respektive förvaltning 
till KLK för utbetalning och bokföring.  

Samarbetsrum Alla Ekonomi\ 
Stiftelser\respektive 
stiftelse\Utdelningar\respektive år 

Kopia på deklarationer G: Digitalt 7 år Originalet skickas in på papper till 
Skatteverket, kopior sparas i 
samarbetsrum Alla Ekonomi\ 
Stiftelser\4 Bokslut\respektive 
år\Deklarationer 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Inköp 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.5.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Leda Policy för inköp Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. Original 

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

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

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

hos Service, kopia hos övriga nämnder. 
Tillämpningsanvisningar - policy för 
konkurrensprövning 

Diarium  Digitalt Bevaras  Beslutas av kommunfullmäktige. 

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

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

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

Inköpsgrundande handling t.ex. 
anskaffningsbeslut, 
investeringsbeslut 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Annonsera Annons i databas Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudsförfrågan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Infordran/inbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Kravspecifikation Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Avtalsvillkor Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Lista 
upphandlingsdokumentshämtare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Genomföra 
upphandling 
 

Frågor från anbudsgivare och svar, 
under annonseringstiden 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

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

Ansökningsinbjudan Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Ansökningar om att få inkomma 
med anbud, valda 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

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

Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

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

Meddelande till anbudsgivare Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Rapport över kvalificering av 
anbudsansökningar 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudspröva och 
utvärdera 
 

Fullmakt Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbudssammanställning Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbud, antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Anbud, ej antagna Ciceron 
avtalsdatabas 

Digitalt Gallras 4 år efter 
avslutad 
upphandling 

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

Öppningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Korrespondens med anbudsgivare, 
av betydelse 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Korrespondens med anbudsgivare, 
av ringa eller tillfällig betydelse 

Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 

Skatte- och registerkontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

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

Kreditupplysning, kontroll av 
anbudsgivare 

Tendsign Digitalt Gallras vid avslutat 
ärende 

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

Referenstagningar och svar Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Protokoll från förhandlingar med 
anbudsgivare 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Dokument från intervjuer, prover, 
tester, inspelad presentation 

Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Lottningsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

Upphandlingsprotokoll Ciceron 
avtalsdatabas 

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

över tröskelvärde 
Förnyad 
konkurrensutsättning  

Anbud Proceedo Digitalt 7 år  

Dynamiskt inköpssystem Anbud Proceedo Digitalt 7 år  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Kris och säkerhet 
Processgrupp: Kris och säkerhetsarbete 
Process: Leda - Styra – Organisera 
Processnummer: 2.8.2.0 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Leda kris och 
säkerhet 

Säkerhets och 
beredskapspolicy 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas i kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för 
krisberedskap och civilt 
försvar 

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

Styra och organisera 
Kris och säkerhet 

Beredskapsplan Diarium Digitalt Bevaras Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör. 
Kriskommunikationsplan Diarium Digitalt Bevaras Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör. 
Utbildning och 
övningsplan 

Diarium Digitalt Bevaras Revideras årligen. Beslutas av kommundirektör. 

Funktionskort för 
kommunövergripande 
krisledningsorganisation 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 

Larmlistor för 
kommunövergripande 
krisledningsorganisation 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Kris och säkerhet 
Processgrupp: Kris och säkerhetsarbete 
Process: Bedriva systematiskt riskhanteringsarbete   
Processnummer: 2.8.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera risk- och 
sårbarhetsanalys 

Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Revideras första året på varje mandatperiod. 

Bilagor till Risk- och 
sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Sekretess enligt OSL: 18.13. 

Hantera 
Kärnenergiberedska
p 

Plan för kärnteknisk 
olycka vid Ringhals 
kärnkraftverk  

Diarium Digitalt Bevaras  

Hantera Signalskydd Instruktion för 
signalskydd 

Säkerhetsskåp Papper Se anm. Uppdateras vid behov. Beslutas av 
säkerhetsskyddschef och signalskyddschef.  

Hantera 
Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddsanalys Säkerhetsskåp Papper Bevaras Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 
Säkerhetsskyddsplan Säkerhetsskåp Papper Bevaras Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 
Rutiner Samarbetsrum Digitalt Se anm. Uppdateras vid behov. Beslutas av 

säkerhetskyddschef.  
Anteckningar från 
Säkerhetssamtal 

Säkerhetsskåp Papper Bevaras Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 

Säkerhetsprövning  Säkerhetsskåp Papper Bevaras Avser säkerhetsprövning av SÄPO 
Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 

Hantera Styrel Plan för styrel Diarium Digitalt Bevaras  
Bilagor till plan för 
styrel 

Säkerhetsskåp Papper Bevaras Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 

Hantera skyddsobjekt Beslut om skyddsobjekt Säkerhetsskåp Papper Bevaras Inkommer från Länsstyrelsen 
Försvarssekretess enligt OSL 15:2. 

Samordna 
Krisledning vid 
samhällsstörning 

Lägesbilder, 
dokumentation 

Diarium Digitalt Bevaras T.ex. kartor, fotografier på whiteboards, 
skärmdumpar från IT-system. En lägesbild 
innehåller vad som har hänt, konsekvenser för 
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verksamheten, åtgärder, resurser och 
samordningsbehov. 

Korrespondens Se anm. Digitalt Bevaras Korrespondens av vikt bevaras i diarium 
exempelvis viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA), information till allmänheten, 
myndighetsmeddelande. Korrespondens av mindre 
vikt gallras vid inaktualitet.  

Mötesanteckningar Diarium Digitalt Bevaras Anteckningar vid stabsorientering 
(krisledningsorganisationens möten). 

Beslut som påverkar 
samhället eller egen 
verksamhet 

Diarium Digitalt Bevaras Till exempel beslut om eldningsförbud och 
upphävande av eldningsförbud, stängning av 
verksamheter. 

Svara på tillsyn och 
rapportering 

Uppföljning enligt LEH  Diarium Digitalt Bevaras Årlig uppföljning från Länsstyrelsen kopplat till 
kommunöverenskommelsen. 

Uppföljning från civilt 
försvar 

Diarium Digitalt Se anm. Årlig uppföljning från Länsstyrelsen kopplat till 
kommunöverenskommelsen. Svaret till 
Länsstyrelsen skickas analogt.   

Uppföljning till civilt 
försvar 

Se anm. Papper Se anm. Uppföljning till Länsstyrelsen avhändas.  

Mottagningsbevis Säkerhetsskåp Papper Bevaras Avser mottagningsbevis av rekommenderat brev.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Ledning 
Process: Leda - Styra - Organisera 
Processnummer: 2.9.0.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Leda information och 
marknadsföring 

Kommunikationspolicy Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 
Riktlinjer för flaggning Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 
Riktlinjer för nya och 
befintliga skyltar 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Styra information och 
marknadsföring 

Regler för sociala medier Diarium Digitalt Bevaras  

Organisera 
information och 
marknadsföring 

Kungsbacka Språkhandbok 
och skrivregler 

Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Uppdateras vid behov.  

Bilder i bildbank Media flow Digitalt Se anm. Ett urval av bilder som speglar 
verksamheten bevaras i samråd med 
kommunarkivet.  
 
Bilder av ringa eller tillfällig karaktär 
gallras efter fem år.   

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

Kommunikationstrappan Samarbetsrum Digitalt Bevaras  
Innehållsplan Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 
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Kanalplan Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras kontinuerligt. 
Direkt från kommunen – ett 
nyhetsbrev från Kungsbacka 
kommun 

Apsis Digitalt Se anm. Systemförvaltaren ansvarar för att 
ögonblicksbilder tas en gång om året i 
samråd med kommunarkivet.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Profilarbete 
Process: Hantera grafisk profil och varumärke 
Processnummer: 2.9.1.2 
Aktivitet Handling Förvaring Forma

t 
Bevara/Gallr
a 

Anmärkning 

Hantera grafisk 
profil 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Visuell identitet 
Kungsbacka kommun 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras vid behov. 

Varumärkesarkitektur 
och regler för 
särprofilering 

Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommundirektör. 

Hantera 
platsvarumärke 

Platsvarumärkesplatfor
m 

Diarium Digitalt Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Profilarbete 
Process: Hantera profilprodukter 
Processnummer: 2.9.1.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Framställa 
profilprodukter 

Instruktion Insidan Digitalt Vid inaktualitet Avser exempelvis instruktion för tryck på 
arbetskläder, tryck på presentreklam etc.  

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Profilarbete 
Process: Göra marknadsundersökningar 
Processnummer: 2.9.1.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Samla in data 

 

Korrespondens Outlook Digital Vid inaktualitet  

Mötesanteckningar Samarbetsrum Digital 2 år  

Bakgrundsmaterial Samarbetsrum Digital 2 år  

Frågeformulär Samarbetsrum Digital 2 år  

Mottagarlistor Samarbetsrum Digital 2 år  

Databas med inkomna 
svar 

Samarbetsrum Digital 2 år  

Analysera och tolka data Korrespondens Outlook Digital Vid inaktualitet  

Beräkningar Samarbetsrum Digital 2 år  

Skriva rapport och 
presentera 

Korrespondens Outlook Digital Vid inaktualitet  

Sammanställning av 
resultat 

Samarbetsrum Digital 2 år  

Initiera 
medborgarundersökning 

 

Kvitto på beställning Samarbetsrum Digital 2 år Skickas till statistiks centralbyrån tift. 

Korrespondens Outlook Digital Vid inaktualitet Korrespondens med SCB. 

Informationsmaterial Samarbetsrum Digital 2 år Externt material, inkommer från SCB. 

Motta resultat av 
medborgarundersökning 

Underlag Diarium Digital Bevaras Statistiskt underlag. Inkommer från SCB. 

SCB:s 
medborgarundersökning 

Diarium Digital Bevaras Avser den rapport som resultatet utmynnar i. 
Inkommer från SCB. 
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för Kungsbacka 
kommun 

Tabell- och 
diagrambilaga 

Diarium Digital Bevaras Inkommer från SCB. 

Presentera resultat av 
medborgarundersökning 

 

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

Pressmeddelande Samarbetsrum Digitalt 2 år Interna och externa pressmeddelanden. 

Informationsmaterial Samarbetsrum Digitalt 2 år Informationsmaterial skapat av Kungsbacka 
kommun.  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Publicera på extern webb 
Processnummer: 2.9.2.1 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Vägleda publicering 
på extern webbplats 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  
Instruktion Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Avser exempelvis dokumentet redigering av 

startsidan på Kungsbacka.se. Uppdateras 
kontinuerligt.  

Publicera på 
kommunens externa 
webbplats 

Nyheter på extern 
webbplats 

Episerver Digitalt Se anmärkning Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka 
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i 
samråd med kommunarkivet. 

Artikelsidor på 
extern webbplats 

Episerver Digitalt Se anmärkning Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka 
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i 
samråd med kommunarkivet. 

Bilder på extern 
webbplats 

Episerver Digitalt Vid inaktualitet Avser bilder i Episerver. För bevarande av bilder se 
2.9.0.1 ”Organisera information och 
marknadsföring”. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Publicera på intern webb 
Processnummer: 2.9.2.2 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Vägleda publicering 
på intern webb 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet  

Instruktion Samarbetsrum Digitalt Se anm. Avser exempelvis Guide för dig som publicerar 
information på insidan. Uppdateras kontinuerligt. 

Mall Samarbetsrum Digitalt Se anm. Exempelvis mall för att skapa banner, Uppdateras 
kontinuerligt. 

Publicera på intern 
webb 

Nyheter på insidan Microsoft 365 Digitalt Se anmärkning Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka 
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i 
samråd med kommunarkivet. 

Artikelsidor på 
insidan 

Microsoft 365 Digitalt Se anmärkning Systemförvaltaren ansvarar för att enstaka 
ögonblicksbilder tas och bevaras en gång om året i 
samråd med kommunarkivet. 

Bilder på insidan Sharepoint Digitalt Vid inaktualitet Avser bilder i central bildbank för insidan. För 
bevarande av bilder se 2.9.0.1 ”Organisera 
information och marknadsföring”. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Publicera på sociala medier 
Processnummer: 2.9.2.3 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Vägleda publicering 
på sociala medier 

Korrespondens Outlook Digitalt Vid inaktualitet   
Instruktion Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Avser exempelvis Beställning av Facebookannons 

– Ads manager lathund. Uppdateras kontinuerligt. 
Kommunicera via 
sociala medier 

Nyheter på sociala 
medier 

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

Meddelanden i 
sociala medier 

Extern webb Digitalt Se anm. Meddelande av ringa karaktär gallras vid 
inaktualitet. För inkommen handling se process 
2.1.2.1 Hantera och registrera inkommande 
handlingar. 

Kommentarer i 
sociala medier 

Extern webb Digitalt Se anm.  Kommentarer av ringa karaktär gallras vid 
inaktualitet.  

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

Bilder i sociala 
medier 

Extern webb Digitalt Vid inaktualitet Avser bilder som publiceras på sociala medier. För 
bevarande av bilder se 2.9.0.1 ”Organisera 
information och marknadsföring”. 
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Hantera releaser och presskontakter 
Processnummer: 2.9.2.4 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Publicera 
pressmeddelande 

Pressmeddelande  Extern server 
MyNewsdesk 

Digitalt Vid inaktualitet  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Hantera broschyrer 
Processnummer: 2.9.2.5 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Hantera 
egenproducerade 
trycksaker 

Mall G: Digitalt Vid inaktualitet Avser mall kopplats till layoutprogrammet 
Indesign. Uppdateras vid behov. 

Trycksaker, 
egenproducerade 

Närarkiv Papper Bevaras  
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Verksamhetstyp: Ge verksamhetsstöd 
Verksamhetsområde: Information och marknadsföring 
Processgrupp: Informationsförsörjning 
Process: Annonsera 
Processnummer: 2.9.2.6 
Aktivitet Handling Förvaring Format Bevara/Gallra Anmärkning 
Annonsera externt Annonser Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Annonsering i t.ex. Norra Halland, 

Kungsbackaposten, Facebook och LinkedIn.  
 
För annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden Se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 
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Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera fullmäktige 

Processnummer: 1.1.1.1 

Kalla till sammanträde Arbetsordning Diarium Digitalt Bevaras Hanteras som ett reguljärt ärende 

Kalla till sammanträde Kallelse Diarium Digitalt 2 år Kan även vara samma handling som 

dagordningen. 

Kalla till sammanträde Beslutsunderlag Diarium Digitalt Bevaras Beslutsunderlag inklusive tjänsteskrivelse 

hanteras enligt Kungsbackas ärendeprocess. 

Kalla till sammanträde Kungörelse Diarium Digitalt 2 år  

Kalla till sammanträde Annons i 

ortstidning 

Samarbetsrum Digitalt 2 år  

Hålla sammanträde Ljud- och 

bildupptagning 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet. 

Hålla sammanträde Dagordning Diarium  2 år Kan även vara samma handling som 

kallelsen. 

Besluta och expediera Omröstningslist

a 

Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet. 

Besluta och expediera Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och expediera Anslagsbevis Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som ett övergripande 

sammaträdesdokument i systemet.  

Besluta och expediera Protokollsutdrag Diarium Digitalt Se anmärkning Protokollsutdrag registreras tillsammans med 

respektive ärende, bevaras. Utdrag som 

ligger på själva sammanträdet kan gallras vid 

inaktualitet (2 år). 

 

 



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera motioner, interpellationer och enkla frågor 

Processnummer: 1.1.1.2 

Initiera Motion Diarium Digitalt Bevaras  

Initiera Interpellation Diarium Digitalt Bevaras  

Initiera Enkel fråga Diarium Digitalt Bevaras  

Handlägga/ 

besvara 

Svar Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Protokoll    Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 

Besluta Protokollsutdrag    Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 

 

  



 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera särskilda beredningar 

Processnummer: 1.1.1.3 

Kalla till 

sammanträde 

Kallelse Diarium Digitalt 2 år  

Kalla till 

sammanträde 

Beslutsunderlag  Digitalt Se anmärkning Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för 

ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i 

diarium.  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Ingår i protokollet, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Hålla sammanträde Omröstningslista Diarium Digitalt Bevaras Ingår i protokollet, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Hålla sammanträde Dagordning Diarium Digitalt 2 år  

Besluta och 

expediera 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och 

expediera 

Protokollsutdrag Diarium Digitalt Se anmärkning Protokollsutdrag registreras tillsammans med 

respektive ärende, bevaras. Utdrag som ligger på 

själva sammanträdet kan gallras efter 2 år. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera valberedningar 

Processnummer: 1.1.1.4 

Överlägga Kallelse Diarium Digitalt 2 år  

Överlägga Förslag på 

ledamöter och 

ersättare 

Diarium Digitalt Bevaras Avse förslag över nämnder och tillsättningar för 

kommande mandatperiod. 

Besluta Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Beslut fattas först av valberedning. För att 

valberedningens beslut ska bli gällande behöver 

även fullmäktige besluta i frågan. 

Besluta Protokollsutdrag Diarium Digitalt 2 år  

Hantera förtroende-

mannaregister 

Förtroendemanna-

register 

Troman Digitalt Bevaras  

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera förtroendevalda 

Processnummer: 1.1.1.5 

Initiera Avsägelse av uppdrag Diarium Digitalt Bevaras   

Besluta om 

entledigande 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Vid avsägelse beslutar fullmäktige om 

entledigande, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Expediera Protokollsutdrag Diarium Digitalt Bevaras Protokollsutdrag för entledigande till fullmäktige 

skickas till länsstyrelsen. Övriga skickas till 

berörda organ och personer. 

Besluta om 

entledigande till 

fullmäktige 

Beslut om ersättare Diarium Digitalt Bevaras Beslut om ersättare och nya ledamöter till 

fullmäktige fattas av länsstyrelsen. 

Beslut om ersättare 

till nämnd 

Beslut om ersättare Diarium Digitalt Bevaras Ersättare till nämnd tillkännages av 

valberedningens ordförande. Beslut fattas av 

fullmäktige, se 1.1.1.1 Hantera fullmäktige. 

Uppdatera 

förtroende-

mannaregister 

Förtroendemannaregister Troman Digitalt Bevaras  

  



 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Fullmäktige 

Process: Hantera stöd till politiska partier 

Processnummer: 1.1.1.6 

Initiera Sammanställning 

av 

mandatfördelning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Ge och redovisa stöd Redovisning Diarium Digitalt Bevaras  

Ge och redovisa stöd Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras Avser sammanställning över inlämnade 

redovisningar. 

Besluta Protokoll Diarium Digitalt Bevaras Ingår i 1.1.1.1 Hantera fullmäktige 

 

  



 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Kommunstyrelse och nämnd 

Process: Hantera nämndprocess 

Processnummer: 1.1.2.1 

Kalla till 

sammanträde 

Kallelse Diarium Digitalt 2 år  

Kalla till 

sammanträde 

Beslutsunderlag Diarium Digitalt Se anmärkning Beslutsunderlag hanteras enligt separat process för 

ärendehantering. Huvudregel är att de registreras i 

diarium.  

Hålla sammanträde Närvarolista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet.  

Hålla sammanträde Dagordning Diarium Digitalt 2 år  

Hålla sammanträde Omröstningslista Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som en del av protokollet.  

Besluta och 

expediera 

Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och 

expediera 

Protokollsutdrag Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta och 

expediera 

Anslagsbevis Diarium Digitalt Bevaras Bevaras som ett övergripande 

sammanträdesdokument i systemet.  

 

  

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Överlägga och besluta 

Processnummer: 1.1.3.1 

Kalla till möte Kallelse Diarium Digitalt Se anmärkning Om mötet upprättar en dagordning så kan kallelsen 

gallras efter 2 år. Om mötet inte upprättar en 

dagordning så ska kallelsen bevaras. 

Kalla till möte Dagordning Diarium Digitalt Bevaras  

Kalla till möte Beslutsunderlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Underlag till beslutsärenden ska registreras i 

diarium och bevaras. Underlag till informations- 

och avstämningsärenden gallras vid inaktualitet. 

Hålla möte Plan Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör, förvaltningschef, 

verksamhetschef eller enhetschef. 

Hålla möte Regler Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör, förvaltningschef, 

verksamhetschef eller enhetschef. 

Hålla möte Målbild Diarium Digitalt Bevaras Beslut av kommundirektör eller förvaltningschef. 

Hålla möte Protokoll Diarium Digitalt Bevaras  

Hålla möte Beslut Diarium Digitalt Bevaras  

Hålla möte Minnesanteckningar Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Avser anteckningar som endast fungerat som ett 

stöd under mötet och som saknar beslut och inte 

kan ses vara av betydelse för verksamheten. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Planera och följa upp 

Processnummer: 1.1.3.2 

Planera och 

genomföra 

Genomförandeplan Diarium Digitalt 5 år Avser plan för att genomföra en aktivitet, nå ett 

uppsatt mål eller effekt. Kan utgöra ett årshjul eller 

tidplan. 

Följa upp Underlag Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Kan gallras efter att sammanställning eller 

motsvarande gjorts. 

Följa upp Utvärdering Diarium Digitalt 5 år  

Följa upp Sammanställning 

av resultat 

Diarium Digitalt Bevaras  

Analysera Analys Insidan Digitalt Se anmärkning Kan gallras efter att sammanställning eller 

motsvarande gjorts.  

Analysera Rapport Diarium Digitalt Bevaras  

Analysera Åtgärdsplan Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Inhämta juridisk expertis 

Processnummer: 1.1.3.3 

Begära juridisk 

expertis 

Underlag Diarium Digitalt Se anmärkning Avser eventuella kopior som används som underlag 

för juridiskt utlåtande. Gallras efter att utlåtandet är 

förankrat hos beställaren. 

Motta juridisk 

expertis 

Juridisk utlåtande Diarium Digitalt Bevaras Skriftligt utlåtande registreras i regel tillsammans 

med tillhörande ärende. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Systematisk omvärldsbevakning 

Processnummer: 1.1.3.4 

Planera Plan för 

omvärldsbevakning 

Samarbetsrum Digitalt Bevaras  

Samla in 

underlag/bearbeta 

Rådata Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

Presentera Rapport Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Verksamhetsledning 

Process: Hantera skadeståndsanspråk 

Processnummer: 1.1.3.5 

Initiera och 

sammanställa 

Krav/anmälan Diarium Digitalt Bevaras 

 

Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Initiera och 

sammanställa 

Kvitton Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Initiera och 

sammanställa 

Bilder Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Initiera och 

sammanställa 

Korrespondens Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Initiera och 

sammanställa 

Tjänsteanteckning Diarium Digitalt Bevaras   

Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras Utredning görs av extern försäkringsmäklare eller 

försäkringsbolag. Ev. pappershandlingar skannas 

och förs till ärendet i diarium. 

Utreda Besked Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Utreda Bokföringsorder Diarium Digitalt Bevaras Bokföringsorder för utbetalning av skadestånd finns 

även i ekonomisystemet.  

Utreda Regresskrav Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Myndighetsredovisning 

Process: Lämna räkenskapssammandrag till SCB 

Processnummer: 1.1.4.1 

Initiera Korrespondens Diarium Digitalt 5 år  

Initiera Webenkät Diarium Digitalt 5 år Ifylld webenkät sparas ner och diarieförs.  

Initiera Formulär Diarium Digitalt 5 år Inkommer från SCB som excelark och är baserad 

på det enkätsvar kommunen skickade till SCB.  

Sammanställa Underlag Diarium Digitalt 5 år Avser underlag som inhämtas från diverse system 

och förvaltningar. 

Lämna Ifyllt formulär Diarium Digitalt 5 år   

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Myndighetsredovisning 

Process: Lämna övriga uppgifter till SCB 

Processnummer: 1.1.4.2 

Initiera Korrespondens Diarium Digitalt 5 år  

Initiera Webenkät Diarium Digitalt 5 år Ifylld webenkät sparas ner och diarieförs.  

Initiera Formulär Diarium Digitalt 5 år Inkommer från SCB som excelark och är baserad 

på det enkätsvar kommunen skickade till SCB.  

Sammanställa Underlag Diarium Digitalt 5 år Avser underlag som inhämtas från diverse system 

och förvaltningar. 

Lämna Ifyllt formulär Diarium Digitalt 5 år  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Yttrande och enkäter 

Process: Hantera yttranden 

Processnummer: 1.1.5.1 

Registrera Remiss Diarium Digitalt Bevaras Avser inkommen remiss. Ev. pappershandlingar 

skannas, förs till ärendet i diarium och gallras.

Registrera Begäran om yttrande Diarium Digitalt Bevaras Avser inkommen begäran om yttrande. Ev. 

pappershandlingar skannas och förs till ärendet i 

diarium. 

Besvara Svar på remiss Diarium Digitalt Bevaras  

Besvara Yttrande Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Ledning 

Processgrupp: Yttrande och enkäter 

Process: Hantera enkäter 

Processnummer: 1.1.5.2 

Registrera Inkommen enkät Diarium Digitalt Bevaras Ev. pappershandlingar skannas och förs till ärendet 

i diarium. 

Besvara Svar på enkät Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera styrning från regeringen och riksdag 

Processnummer: 1.2.1.1 

Initiera Styrdokument Diarium Digitalt Bevaras  

Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras  

Implementera Remiss Diarium Digitalt Bevaras  

Implementera Remissvar Diarium Digitalt Bevaras  

Implementera Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera styrning från kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

Processnummer: 1.2.1.2 

Producera 

styrdokument 

Policy Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 

Producera 

styrdokument 

Vision Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige. 

Producera 

styrdokument 

Plan Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen. 

Producera 

styrdokument 

Strategi Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Producera 

styrdokument 

Riktlinjer Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Producera 

styrdokument 

Målbild Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av kommunstyrelsen. 

Skicka på remiss Remiss Diarium Digitalt Bevaras  

Skicka på remiss Remissvar Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Protokoll    Hanteras inom processerna för antingen fullmäktige 

(1.1.1.1) eller nämnd se 1.1.2.1 Hantera 

nämndprocess 

Implementera och 

följa upp 

Utvärdering Diarium Digitalt Bevaras   

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera styrning från nämnd 

Processnummer: 1.2.1.3 

Producera 

styrdokument 

Strategi Diarium Digitalt Bevaras Avser styrning från nämnd till förvaltning.  

 

För styrning från riksdag, regering, se 1.2.1.1 

Hantera styrning från regeringen och riksdag.  

 

För styrning från kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen, se 1.2.1.2 Hantera styrning från 

kommunfullmäktige och kommunstyrelse. 

Producera 

styrdokument 

Plan Diarium Digitalt Bevaras  

Producera 

styrdokument 

Riktlinjer Diarium Digitalt Bevaras  

Producera 

styrdokument 

Målbild Diarium Digitalt Bevaras  

Inhämta synpunkter Förslag på 

styrdokument 

Diarium Digitalt Se anmärkning Gallras efter avslutat ärende. 

Inhämta synpunkter Synpunkt Diarium Digitalt Se anmärkning Gallras efter avslutat ärende. 

Besluta Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Besluta Protokoll    Beslutas av nämnd, se 1.1.2.1 Hantera 

nämndprocess 

Följa upp Utvärdering Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera taxor och avgifter 

Processnummer: 1.2.1.4 

Producera dokument Taxa Diarium Digitalt Bevaras  

Producera dokument Avgift Diarium Digitalt Bevaras  

Producera dokument Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras  

Beslut Protokoll    Taxor beslutas av fullmäktige, se 1.1.1.1 

Avgifter beslutas i regel av fullmäktige, vissa kan 

beslutas av nämnd, se respektive nämnds 

reglemente. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera mål och resursplanering 

Processnummer: 1.2.1.5 

Planera Kommunbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av fullmäktige.  

Planera Nämndbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av nämnd. 

Planera Förvaltningsbudget Diarium Digitalt Bevaras Beslutas av förvaltningschef. 

Planera Genomförandeplan Diarium Digitalt Bevaras Avser förvaltningsövergripande 

genomförandeplaner. 

Planera Tjänsteskrivelse Diarium Digitalt Bevaras Avser tjänsteskrivelser som upprättas när budget 

m.m. går upp till fullmäktige eller nämnd.  

Planera Överenskommelse Diarium Digitalt Vid inaktualitet  

Följa upp Delårsrapport Diarium Digitalt Bevaras  

Följa upp Uppföljning och 

prognos (april) 

Diarium Digitalt Bevaras  

Följa upp Årsredovisning Diarium Digitalt Bevaras Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport 

och sammanställd redovisning som omfattar även 

kommunal verksamhet som bedrivs genom annan 

juridisk person. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Hantera styrning 

Process: Hantera manualer, rutiner och lathundar 

Processnummer: 1.2.1.6 

 Manual Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 Rutin Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 Lathund Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 Processkartor Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 

Process: Utföra revision 

Processnummer: 1.2.2.1 

Planera granskning Revisionsplan Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra 

granskning 

Granskningsmaterial   10 år Avser material/underlag för granskning. Förvaras 

hos biträdande revisorer. 

Genomföra 

granskning 

Granskningsrapporter Diarium Digitalt Bevaras   

Genomföra 

granskning 

Korrespondens   Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och bevaras. 

Korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse 

gallras vid inaktualitet. 

Genomföra 

granskning 

Svar på 

granskningsrapport 

Diarium Digitalt Bevaras   

Ansvarspröva Revisionsberättelse Diarium Digitalt Bevaras  

Sammanträda Kallelse   2 år Upprättas hos biträdande revisorer, inkommer inte 

till kommunen 

Sammanträda Minnesanteckningar Diarium Digitalt Bevaras Avser minnesanteckningar av betydelse för 

revisorsverksamheten. Upprättas av biträdande 

revisorer, inkommer till kommunen. 

Sammanträda Protokoll Närarkiv Papper Bevaras Sammanställs av biträdande revisorer, inkommer 

till kommunen för underskrift. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 

Process: Utföra internkontroll 

Processnummer: 1.2.2.2 

Genomföra 

riskanalys 

Riskanalys Diarium Digitalt Bevaras Ingår i internkontrollplanen. Upprättas i Stratsys, 

diarieförs i diarium. 

Planera och 

genomföra 

Kontrollplan Diarium Digitalt Se anmärkning Om den ingår som bilaga i rapporten så kan den 

gallras vid inaktualitet. Om den inte ingår som 

bilaga till rapporten så ska den diarieföras i diarium 

och bevaras. 

Planera och 

genomföra 

Sammanställningar Samarbetsrum Digitalt eller 

papper 

Vid inaktualitet Avser sammanställningar av insamlat material för 

kontroll. 

Följa upp Rapport Diarium Digitalt Bevaras   

Följa upp Åtgärdsplan Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå rapporten. 

Följa upp Underlag Stratsys Digitalt Se anmärkning Gallras efter nästkommande årsrapport är beslutad 

av kommunfullmäktige. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Styrning 

Processgrupp: Tillsyn, revision och granskning 

Process: Hantera tillsyn, revision och granskning 

Processnummer: 1.2.2.3 

Samla in och 

bearbeta 

Granskningsmaterial Diarium Digitalt 10 år Avser material/underlag för granskning. Handlingar 

som inkommer på papper kan gallras efter att de 

skannats och förts till diarium. 

Samla in och 

bearbeta 

Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs i diarium 

och bevaras. Korrespondens av ringa eller tillfällig 

betydelse gallras vid inaktualitet 

Besvara Granskningsrapporter Diarium Digitalt Bevaras  

Besvara Svar på 

granskningsrapport 

Diarium Digitalt Bevaras  

Åtgärda Åtgärdsplan Diarium Digitalt Bevaras  

Åtgärda Föreläggande Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 

Processgrupp: Övergripande organisering 

Process: Organisera nämnder och kommunala bolag 

Processnummer: 1.3.1.1 

Genomföra 

behovsanalys 

Behovsanalys Diarium Digitalt Bevaras   

Utreda Risk- och 

sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. 

Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras Avser även utredningar som upprättas av konsulter. 

Nya nämnder och bolag beslutas av 

kommunfullmäktige, se 1.1.1.1 Hantera 

fullmäktige. 

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 

Processgrupp: Övergripande organisering 

Process: Organisera verksamheten 

Processnummer: 1.3.1.2 

Genomföra 

behovsanalys 

Behovsanalys Diarium Digitalt Bevaras  

Utreda Risk- och 

sårbarhetsanalys 

Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. Kan skapas/upprättas i 

Stratsys, men ska bevars i diarium. 

Utreda Utredning Diarium Digitalt Bevaras Avser även utredningar som upprättas av externa 

konsulter. 

Utreda Organisationsschema Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i utredningen. 

Besluta Beslut från styrgrupp Diarium Digitalt Bevaras Om styrgrupp förekommer. 

Besluta Beslut från 

verksamhetens 

ledning 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av fullmäktige eller nämnd, se process 

1.1.1.1 Hantera fullmäktige eller 1.1.2.1 Hantera 

nämndprocess. 

Följa upp Uppföljning Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 

Processgrupp: Verksamhetsutveckling 

Process: Hantera utvecklingsprojekt 

Processnummer: 1.3.2.1 

Genomföra 

behovsanalys 

Behovsbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande.  

Genomföra 

behovsanalys 

Beställning av 

förstudie 

Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra 

behovsanalys 

Beslut om förstudie Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra förstudie Förstudierapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande.  

Genomföra förstudie Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras Inkl. bilagor t.ex. effekt/nytta-analys. 

 

Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra förstudie Beslut om 

projektstart 

Diarium Digitalt Bevaras  

Planera projekt Projektplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Planera projekt Beslut om att 

genomföra projekt 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av styrgrupp. 

Planera projekt Kommunikationsplan Antura Digitalt 2 år  

Planera projekt Riskanalys Antura Digitalt 2 år  

Planera projekt Tid- och 

aktivitetsplan 

Antura Digitalt 2 år  

Planera projekt Projektkalkyl Antura Digitalt 2 år  

Genomföra projekt Statusrapport Antura Digitalt 2 år  

Genomföra projekt Delrapport Antura Digitalt 2 år  



 

 

Genomföra projekt Ändringsbegäran Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra test Testplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra test Aktivitetslista Antura Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter beslut om projektavslut eller 

utvärdering.  

Genomföra test Testunderlag Antura Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter beslut om projektavslut eller 

utvärdering. 

Genomföra test Testrapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Slutrapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Nyttoutvärdering Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Beslut om 

projektavslut 

Diarium Digitalt Bevaras Beslut av styrgrupp. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Beslutsprotokoll Diarium Digitalt Bevaras Avser beslutspunkter från styrgrupp. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Korrespondens Diarium Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse bevaras och registreras 

i diarium. Korrespondens av ringa eller tillfällig 

betydelse gallras vid inaktualitet. 

Avsluta och 

utvärdera projekt 

Minnesanteckningar Diarium Digitalt Se anmärkning Minnesanteckningar av betydelse diarieförs i 

diarium och bevaras. Minnesanteckningar av ringa 

eller tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Organisering och utveckling 

Processgrupp: Verksamhetsutveckling 

Process: Hantera externt finansierade projekt 

Processnummer: 1.3.2.2 

Genomföra 

behovsanalys 

Behovsbeskrivning Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra 

behovsanalys 

Beställning av förstudie Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra 

behovsanalys 

Beslut om förstudie Diarium Digitalt Bevaras Sker i regel i linjen. Administreras i Antura. 

Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Genomföra förstudie Förstudierapport Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra förstudie Projektbeställning Diarium Digitalt Bevaras Inklusive bilagor t.ex. effekt-/nyttoanalys. 

Genomföra förstudie Beslut om ansökan Diarium Digitalt Bevaras Sker i regel i linje men kan även beslutas av 

nämnd. Administreras i Antura. Diarieförs i 

diarium efter upprättande. 

Planera och ansöka Ansökan Diarium Digitalt Bevaras Inklusive ev. bilagor. Om ansökan upprättas i 

ansökningssystem så bevaras bekräftelsen på 

ansökan tillsammans med sammanställd ansökan. 

Planera och ansöka Projektbudget Diarium Digitalt Bevaras Kan ingå i ansökan. Administreras i Antura. 

Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Planera och ansöka Avsiktsförklaring Diarium Se 

anmärkning 

Se anmärkning Kan även benämnas som letter of intent. 

Förklaringar som upprättas på papper skannas och 

diarieförs i diarium och bevaras. Pappret förvarar i 

projektpärm och gallras vid revisionstidens 

upphörande. 

Planera och ansöka Bekräftelse på inlämnad 

ansökan 

Diarium Digitalt Bevaras  

Planera och ansöka Begäran om 

komplettering 

Diarium Digitalt Bevaras  



 

 

Planera och ansöka Komplettering av 

ansökan 

Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Planera och ansöka Medfinansieringsintyg Se anmärkning Se 

anmärkning 

Se anmärkning Intyg som upprättas på papper skannas och 

diarieförs digitalt i diarium och bevaras. Pappret 

förvaras i projektpärm och gallras vid 

revisionstidens upphörande. 

Planera och ansöka Beslut om ansökan Diarium Digitalt Bevaras Avser beslut från finansiären om tilldelning eller 

avslag. 

Planera och ansöka Partnerskapsavtal Se anmärkning Se 

anmärkning 

Se anmärkning Avtal som upprättas på papper skannas och 

diarieförs digitalt i diarium och bevaras. Pappret 

förvaras i projektpärm och gallras vid 

revisionstidens upphörande. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Projektplan Diarium Digitalt Bevaras Administreras i Antura/projektplats. Diarieförs i 

diarium efter upprättande. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Kommunikationsplan Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Riskanalys Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan ingå i 

projektplanen. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Tid- och aktivitetsplan Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan ingå i 

projektplan. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Projektbudget Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

detaljerad budget. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Statusrapport Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

rapporter till styrgrupp. 

 

 

Genomföra: 

administrera projekt 

Ändringsbegäran Diarium Digitalt Bevaras Avser begäran om ändringar av mer 

genomgripande karaktär. Till styrgrupp och eller 

finansiären. Administreras i Antura/projektplats. 

Diarieförs i diarium efter upprättande. 

Genomföra: 

administrera projekt 

Beslut om ändring av 

projekt 

Diarium Digitalt Bevaras Avser beslut om ändringar av mer genomgripande 

karaktär av styrgrupp och eller finansiären. 



 

 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Underlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

källmaterial, statistiska uppgifter, enkäter mm som 

samlats in/skapats som underlag för projektets 

genomförande. Förvaras i digital projektplats eller 

projektpärm. 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Bearbetat underlag Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Kan vara 

sammanställningar av resultat, utvärderingar och 

analyser. Förvaras i digital projektplats eller 

projektpärm. 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Projektresultat Diarium Digitalt Bevaras Kan vara en rapport, handbok, skrift eller 

beskrivning av projektets resultat. Administreras i 

Antura/projektplats. Diarieförs i diarium efter 

upprättande. 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Deltagarmaterial Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

material för att genomföra tex en utbildning/insats 

i syfte att nå projektets mål. Förekommer främst 

inom projekts från Socialfonden. Förvaras i digital 

projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: 

genomföra projekt 

Projektdagbok Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Förvaras i 

digital projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: 

utvärdera 

Löpande utvärdering Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

löpande utvärdering. Förvaras i digital projektplats 

eller projektpärm. 

Genomföra: 

utvärdera 

Utvärdering från 

följeforskning 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Förvaras i 

digital projektplats eller projektpärm. 

 

Genomföra: redovisa Lägesrapport Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Består av 

redovisning av både innehåll och ekonomi till 

finansiärer av projektet. Förvaras i digital 

projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: redovisa Beslut om utbetalning Diarium Digitalt Bevaras Ekonomisk redovisning, se process 2.4.1.4 

Bokföra och redovisa. 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Spridningsmaterial Se anmärkning  Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. till 

exempel roll-up och tröjor. Spara ett exemplar av 



 

 

varje. alternativt ett fotografi av 

spridningsmaterialet i sin helhet. Fotografiet 

sparas i så fall i digitalt projektverktyg eller 

projektpärm. 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Spridningsdokumentation Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Avser 

dokumentation av genomförd spridning tex 

medierapportering (tidningsnotis, skärmdump). 

Förvaras i digital projektplats eller projektpärm. 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Trycksaker Diarium Digitalt Bevaras Avser "tryck-pdf". 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Web Server Digitalt Bevaras Bevaras av projektägare. 

Genomföra: 

spridning av resultat 

Bildupptagningar Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra: 

spridning av resultat 

Konferensmaterial Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. 

Deltagarlistor, program från konferenser som 

projektet anordnat. Förvaras i digital projektplats 

eller projektärm. 

Avsluta Slutrapport Diarium Digitalt Bevaras  Administreras i Antura/projektplats. Diarieförs i 

diarium efter upprättande.  

Avsluta Beslut om slututbetalning Diarium Digitalt Bevaras  

Utvärdera projekt Nyttoutvärdering Diarium Digitalt Bevaras  

Handlingar ej 

bundna till specifik 

aktivitet 

Korrespondens Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Korrespondens av betydelse diarieförs och bevaras 

i diarium. Rutinmässig korrespondens gallras vid 

inaktualitet.    

Handlingar ej 

bundna till specifik 

aktivitet 

Minnesanteckningar Digital 

projektplats 

Digitalt Se anmärkning Gallras vid revisionstidens upphörande. Inklusive 

kallelser, närvarolistor, dagordningar och 

signerade listor från projektgrupp och styrgrupp. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Allmänna handlingar 

Process: Tillhandahålla allmänna handlingar 

Processnummer: 1.4.1.1 

Hantering av allmän 

handling 

Begäran av allmän 

handling 

Se anmärkning Se 

anmärkning 

Se anmärkning Begäran kan komma in på papper och digitalt. 

Beviljad begäran gallras.  

 

Avslagen begäran bevaras tillsammans med beslut 

om avslag. 

Hantering av allmän 

handling 

Svar på begäran 

om allmän 

handling 

Se anmärkning Digitalt Vid inaktualitet E-post förvaras i Outlook, kopia på papper förvaras 

hos handläggare tills de gallras. 

Återkoppling Beslut om avslag 

på begäran om 

allmän handling 

Diarium Digitalt Bevaras  

 

  

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Allmänna handlingar 

Process: Hantera personuppgifter 

Processnummer: 1.4.1.2 

Förebyggande arbete Personuppgiftsbiträdesavtal Diarium Digitalt 

/papper 

Bevaras Avtalen kan administreras i Draft it men ska vid 

upprättande diarieföras i diarium. 

Förebyggande arbete Förteckning över 

personuppgiftsbehandling 

Diarium Digitalt Bevaras Tidigare kallat registerförteckning. 

Förteckningarna administreras i Draft it men ska 

vid upprättande diarieföras i diarium. 

Förebyggande arbete Anmälan av nytt 

dataskyddsombud till 

datainspektionen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Förebyggande arbete Mottagningsbekräftelse 

från datainspektionen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Förebyggande arbete Konsekvensbedömning Diarium Digitalt Bevaras I enlighet med artikel 35 GDPR. 

Förebyggande arbete Samtycke vid publicering 

av bild och ljud 

Diarium Digitalt Bevaras På samtycket ska det framgå vilka bilder som 

samtycket avser. 

 

Diarienumret ska anges på de bilder som 

upprättats vid den händelse som samtycket avser. 

Förebyggande arbete Begäran om samråd med 

datainspektionen  

Diarium Digitalt Bevaras  

Förebyggande arbete Yttrande och rapporter från 

datainspektionen 

Diarium Digitalt Bevaras Avser yttrande och rapporter från samråd eller 

inspektioner. 

Hantera begäran Begäran om registerutdrag Diarium Digitalt 2 år Begäran från säkerhetspolisen bevaras på papper.  

Hantera begäran Registerutdrag Diarium Digitalt 2 år  

Hantera begäran Begäran om 

ändring/rättelse i register 

Diarium Digitalt 2 år  

Hantera begäran Begäran om radering Diarium Digitalt 2 år  



 

 

Hantera begäran Begäran om begränsning 

av behandling 

Diarium Digitalt 2 år  

Hantera begäran Begäran om 

dataportabilitet 

Diarium Digital 2 år  

Hantera begäran Begäran om skadestånd Diarium Digitalt 2 år  

Hantera begäran Begäran om 

tillbakadragande av 

samtycke 

Diarium Digitalt 2 år  

Invändning Invändning mot 

personuppgiftsbehandling 

Diarium Digitalt 2 år  

Utredning Utredning av begäran Diarium Digitalt 2 år  

Utredning Utredning av 

personuppgiftsincident 

Diarium Digitalt Bevaras  

Anmälan Anmälan av 

personuppgiftsincident till 

datainspektionen 

Diarium Digitalt Bevaras  

Beslut Beslut om begäran Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Allmänna handlingar 

Process: Hantera vidareutnyttjande och öppna data 

Processnummer: 1.4.1.3 

 Begäran om 

vidarenyttjande 

Diarium Digitalt Bevaras  

 Korrespondens Diarium Digitalt Se anmärkning Korrespondens av vikt för ärendet diarieförs i 

diarium och bevaras. Korrespondens av ringa och 

tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet. 

 Utredning Diarium Digitalt 2 år  

 Beslut Diarium Digitalt Bevaras Positivt beslut registreras som anteckning i ärendet. 

Avslag på begäran registreras som signerat beslut. 

 Avtal Diarium Se 

anmärkning 

Bevaras Avtal som upprättas på papper skannas och 

diarieförs digitalt i diarium. Pappret förvaras i 

närarkiv och gallras vid inaktualitet. 

 Information om 

vidarenyttjande 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser information om eventuella avgifter, 

beräkningsgrund och andra villkor för 

vidarenyttjandet. Publiceras på hemsidan och 

uppdateras löpande. 

 Förteckning över 

öppna data 

Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Publiceras på hemsidan. Uppdateras löpande. 

 Öppna data Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser data från en rad nyckeltal som publiceras på 

kommunens hemsida via SKRs databas Kolada. På 

kommunens hemsida visas endast den aktuella 

uppgift som hämtas från databasen från Kolada. 

Hemsidan uppdateras löpande. 

 Grunddata Se anmärkning Digitalt Se anmärkning Avser data som hämtas eller lämnas från ett system 

direkt till en användare till exempel via API:er. 

Grunddata hanteras i övrigt enlig 

hanteringsanvisningen för berörd process. 

 



 

 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera klagomål  

Processnummer: 1.4.2.1 

Ta emot synpunkt Inkommen 

kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 

”kommentaren” som sker genom kommunens e-

tjänst.  

Lämna svar på 

synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  

  

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera beröm 

Processnummer: 1.4.2.2 

Ta emot synpunkt Inkommen 

kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 

”kommentaren” som sker genom kommunens e-

tjänst. 

Lämna svar på 

synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera förslag till förbättring 

Processnummer: 1.4.2.3 

Ta emot synpunkt Inkommen 

kommentar 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 

”kommentaren” som sker genom kommunens e-

tjänst. 

Lämna förslag på 

synpunkt 

Svar på kommentar Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera övriga synpunkter 

Processnummer: 1.4.2.4 

Ta emot övrig 

synpunkt 

Inkommen 

synpunkt 

Diarium Digitalt Bevaras Avser den formaliserade synpunkthanteringen 

”kommentaren” som sker genom kommunens e-

tjänst. 

Lämna förslag på 

övrig synpunkt 

Svar på synpunkt Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Offentlig dialog 

Process: Hantera invånardialog 

Processnummer: 1.4.2.5 

Initiera dialog Målgruppsanalys Diarium Digitalt Vid inaktualitet  

Besluta om dialog Protokoll Diarium Digitalt Bevaras I de fall som dialogen är av politisk art fattas beslut 

av nämnd. I andra fall fattas beslut av 

verksamhetschef eller motsvarande. 

Planera och 

genomföra dialog  

Plan för dialog Diarium Digitalt Bevaras  

Planera och 

genomföra dialog 

Kommunikationsplan Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Ingår i regel i Plan för dialog 

Planera och 

genomföra dialog 

Tid- och 

aktivitetsplan 

Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Ingår i regel i Plan för dialog 

Planera och 

genomföra dialog 

Körschema Samarbetsrum Digitalt Vid inaktualitet Ingår i regel i Plan för dialog 

Planera och 

genomföra dialog 

Synpunkter Se anmärkning Se 

anmärkning 

Se anmärkning Synpunkter kan inhämtas vi invånarpanel, enkäter, 

korrespondens, sociala medier eller direkta 

förfrågningar som dokumenteras både digitalt och 

på papper. Synpunkterna förs in i sammanställning 

och gallras sedan.  

Sammanställa och 

återkoppla 

Sammanställning Diarium Digitalt Bevaras Avser sammanställning av synpunkter. 

Sammanställa och 

återkoppla 

Rapport/återkoppling Diarium Digitalt Bevaras  

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Val 

Process: Hantera allmänna val 

Processnummer: 1.4.3.1 

Förbereda allmänna 

val 

Anvisningar och 

utbildningsmaterial 

Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Utbildningsmaterial och instruktioner som är 

kommunspecifika bevaras, sådant som upprättast av 

valmyndigheten och Länsstyrelsen gallras efter 

valet vunnit laga kraft. Presentationer och material 

som använts vid utbildningar av enklare karaktär 

gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Förbereda allmänna 

val 

Karta och 

kodförteckning 

Diarium Digital Bevara  

Förbereda allmänna 

val 

Ansökan om att 

arbeta som 

röstmottagare 

Kaskelott Digitalt Vid inaktualitet  

Genomföra allmänna 

val 

Brevröster, för sent 

inkomna 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Genomföra allmänna 

val 

Beslut från 

valmyndighete och 

länsstyrelsen 

  Se anmärkning Bevaras tillsammans med röstlängden. 

Genomföra allmänna 

val 

Dagrapport över 

mottagna 

förtidsröster 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Genomföra allmänna 

val 

Informationsmaterial Samarbetsrum Digitalt Se anmärkning Kommunspecifik information bevaras. Övrig 

information gallras efter valet vunnit laga kraft.  

Genomföra allmänna 

val 

Postkvittenser Närarkiv Papper Se anmärkning Avser kvittenser från Posten över mottagna röster. 

Gallras efter att valet vunnit laga kraft. 

Genomföra allmänna 

val 

Omslag Närarkiv Papper Se anmärkning Omslag med ytterkuvert från godkända budröster 

samt omslag med budröster som underkänts och 

tagits omhand gallras efter att valet vunnit laga 

kraft. 



 

 

Genomföra allmänna 

val 

Protokoll, mottagna 

förstidsröster 

Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att nästa val vunnit laga kraft. 

Genomföra allmänna 

val 

Röstkort Närarkiv Papper Se anmärkning Avser röstkort som samlats upp i vallokaler och 

röstningslokaler, gallras efter valet. 

Genomföra allmänna 

val 

Röstlängder Närarkiv Papper Bevaras   

Utvärdera allmänna 

val 

Uppföljningar  Samarbetsrum Digitalt Bevaras Avser uppföljning av till exempel lokaler, 

transporter, ambulerande röstmottagare och annat 

som utgör underlag för planering av nästkommande 

val. 

Utvärdera allmänna 

val 

Uppföljningar av 

enkätsvar från 

vallokaler 

Diarium Digitalt Bevaras  

Genomföra allmänna 

val 

Väljarförteckningar Närarkiv Papper Se anmärkning Gallras efter att nästa val vunnit laga kraft. 

 

  



 

 

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet 

Verksamhetsområde: Demokrati och insyn 

Processgrupp: Överklagande och omprövning 

Process: Hantera överklagande och omprövning 

Processnummer: 1.4.4.1 

Registrering Överklagande Diarium Digitalt Se anmärkning Överklagan skannas om den inkommer på papper. 

Original skickas till instans som behandlar 

överklan. Vid beslut om avvisning gallras 

överklagan efter två år. 

Rättidsprövning Beslut om 

avvisning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Rättidsprövning Mottagningsbevis Diarium Digitalt 2 år   

Rättidsprövning Besvärshänvisning Diarium Digitalt 2 år   

Omprövning av 

beslut 

Utredning Diarium Digitalt Bevaras I de fall kommunen svarar för omprövning 

Omprövning av 

beslut 

Beslut om 

omprövning 

Diarium Digitalt Bevaras  

Avge yttrande till 

högre instans 

Yttrande Diarium Digitalt Bevaras Om avslag kvarstår. Inklusive utredning och 

överklagan i original 

Avge yttrande till 

högre instans 

Information till den 

som överklagat 

Diarium Digitalt 2 år  Om att ärendet överlämnats till högre instans 

Överprövning av 

beslut 

Beslut eller dom Diarium Digitalt Bevaras   

 Överprövning av 

beslut 

Lagakraftsbevis Diarium Digitalt Bevaras   

Eventuell vidare 

prövning till högre 

instans 

Yttrande Diarium Digitalt Bevaras I de fall överprövande instans kräver in nytt 

yttrande  

Eventuell vidare 

prövning till högre 

instans 

Beslut eller dom Diarium Digitalt Bevaras  



 

 

Eventuell vidare 

prövning till högre 

instans 

Lagakraftsbevis Diarium Digitalt Bevaras  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Slutrapportering av uppdrag. Initiativ offentlig konst alla kommundelar 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid är positiv till det nya arbetssättet som möjliggör konst i alla 
kommundelar och medskapande av invånarna själva. Sammantaget tror vi att alla dessa förutsättningar 
som nu finns på plats möjliggör intentionen i initiativet på ett bra sätt. En avrapportering av de 
styrande principer som konstrådet tänker sig arbeta efter ska ske till nämnden under 2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna inkom under november 2021 med ett initiativärende syftande till att möjliggöra mer 
offentlig konst och i alla kommundelar och att invånarna får möjlighet att påverka sin hemmamiljö. 
Det är också ett sätt att förstärka engagemanget för orten och skapa trygghet och öka trivseln genom 
konst.  
Följande förändringar möjliggör initiativet på ett betydligt bättre sätt än tidigare: 

 Kultur& Fritid råder över hela 1%-budgeten som är avsatt för offentlig konst 
 Det nybildade konstrådet som kan bedöma behovet av konst i olika kommundelar och aktuella 

stadsbyggnadsprojekt som kan vara passande 
 Nya upphandlingsregler som medger direktupphandling och därmed en tidplan som möjliggör 

medskapande 
 Förvaltningens, och hela kommunens, kraftiga fokus på att arbeta mycket mer med 

medskapande som en metod för att vi ska vara relevanta med vår verksamhet för invånarna.  
 

Beskrivning av ärendet 
Det traditionella sättet att tillskapa konst har varit att varje ny byggnad i samband med att 
investeringsbudgeten åsatts tilldelats en budget om 1% av den totala budgeten som ska gå till konst. 
Tidplanen har ofta varit pressad och upphandlingsreglerna har gjort att processen för medskapande och 
till och med att ge aktuell information till nämnden inte hunnits med på ett tillfredsställande sätt.  
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Sedan några år tillbaka råder dock Kultur & Fritid över hela 1%-budgeten för konst som en enda 
samlad summa som inte är anslagsbunden till respektive byggnad. Det i sig möjliggör lite större 
satsningar även på andra platser än bara nya byggnader. Å andra sidan kommer sådana satsningar 
behöva göras på bekostnad av de nya objekt som i så fall får mindre konst eller ingen konst alls. Nu 
möjliggörs dock medvetna val av platser och summor på ett bättre sätt. 

Nästa pusselbit som nu fallit på plats är det nybildade konstrådet som består av representanter från 
olika förvaltningar inom samhällsbyggnadsområdet och som leds av Kultur & Fritids konstutvecklare. 
Rådet möjliggör en synkning så att konst kan planeras in i god tid i de stadsbyggnadsprojekt som finns 
i kommunens samhällsbyggnadsplan och investeringsplan. Rådet kan också välja att flytta befintlig 
konst. Helt enkelt ligga steget före och följa samhällsutvecklingen lite mer. Inga särskilda beslut 
behöver fattas men rådet behöver en tid för att hitta sin arbetsform. De kommer utgå från budgeten för 
offentlig konst och göra en femårsplan som synkar med detaljplaneprocesser och produktionen av 
byggnader och utemiljöer. 

En viktig beståndsdel för att initiativet ska kunna tillmötesgås är att rådet har några grundläggande 
principer att arbeta efter när det gäller fördelning av medel till konst. Rådet kommer därför 
inledningsvis ta fram sådana grundläggande principer som de kan arbeta efter. De i sin tur bör utgå 
från det program från 2018 för ”Konst och gestaltning i utemiljön” samt den inventering av konst som 
gjordes 2016. Den visar på hur konst fördelar sig idag efter geografisk plats, konstnärligt uttryck, typ 
av konstnär osv. Inventeringen kan visa var vi har vita fläckar som bör fyllas. 

Slutligen har nya upphandlingsregler tillkommit från 1 februari 2022. De medger direktupphandling av 
konst, något som kraftigt förbättrar förutsättningarna att arbeta med framförhållning och ha en tidplan 
för konsten som möjliggör medskapande av invånarna. Medskapande kan ske på olika nivåer, alltifrån 
att ge input till konstrådets prioriteringar om var konst kan behövas till att vara delaktig i skapandet av 
själva konstverket. Kommunen kan också ålägga en konstnär att arbeta med medskapande som en 
viljeinriktning i ett enskilt projekt. Överhuvudtaget ska vår förvaltning arbeta ännu mer med olika 
metoder för medskapande och det är verkligen en av våra viktigaste metoder för att uppfattas som 
relevanta med vår verksamhet nu och i framtiden.  

 

Sammantaget tror vi att alla dessa förutsättningar som nu finns på plats möjliggör intentionen i 
initiativet på ett bra sätt. Det är förvaltningens vilja att arbeta på det sätt som föreslås. En 
avrapportering av de styrande principer som konstrådet tänker sig arbeta efter kan ske till nämnden 
under 2022.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser från Förvaltningen för Kultur & Fritid, 2021-11-09 och 2022-03-01 
Initiativ offentlig konst i alla kommundelar (KD), 2021-11-03 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef Kultur & Fritid  



 
 
 

Kristdemokraterna i Kungsbacka kommun 
 
 

Initiativ till nämnden för Kultur och Fritid 
 
Mer offentlig konst i alla kommundelar! 
 
När Kungsbacka kommun bygger nytt avsätts en del av byggkostnaden att användas till offentlig konst. 
 
Då reglerna nyligen reviderats finns möjlighet att använda dessa medel så att alla kommundelar kan få 
nya konstverk, installationer, målningar eller vad man ser behövs för att öka livskvalitén just där. 
 
Kristdemokraterna i Kungsbacka föreslår: 

1. Att kommunen genomför invånare dialoger i alla kommundelar under kommande år så att alla 
får möjlighet att vara med och påverka i sin hemmamiljö - Var vill vi att den ska placeras så att 
många får möjlighet att se den och varför? 

 
 

2. Att förvaltningen för Kultur och Fritid bereder hur det kan genomföras. 
Vilka medel finns? 
Vilka beslut behöver tas?  
Samt hur inbjudan kan breddas så alla intresserade boendes i varje kommundelar kan får vara 
med och påverka just närmiljö där kommuninvånaren bor.  

 
Vi vill på så sätt förstärka engagemanget för orten samt skapa trygghet och öka trivseln genom konst i 
varje kommundel –  en offentlig konst för alla i Kungsbacka kommun! 
 
Marie Wadström 
 
Kristdemokraterna  
 



 
 

Datum 

2021-11-09 
Diarienummer 

KFT 2021-00257 

 
 

 
Förvaltningen för Kultur & Fritid 

Erik Norinder 
0300-834883 
Utvecklingsledare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Initiativ offentlig konst alla kommundelar 
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna inkommer med initiativärende: 
Mer offentlig konst i alla kommundelar! 
 
När Kungsbacka kommun bygger nytt avsätts en del av byggkostnaden att användas till offentlig 
konst. 
 
Då reglerna nyligen reviderats finns möjlighet att använda dessa medel så att alla kommundelar kan få 
nya konstverk, installationer, målningar eller vad man ser behövs för att öka livskvalitén just där. 
 
Kristdemokraterna i Kungsbacka föreslår: 

1. Att kommunen genomför invånare dialoger i alla kommundelar under kommande år så att alla 
får möjlighet att vara med och påverka i sin hemmamiljö - Var vill vi att den ska placeras så att 
många får möjlighet att se den och varför? 

 
 

2. Att förvaltningen för Kultur och Fritid bereder hur det kan genomföras. 
Vilka medel finns? 
Vilka beslut behöver tas?  
Samt hur inbjudan kan breddas så alla intresserade boendes i varje kommundelar kan får vara 
med och påverka just närmiljö där kommuninvånaren bor.  

 
Vi vill på så sätt förstärka engagemanget för orten samt skapa trygghet och öka trivseln genom konst i 
varje kommundel – en offentlig konst för alla i Kungsbacka kommun! 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-11-09 
Initiativ offentlig konst alla kommundelar (KD), 2021-11-03 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef Kultur & Fritid  
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  

2021-11-18 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 63 Dnr 2021-00257 
Initiativ offentlig konst alla kommundelar 

Beslut 
Nämnden för Kultur & Fritid ger uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna inkommer med initiativärende: 

Mer offentlig konst i alla kommundelar! 

När Kungsbacka kommun bygger nytt avsätts en del av byggkostnaden att användas 
till offentlig konst. 

Då reglerna nyligen reviderats finns möjlighet att använda dessa medel så att alla 
kommundelar kan få nya konstverk, installationer, målningar eller vad man ser 
behövs för att öka livskvalitén just där. 

Kristdemokraterna i Kungsbacka föreslår: 

1. Att kommunen genomför invånare dialoger i alla kommundelar under kommande 
år så att alla får möjlighet att vara med och påverka i sin hemmamiljö - Var vill vi att 
den ska placeras så att många får möjlighet att se den och varför? 

2. Att förvaltningen för Kultur och Fritid bereder hur det kan genomföras. 

       Vilka medel finns? 

       Vilka beslut behöver tas?  

Samt hur inbjudan kan breddas så alla intresserade boendes i varje kommundelar kan 
får vara med och påverka just närmiljö där kommuninvånaren bor.  

Vi vill på så sätt förstärka engagemanget för orten samt skapa trygghet och öka 
trivseln genom konst i varje kommundel – en offentlig konst för alla i Kungsbacka 
kommun! 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2021-11-09 
Initiativ offentlig konst alla kommundelar (KD), 2021-11-03 
 
 



 
 

Datum 

2022-02-28 
Diarienummer 

KFT 2021-00148 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Ulrika Granfors 
0300-83 40 98 
Förvaltningschef 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Beslut om arkivorganisation  
 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden beslutar att enhetschef för Förvaltningsstöd & Föreningsstöd ska utgöra nämndens 
arkivansvariga. Tjänsten innehas nu av enhetschef Marie Persson.  

Sammanfattning av ärendet 

Arkiv- och informationsförvaltning är något vi skapar varje dag, men som har betydelse inte bara i 
nutid utan för lång tid framöver. För att informationen vi hanterar ska vara av värde nu och i framtiden 
krävs det att alla medarbetare är medvetna om hur vi hanterar information. Varje nämnd ska därför ha 
en utsedd person som är arkivansvarig och en arkivbeskrivning.  
 

Arkivansvarigs uppdrag i stort är att bevaka och utveckla arkiv- och informationsförvaltningsfrågor 
inom förvaltningen samt informera nämnd/personal och arkivmyndighet i arkivfrågor.  Till sitt stöd har 
ansvarig flera personer som samverkar för att uppdraget ska kunna genomföras, i vårt fall främst en 
samordnare för arkivfrågan samt en sk arkivredogörare som svarar för det praktiska arbetet med 
myndighetens arkiv, till exempel tillsyn och vård av förvaltningens allmänna handlingar.  

Arkivbeskrivningen är en obligatorisk handling och återfinns som bilaga. Den beskriver när nämnden 
bildades samt dess organisation, verksamhet och historik. Vidare beskriver den bestämmelser för 
nämndens verksamhet, planering och styrning av arkivbildning, bevarande och gallring, sökvägar till 
myndighetens arkiv och handlingsbestånd, sekretess samt arkivverksamhetens organisation och ansvar. 
Beskrivningen återfinns i bilaga.  

 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-07-23 

Arkivbeskrivning i bilaga 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning, kansliet  

 

Beskrivning av ärendet 

Arkiv- och informationsförvaltning är något vi skapar varje dag, men som har betydelse inte bara i 
nutid utan för lång tid framöver. För att informationen vi hanterar ska vara av värde nu och i framtiden 
krävs det att alla medarbetare är medvetna om hur vi hanterar information. Varje nämnd ska därför ha 
en utsedd person som är arkivansvarig och en arkivbeskrivning.  
 
Information är en resurs av strategisk betydelse för kommunens verksamheter och av betydande värde 
för invånare, näringsliv och forskning. För att Kungsbacka kommuns medarbetare ska kunna hantera 
allmänna handlingar, och arkiven de ingår i, på ett rättssäkert sätt, måste information - oavsett medium 
och lagring - struktureras. Det underlättar kontakten med medborgarna, möter forskningens behov och 
effektiviserar kommunens arbetssätt. 

God offentlighetsstruktur är grunden för en fungerande och effektiv arkiv- och 
informationsförvaltning. Genom den skapas ordning och reda och transparens bland kommunens 
allmänna handlingar. 

Hur en kommun väljer att organisera sin arkiv- och informationsförvaltning påverkar tillgängligheten, 
återsökningsbarheten och nyttan för kommunen både i nutid och i framtid. Den lägger grunden för hur 
pass rustad kommunen är att kunna tillgodose lagstiftningens krav på insyn och hur en kommun 
underlättar för medborgaren att tillämpa offentlighetsprincipen. 

Arkiv- och informationsförvaltning syftar inte bara till att skapa struktur för handlingar här och nu. 
Den har ett långsiktigt perspektiv som innebär att information ska vara sökbar över tid, så att 
medborgare eller andra intressenter kan ta del av informationen om 50, 100 eller 1000 år. Allmänna 
handlingar bildar kommunens arkiv och bevaras bland annat för att de är en del av det nationella 
kulturarvet. Kommunens arkiv är även en källa till information. 
 
Det är lämpligt att den formella arkivansvariga som ska ansvara för att Förvaltningen för Kultur & 
Fritid bedriver arkivfrågorna på rätt sätt är enhetschefen för Förvaltningsstöd där vår administration 
ligger. Enhetschefen deltar också i förvaltningens ledningsgrupp så frågan får därmed en koppling till 
den strategiska ledningen av förvaltningens verksamhet. Arkivansvarigas uppdrag i stort är att bevaka 
arkiv- och informationsförvaltningsfrågor inom förvaltningen samt informera nämnd/personal och 
arkivmyndighet i arkivfrågor.  Till sitt stöd har den ansvariga flera personer som samverkar för att 
uppdraget ska kunna genomföras, i vårt fall en samordnare för arkivfrågan samt en sk arkivredogörare 
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som svarar för det praktiska arbetet med myndighetens arkiv, till exempel tillsyn och vård av 
förvaltningens allmänna handlingar.  
 
Arkivbeskrivningen är en obligatorisk handling och återfinns som bilaga. Den beskriver när nämnden 
bildades samt dess organisation, verksamhet och historik. Vidare beskriver den bestämmelser för 
nämndens verksamhet, planering och styrning av arkivbildning, bevarande och gallring, sökvägar till 
myndighetens arkiv och handlingsbestånd, sekretess samt arkivverksamhetens organisation och ansvar. 

 

 

 

Ulrika Granfors  

förvaltningschef     



 

 

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

 

 
Arkivbeskrivning 
Nämnden för Kultur & Fritid 
Version 1.0 

 

Detta är den beslutade arkivbeskrivningen för nämnden för Kultur & Fritid. Enligt Kungsbacka kommuns 

riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning som 

antas av myndigheten. Ändringar ska samrådas med arkivmyndigheten. 

 

Myndighetens organisation, verksamhet och historik 

 

Nämndernas bildande 
Nämnden för Kultur & Fritid bildades 2019 då nämnderna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism slogs 
ihop. Förvaltningarna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa slogs ihop redan 2016. 

Historik Kultur  
1973 Kulturnämnden bildas. 
1988 I årsredovisningen för detta år, har stadskansliet en avdelning som heter Turistdelegationen. Sannolikt 
har delegationen funnits som en del av stadskansliet under flera år. 
1989 I årsredovisningen detta år finns det en separat Turistnämnd omnämnd  
1993 Turistnämnden upphör och tillhör från och med detta år Kulturnämnden. 
2002 Nämnden byter namn till nämnden för Kultur & Turism 
2019 Nämnderna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa slås samman och byter namn till nämnden för 
Kultur & Fritid 
 
Historik Fritid 
1971 Idrotts- och fritidsnämnden bildas 

1974 Nämnden byter namn till att endast heta Fritidsnämnd 

2002 Nämnden byter namn till nämnden för Fritid  

2012 Nämnden byter namn till nämnden för Fritid & Folkhälsa. Anledningen till namnbytet var att nämnden 
ville betona folkhälsofrågorna. 
2019 Nämnderna för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa slås samman och byter namn till nämnden för 
Kultur & Fritid 
 
 
Nämndens verksamhet  

 Kommunens kultur- och fritidsverksamhet inklusive kulturskola. 
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 Tillhandahålla och upplåta anläggningar avsedda för kultur- och fritidsaktiviteter. 
 Stöd och bidrag till studieförbund, idrotts- och kulturföreningar, idéburna föreningar samt aktörer 

som bedriver kulturverksamhet  
 Driva och utveckla friluftslivet  
 Driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet 
 Tydliggöra behov inom nämndens ansvarsområde i arbetet med samhällsplanering samt ge råd och 

stöd inom området kulturmiljö  
 Marknadsföring och information till besökare om kommunens turistmål. 
 Beslut i de fall spellagen är tillämplig. 
 Kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen utom där skollagen är tillämplig. 

 
 
 
Nämndens övergripande inriktning  

 Främja folkhälsa och social hållbarhet som ger invånarna ett hälsosamt liv med mening och 
sammanhang. 

 Värna om demokratin och kulturens krafter. 
 Prioritera insatser för unga, äldre och utsatta personer i hela kommunen. 

 

Förvaltningens verksamhetsområden 

Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden med sju underliggande enheter. 

 Bibliotek, kulturliv & turism  
 Mötesplatser och kulturskola  
 Bad, idrott & motion  
 samt enheterna; Förenings- & förvaltningsstöd och Utveckling & social hållbarhet. 

Enheternas ansvarsområden 

Biblioteken i Kungsbacka 
Enheten ser till att alla kan ta del av kunskap, information och kultur utifrån varje individs behov och 
förutsättningar. Biblioteket är en plats där alla kan söka information, skapa dialog och få samhälls-
information. Besökaren ska kunna hitta, analysera och kritiskt värdera information för att vara med i 
samhällsutvecklingen. Biblioteken arbetar med att stimulera till läsning, tolkning och skapande av berättelser 
och text. De bidrar till att fler känner sig trygga och delaktiga i det moderna digitala samhället. 

Kulturmiljö, scen & konst 
Enheten arbetar med att erbjuda ett attraktivt kulturutbud, att skapa livskvalitet och bidra till Kungsbackas 
identitet och självbild. De marknadsför Kungsbacka som destination och utvecklar besöksmålen Äskhults by 
och naturum Fjärås Bräcka. Erbjuder upplevelser som berör, berikar och förenar, allt från lokala 
kulturutövare till internationella storstjärnor på Kungsbacka teater och på andra scener i kommunen. 
Kungsbacka konsthall visar högkvalitativ samtidskonst av internationella, nationella och lokala konstnärer 
som berättar om, analyserar och debatterar det som händer i samhället. Vård och utveckling av kommunens 
kulturmiljöer för att öka förståelsen för vår hembygds historiska utveckling och kulturmiljöernas unika 
värden och erbjuder rådgivning av äldre hus i kommunen. Arbetar för att bredda filmutbudet i kommunen 
och visar dokumentärfilmer och smalare spelfilm från olika länder  
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Ung i Kungsbacka 
Enheten stimulerar och stödjer aktiviteter för unga och ska inkludera och ge fler ett socialt sammanhang. 
Enheten har verksamheter på mötesplatser i olika delar av kommunen. Mötesplatserna är ett verktyg i arbetet 
med medskapande, en arena för kreativa möten, arrangemang och lärande. Tillsammans med Region Halland 
har enheten Friskvårds- och aktivitetsgrupper, en verksamhet för barn med psykisk ohälsa, övervikt och 
fetma. En Frisk generation som utgår från att bra matvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. 

Kulturskolan 
Enheten ger barn och ungdomar möjlighet, att på ett lustfyllt sätt, utvecklas inom musik, dans, konst, teater 
och film.  
 
Senior i Kungsbacka 
Enheten utvecklar och erbjuder social samvaro och aktiviteter för att seniorer ska få ett hälsosamt åldrande. 
Mötesplatser för öppen verksamhet där seniorer träffas, umgås och gör olika aktiviteter tillsammans. 
Erbjuder individuella aktiviteter som utformas efter besökarens behov, önskemål och efter de förutsättningar 
som finns för verksamheten. Arrangerar underhållning, musik och teater, modevisningar, föreläsningar och 
mycket annat. 

Utveckling & social hållbarhet 
Enheten arbetar med utveckling av förvaltningens verksamhetsområden såväl som kommunövergripande 
med att samordna, driva och utveckla kommunens folkhälsoarbete. Det innebär bland annat barnrättsarbete, 
brottsförebyggande arbete, jämställdhet arbete med prevention inom alkohol, narkotika, dopning och tobak, 
föräldraskapsstöd, social inkludering, våldsbejakande extremism, våld i nära relationer och friskvårds- och 
aktivitetsgrupper för barn med psykisk ohälsa, övervikt och fetma. 

Förenings- & förvaltningsstöd 
Enheten arbetar med kommunikations- och administrationsstöd till förvaltningens enheter. 
Enheten ansvarar också för förvaltningens föreningsbidrag, utveckling av föreningslivet, bokning av 
idrottsanläggningar och fritidslokaler. 

Bad, idrott och motion 
Verksamheten utvecklar och sköter tillsammans med förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Service 
kommunens idrottsanläggningar och friluftsområden såsom badplatser, motionsspår, spontanidrotts-
anläggningar etcetera. Upphandling och uppföljning av extern entreprenör för kommunens simhallar ingår 
också.  

Organisationsplan enligt bilaga. 

Samverkan med andra myndigheter och organisationer 
Myndigheten samverkar bland annat med Region Halland, Kulturrådet och Göteborgsregionen, GR. 

 

Organisationsutveckling 

1996 Kultur & Turism var indelad i sex avdelningar direkt under förvaltningschefen; Huvudbibliotek, 
Biblioteksfilialer, Turism, Bokbuss, Boken kommer och en Administration och allmänkulturell avdelning. 

Turistbyrån var från början endast öppen under sommaren för att senare ha öppet hela året. Turistbyrån har 
varit lokaliserad i Blå huset på Storgatan, flyttade därefter till Stortorget och 2019 flyttade verksamheten till 
Kulturhuset Fyren. 

Organisationen för Fritid & Folkhälsa har ändrats över tid. 1996 var verksamheten uppdelad i tre distrikt; 
Söder, Centrum och Väster. Distriktscheferna ansvarade för all fritidsverksamhet i respektive område.  



   
 

  Sida 4 av 10 
  

Arkivbeskrivning 

Under förvaltningschefen fanns ett kansli med ansvar för Administration, Maskinservice, Friskvård och 
Information samt Teknisk service med ansvar för distriktens idrottsanläggningar, friluftsbad och 
motionsspår.  

2011 hade förvaltningschefen en stab med ansvar för Information, Verksamhet för funktionshindrade, 
Fakturering och nämndadministration. Direkt under förvaltningschefen fanns tre avdelningar; 
Föreningsservice, Verksamhetsavdelning och Driftavdelning.  

 

Övertagande av verksamhet från andra nämnder 

1989 Fritidsnämnden blir ansvarig lotterimyndighet, enligt beslut i kommunfullmäktige, KF 1988 § 290. 
Med anledning av att lotterilagen ersätt med spellagen ändras reglementet  
2016 Förvaltningen tar över Kulturskolans verksamhet från Gymnasie & Arbetsmarknad. 
2019 Förvaltningens driftavdelning flyttas över till förvaltningarna för Service och Teknik.  
Syftet med att flytta över verksamheten var att samla alla tekniska verksamheter i kommunen inklusive                                
fordon, maskinpark och utrustning till Teknikens för en ökad effektivisering. 
2019 Förvaltningen tar över seniorverksamheten från Vård & Omsorg. En ny enhet tillkommer, Senior i      
Kungsbacka, med ansvar för seniorernas Träffpunkter och volontärverksamheten för seniorer.         

 

Överlämnade av verksamhet till andra nämnder och aktörer 

1990 Fritid får ansvar för kommunens fritidsklubbar.  
1999 Den nybildade nämnden för Förskola & Grundskola tar över fritidsklubbsverksamheten. 
2020 Simhallarna läggs ut på entreprenad till friskvårdsföretaget Medley som tar över ansvaret för bad, 
simskolor, gym och café. 
 

      

Bestämmelser för myndighetens verksamhet 

Myndigheten styrs bland annat av följande lagar: 

 Arkivlagen  
 tryckfrihetsförordningen 
 offentlighets- och sekretesslagen 
 dataskyddsförordningen 
 dataskyddslagen 
 förvaltningslagen 
 bibliotekslagen 
 spellagen. 
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Nämnden styrs av följande reglementen och riktlinjer  

Förklaringar för förkortningar: Kommunfullmäktige - KF, Kommunstyrelsen - KS, Kultur & Turism - KT,  
Fritid & Folkhälsa - FH, Kultur & Fritid – KFT. Kulturnämnden - KN, Fritidsnämnden - FN 

 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder KS 2018:365 

Reglemente för Kultur & Fritid  KF 2019 §104 

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning KS 2018 §71 

Biblioteksplan 2021-2024  KF 2021 §68 

Strategi för tätortsnära friluftsliv  KF 2017 § 209 

Kulturpolitiskt program för Kungsbacka kommun KF 2012 §167 

Riktlinjer för Bibbi Malmgrens barnboksfond KFT 2019 §51 

Delegationsförteckning KFT 2021 §16 

Idrottsprogram för god folkhälsa  FH 2018 §55 

Program för konstnärlig gestaltning i utemiljön  KT 2017 §19 

Riktlinjer för Kungsbacka konsthall  KT 2017 §62 

Nya normer för Studieförbundsbidrag  KT 2006 §83 

Kungsbacka kommuns kulturpris KT 2009 §17 

Kulturstipendier för ungdom  KT 2007 §78 

Ledarstipendium  KF 2021 §115 

Idrottsstipendium KF 2021 §115 

Kungsbackas mästare KF 2021 §115 

Årets eldsjäl KF 2021 §115 

Årets förnyare KF 2021 §115 

Årets förening KF 2021 §115 

Riktlinjer för Kungsbacka kommuns kulturpris  KT 2009 §17 

Hallands kulturplan 2021-2024 *  

  

* Hallands kulturplan 2021-2024, som nämnden ihop med andra regioner och kommuner varit delaktiga i att 
ta fram, är ett viktigt styrande dokument för nämndens verksamhet. 

 

Planering och styrning av arkivbildningen 

I kommunbudgeten 2015 ingick ett direktiv från kommunfullmäktige, KS 2014-00149, att samtliga nämnder 
skulle uppdatera sina dokumenthanteringsplaner efter processorienterad informationsredovisning och ta 
tillvara digitaliseringens möjligheter som ett led i att förbättra kommunens digitala informationshantering. 
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Dokumenthanteringsplaner 

Ärende Beslutsdatum Diarienummer 

Dokumenthanteringsplan/arkivbeskrivning 2007-03-13 KT 2007:76 

Dokumenthanteringsplan KFT 2021-09-23 KFT 2021-00183 §50 

Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma ledningsprocesser 

2020-06-23 KS 2020-00067 §137 

Dokumenthanteringsplan för 
kommungemensamma stödprocesser 

2021-08-24 KS 2020-00068 §202 

 

Arkivbeskrivningar 

Ärende Upprättad Nämndbeslut  

Arkivbeskrivning FR 1996-11-07 FN 1996 §123 

Arkivbeskrivning KT 1996-02 20 KT 1996 §12  

Arkivbeskrivning FR 2011-01-19  

Ärende Upprättad Diarienummer 

Arkivbeskrivning KFT 2022-01-28 KFT 2022-00032 

 

Klassificeringsstruktur  

Klassificeringsstruktur finns med som en del av dokumenthanteringsplanen från 2021. 

Ärende Beslutsdatum Diarienummer 

Klassificeringsstruktur för Kultur & Fritidsverksamhet 2021-04-22  KFT 2021-00015 

 

 

Bevarande och gallring 

I förvaltningens dokumenthanteringsplan redovisas uppdragen i en verksamhetsbaserad struktur. I de olika 
avsnitten finns de handlingstyper de ger upphov till i kronologisk ordning. Handlingarna sammankopplas på 
så sätt med förvaltningens organisation och uppdrag 

Nämnden har också beslutat att följa den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen för lednings- och 
stödprocesser. 

Sannolikt har viss gallring förekommit på grund av verksamheterna bytt lokaler vid flera tillfällen och att 
medvetenheten om vad som ska gallras och arkiveras till viss del saknats i organisationen. 

 

Sökvägar till myndighetens arkiv och handlingsbestånd 

                                                                                                                                                              
Dagsaktuella handlingar går att söka i kommunens diarium, som finns tillgängliga på kommunens webbplats. 
Vissa äldre handlingar går att söka i kommunens e-arkiv har som också finns tillgängliga på kommunens 
webbplats. Arkiverade handlingar går att söka på övergripande nivå i kommunarkivets databas men den 
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publiceras inte externt. Den bästa sökvägen till myndighetens arkiv och handlingar är 
dokumenthanteringsplanen. 

 

Sekretess 

Myndigheten omfattas inte av någon verksamhetsspecifik sekretess utan följer Offentlighets- och 
sekretesslagens, OSL 2002:400, bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid 
registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. 

 

Arkiv som myndigheten förvarar 

Myndigheten förvarar och förvaltar Majblommans handlingar och utställning som donerades till kommunen. 
Enligt beslut i Kungsbacka stadsfullmäktige i Kungsbacka stad 11 september 1969 fick dåvarande 
Kulturnämnden i uppdrag att förvalta handlingar och utställning.  

Vid sammanslagningen av Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa tog den nya myndigheten över 
handlingarna från de tidigare arkivbildare. Endast ärenden som inte var avslutade fördes över till Kultur & 
Fritid för fortsatt handläggning. I de upphörande myndigheternas diarier noterades till vilken myndighet 
ärendena flyttades. 

 

Innehåll Förvaras i 

Registrering av uppgifter om bibliotekets användare, utlån, återlämning 
reservationer och avgifter  

Quria 

Förteckning över bibliotekens beståndskatalog Quria 

Register över kommunens konst  Konstdatabasen 

Donationer av konst Konstdatabasen 

Vård av historiska kulturmiljöer och byggnadsminnen 
(restaureringsprotokoll, bilder, ritningar m m) 

Samarbetsrum 

Kulturskolan elevregister IST  

Kulturhistoriska byggnader Databas för kulturmiljö - byggnader 

Lokalbokning och planering av arrangemang Spelplan 

Föreningarnas närvarohantering ApN 

Föreningsakter, föreningsregister, bokningar av idrotts- och möteslokaler Fri 

Ansökningar om bidrag Ansökningar avseende kulturprojekt 
och bidrag för studieförbund förvaras 
i Ciceron, övriga förvaras i Fri. 

Lotterier, tillstånd och kontrollanter Fri 

Debiteringsunderlag och fakturering Pappersformat 

Deltagarlistor arrangemang EsMaker 
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Arkivverksamhetens organisation och ansvar 

Arkivansvarig:  
 Enhetschef, Förenings- & förvaltningsstöd 
 

Arkivredogörare finns inom dessa områden: 

 Utveckling & Social hållbarhet, utvecklingsledare är huvudansvarig med samordningsansvar 
 Mötesplatser & Kulturskola  
 Kulturmiljö, scen & konst  
 Förenings- & förvaltningsstöd  
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Beslutad av: Nämnden för Kultur & Fritid, 2022-02-17, §  

Gäller från: 17 februari 2022 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Kultur & Fritid 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 

 

  

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

2022-03-04 
Diarienummer 

KFT 2022-00077 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Marie Persson 
0300-83 40 00 
Enhetschef 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ansökan extra bidrag OK Löftan 

Förslag till beslut i Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur & Fritid beviljar extra bidrag till OK Löftan om 37.000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade under 2021 för sista gången enligt de gamla bidragsreglerna. De gamla 
bidragsreglerna medgav sk extra bidrag till föreningar. Delar av det eventuella överskottet som 
nämnden prognosticerade kunde delas ut i form av extra bidrag för särskilda åtgärder som olika 
föreningar ansökt om. En ansökan hanterades inte vilket berodde på att den förkommit någonstans 
mellan avsändare och mottagare. Då föreningen kunnat presentera godtagbara bevis i form av maillogg 
om att ansökan har skickats in i tid föreslår vi att ansökan hanteras som om den vore inkommen. 
Ansökan avser en fortsättning på den upprustning som OK Löftan gjort av sin klubbstuga vid Lillesjö, 
Stättared. Bidragsansökan omfattar hopfällbara bord och stolar, whiteboardtavla, bänkar till 
omklädningsrum etc om totalt ca 63.000 kr. Enligt vår princip att bevilja ca 60% av ansökt summa i 
bidrag innebär det att bidraget skulle bli 37.000 kr. I och med detta har föreningen under två års tid 
med hjälp av bidrag kunnat göra en omfattande renovering och nu slutligen en inredning av 
klubbstugan.  
 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-04 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Kultur & Fritid, Föreningsservice 

 

Marie Persson 

Enhetschef 



Beskrivning inredning OK Löftan behöver till Lillesjöstugan  

 

6 rektangulära bort fällbara med plats för 6 stolar   1500x6 = 9000:- 

2 ovala bord        3000x2=6000:- 

stolar 6x6 + 2x8 = 52 stolar      550x52=28600:- 

Whiteboardtavla       600:- 

Soffa         3500:- 

Soffbord        300:- 

3 Saccosäckar        900x3 = 2700:- 

3st Skohylla        250x3=750:- 

2st Garderober        3500:- 

Bänkar till omklädningsrum.       8000:- 

         Summa: 62950:- 

 



 

 

   
 

 

 
Datum 

 
  

2021-12-06 
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Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning 
 
 
Delegat:       Förvaltningschef/verksamhetschef/enhetschef   
Period:  20220210- 20220310 
 

 
Ärende/ärendegrupp enligt 
delegeringslistan 

Diarienummer Delegat 

3.1.12 Avge yttranden över förslag 
till detaljplaner utifrån nämndens 
ansvarsområden 
 
3.1.13 Bidrag till kulturprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.13 Utbetalning föreningsbidrag 
 
 
 
Övriga dokument 

KFT/2022:00043: Detaljplan för skolverksamhet 
och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera i Kullavik 
 
 
KFT/2022:00050: Föredrag på Internationella 
Kvinnodagen 
 
KFT/2022:00072: Nordiskt gästabud 
 
KFT/2022:00070: Vandring i Grönabur 
 
KFT/2022:00069: Slåttergille 
 
KFT/2022:00068: Föredrag om affärer och 
handelsträdgårdar i Tölö 
 
KFT/2022:00067: Föredrag med bilder "Runt 
Tölöberg" 
 
KFT/2022:00065: Konst och Jazz uppåt väggarna! 
 
KFT/2022:00073: Konstutställning under Konstens 
vecka 
 
KFT/2022:00074: Släktforskarmässa 
 
KFT/2022:00075: Musiker till konstutställning 
under kulturfestivalen 
 
 
Se bilaga 
 
 
 
Utestående fordringar, Kvittning av fakturor 

Sofia Larsson 
 
 
 
Ulrika Granfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Persson 
 
 
 
 
 

 
Önskas ytterligare handlingar i ärendena kontakta nämndsekreterare Erik Norinder 
0300-834883 eller erik.norinder@kungsbacka.se 



 
 

Datum 

2022-02-22 
Diarienummer 

KFT 2022-00043 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
GRANSKNINGSUTSKICK Detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 
5:333 med flera i Kullavik - sista svarsdag 2022-03-01 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur och Fritid har inget att erinra mot förslaget. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.12, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret önskar synpunkter på detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom 
Kyvik 5:333 i Kullavik. Planen syftar till att möjliggöra för befintlig skolverksamhet att fortsätta 
bedriva sin verksamhet och samtidigt möjliggöra för att området i en framtid kan omvandlas till 
enstaka bostadstomter. Syftet är också att säkerställa ett bevarande av kulturhistoriska värden på den 
äldre skolbyggnaden. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning för detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 1:333 m.fl. inom 
Kullavik, upprättad 2022-01-03.  
Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2022-01-03. 
Grundkarta (preliminär)  
Fastighetsförteckning (preliminär, publiceras ej digitalt) 
 
Bilagor 

- Bullerutredning, Ramboll 2021 
- Geoteknisk utredning, Norconsult 2021 
- Undersökning av miljöpåverkan, Kungsbacka kommun 2021 
- Trafikutredning, Kungsbacka kommun 2021 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Delegat 
Sofia Larsson 
Kommunantikvarie 









 
 

Datum 

2022-03-02 
Diarienummer 

KFT 2022-00072 
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DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Nordiskt gästabud 

Beslut 
Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 2 000kr. Bidraget sätts in på 391-9008.  

Senast en månad efter avslutat projekt skall en redovisning skickas till Kultur & Fritid. Klicka här.  

Det ska framgå i all marknadsföring att Kungsbacka kommun stödjer arrangemanget. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Föreningen Norden ansöker om 4 000kr för sitt årliga nordiska gästabud.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-02-24 
Budget, 2022-02-24 

Beslutet skickas till 
Föreningen Norden 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 

Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203


 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA 
GRANFORS
E-Legitimation:

Datum: 2022-03-02 15:55:12

Transaktionsidentitet: c7db903e07f589bbd3b93d45a416cb807f78d52cbd265bce082bcdecf4133ed1

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: kulturochfritid@kungsbacka.se

© Visma Consulting
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DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Föredrag med bilder ”Runt Tölöberg” 

Beslut 
Kultur & Fritid lämnar en förlustgaranti på max 1 280kr till Tölö hembygdsgille. Eventuell 
förlustgaranti betalas ut efter inskickad redovisning, som görs enklast här.  

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Tölö hembygdsgille ansöker om förlustgaranti i samband med ett föredrag den 16:e mars. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-02-25 
Budget, 2022-02-25 

Beslutet skickas till 
Tölö hembygdsgille 

Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203
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ULRIKA 
GRANFORS
E-Legitimation:
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Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma
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DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Konst och Jazz uppåt väggarna - 
Kungsbacka möter Berlin! 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid lämnar ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget betalas ut till 6233 680 
069 658. 

Senast en månad efter avslutat projekt skall en redovisning skickas till Kultur & Fritid. Klicka här.  

Det ska framgå i all marknadsföring att Kungsbacka kommun stödjer arrangemanget. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Ninja Agborn och Rosa Villan ansöker om 25 000 kr i samband med ett konst- och musikprojekt under 
invigningen av Konstens Vecka.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-02-27 
Budget, 2022-02-27 

Beslutet skickas till 
Rosa Villan 

 
Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203
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© Visma
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DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Konstutställning Konstens vecka 

Beslut 
Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 3 000 kr. Bidraget sätts in på 967252458.  

Senast en månad efter avslutat projekt skall en redovisning skickas till Kultur & Fritid. Klicka här.  

Det ska framgå i all marknadsföring att Kungsbacka kommun stödjer arrangemanget. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Per-Olof Widholm ansöker om 7 000 kr för en konstutställning på Onsala Båt- & Sjöfartsmuseum 
under Konstens Vecka.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-02-16 
Budget, 2022-02-16 

Beslutet skickas till 
Per-Olof Widholm 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 
Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203
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1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - Släktforskarmässa 

Beslut 
Kultur & Fritid beviljar ett bidrag på 4 000 kr. Bidraget sätts in på 828-367.  
 
Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-
tjänsten Utvärdera kulturprojekt. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Hallands Släktforskarförening firar 40 år och arrangerar släktforskarmässor runtom i Halland, 
däribland Kungsbacka, med föreläsningar och släktforskarhjälp. Föreningen ansöker om 10 000 kr i 
samband med evenemanget i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-02-21 
Budget, 2022-02-21 

Beslutet skickas till 
Hallands Släktforskarförening 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203
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1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Ansökan om enskilt kulturprojektbidrag - musiker Hjertstedtska villan 

Beslut 
Förvaltningen för Kultur & Fritid lämnar ett bidrag på 4 500kr. Bidraget sätts in på 1385 1436261.  
 
Det ska framgå i all marknadsföring av arrangemanget att Kungsbacka kommun lämnar stöd till 
arrangemanget. Senast en månad efter avslutat arrangemang ska en redovisning skickas in via e-
tjänsten Utvärdera kulturprojekt. 

Upplysning 
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Kultur & Fritids delegeringsförteckning: punkt 
3.1.13, 2021-04-22, § 19. 

Sammanfattning 
Irene Eriksson ansöker om 4 500kr i bidrag för en konsert på Hjertstedtska villan i samband med den 
än icke namngivna kulturfestivalen i juni.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-03-01 
Budget, 2022-03-01 

Beslutet skickas till 
Irene Eriksson 

 

Delegat 
Ulrika Granfors 

Förvaltningschef 

https://sjalvservice.kungsbacka.se/oversikt/overview/203


 

Undertecknat av följande personer

ULRIKA 
GRANFORS
E-Legitimation:

Datum: 2022-03-02 15:41:07

Transaktionsidentitet: c7db903e07f589bbd3b93d45a416cb807f78d52cbd265bce082bcdecf4133ed1

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 



 

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: kulturochfritid@kungsbacka.se

© Visma Consulting

 



 År 2021 utbetalningsperiod 
20220208-20220307

13902 Alafors Ryttarförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-09 9 303,00 PH
13954 Annebergs IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-18 29 575,00 AA
13808 Badmintonklubben Kungs Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 6 986,00 AA

13911 Demensföreningen Kungsbacka
Handikappföreningar/ 
Lokalt aktivitetsstöd 2022-02-18 280,00 AA

13930 DHR:s Lokalavdelning
Handikappföreningar/ 
Lokalt aktivitetsstöd 2022-02-11 119,00 PH

14010 Fjärås AIK Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 1 190,00 AA
13969 Fjärås Ryttarförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 18 151,00 AA
13899 Fjärås Sportskyttar Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-09 1 043,00 PH
13958 Forsgårdens Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-18 8 981,00 AA
13912 Frillesås motionsförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-11 1 638,00 PH
13945 Friluftsfrämjandet Onsala Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-17 3 780,00 AA
13918 Frodekåren Fjärås Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-11 7 525,00 PH

13864 FUB i Kungsbacka
Handikappföreningar/ 
Lokalt aktivitetsstöd 2022-02-09 2 254,00 PH

13905 Gräppås Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-09 7 651,00 PH
14005 Hanhals Idrottsförening Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01142 198,00 AA
13991 HK Aranäs Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01193 011,00 AA
14028 IF Friskis & Svettis Kungsbacka Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 21,00 AA
13967 IF Rigor Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 29 239,00 AA
14020 IFK Fjärås Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 83 020,00 AA
14065 Kullaviks Sjöscoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 5 236,00 AA
14026 Kungsbacka Bmx-Klubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 6 636,00 AA
13963 Kungsbacka Bordtennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 15 120,00 AA
14058 Kungsbacka Brottarklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 9 205,00 AA
14036 Kungsbacka Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 10 710,00 AA
13984 Kungsbacka IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 82 943,00 AA
14073 Kungsbacka Ju-jutsuklubb Do Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 7 210,00 AA
14044 Kungsbacka Karate Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 10 318,00 AA
13944 Kungsbacka Simsällskap Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-17 92 512,00 AA
14071 Kungsbacka Skateboardklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 2 128,00 AA
14046 Kungsbacka Taekwon-Do Klubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 16 499,00 AA
14003 Lemonade IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 1 666,00 AA
13993 Lerkils IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 67 746,00 AA
13961 Löftadalens Dragkampsklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-18 3 073,00 AA
13964 Löftadalens IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 2 779,00 AA
13952 Löftadalens Scoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-18 2 212,00 AA
13985 OK Löftan Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 7 602,00 AA
14032 Onsala Badminton Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 4 368,00 AA
13994 Onsala BK Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23124 600,00 AA
14042 Onsala Pirates BBK Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 70 189,00 AA

13933 Psoriasisförb lok.avd i KBA
Handikappföreningar/ 
Lokalt aktivitetsstöd 2022-02-11 154,00 PH

14072
Reumatikerföreningen 
Kungsbacka

Handikappföreningar/ 
Lokalt aktivitetsstöd 2022-03-01 3 563,00 AA

13968 Sjögärde Golfklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 2 156,00 AA
13992 Stättareds 4H Klubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 7 189,00 AA



13906 Sv Missionsförbundets Ungdom i Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-09 2 744,00 PH

14018 Synskadades förening i KBA
Handikappföreningar/ 
Lokalt aktivitetsstöd 2022-03-01 805,00 AA

14051 Särö Golf Club Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 7 301,00 AA
13965 Särö IK Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 33 278,00 AA
13970 Särö Innebandyklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 32 774,00 AA
13951 Särö Lawn-Tennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-18 26 257,00 AA
14033 Särökometernas Handbollklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 30 037,00 AA
13943 Tölö IF Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-17 82 124,00 AA
14037 Tölö KFUK/KFUM Scoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 4 676,00 AA
14059 Vallda Tennisklubb Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 27 867,00 AA
13966 VK Westan Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-02-23 14 315,00 AA
14057 Åsa Scoutkår Lokalt aktivitetsstöd 2 2022-03-01 1 645,00 AA



 År 2022 Utbetalningsperiod 20220208--20220307

13903 Alafors Ryttarförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 7 000,00 PH

13904 Alafors Ryttarförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-09 350,00 PH

13955 Annebergs IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-18 38 000,00 AA

13956 Annebergs IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-18 9 500,00 AA

14012
Badmintonklubben 
Kungs

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 15 600,00 AA

14011
Badmintonklubben 
Kungs

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-03-01 3 900,00 AA

14013
Badmintonklubben 
Kungs

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-03-01 3 600,00 AA

13840
Bågskyttarna 
Kungsbacka

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 2 000,00 PH

13917
Båt o Sjöfartsmuseet i 
Onsala

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-02-11 9 000,00 PH

14078 Eriksson Irene
Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-03-04 4 500,00 AA

14008 Fjärås AIK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 3 800,00 AA

14009 Fjärås AIK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-03-01 190,00 AA

14075
Fjärås -Löftadalens 
Förening Norden

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-03-04 2 000,00 AA

13971 Fjärås Ryttarförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 23 000,00 AA

13972 Fjärås Ryttarförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 5 750,00 AA

13900 Fjärås Sportskyttar
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 1 800,00 PH

13901 Fjärås Sportskyttar
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-09 90,00 PH

13957 Forsgårdens Golfklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 22 800,00 AA

13962 Forsgårdens Golfklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-23 1 140,00 AA

13926 Friberg Helena
Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-02-11 30 000,00 PH

13913
Frillesås 
motionsförening

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-11 4 400,00 PH

13914
Frillesås 
motionsförening

Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-11 220,00 PH

13839
Frillesås Rid- och 
Körklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 32 800,00 PH

13946
Friluftsfrämjandet 
Onsala

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-17 12 000,00 AA



13947
Friluftsfrämjandet 
Onsala

Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-17 600,00 AA

13919 Frodekåren Fjärås
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 16 200,00 AA

13938 Frodekåren Fjärås
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-23 810,00 AA

13910 FUB i Kungsbacka
Handikappföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-02-09 1 400,00 PH

13932 FUB i Kungsbacka
Handikappföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-02-11 800,00 PH

13931 Gräppås Golfklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-11 20 400,00 PH

13909 Gräppås Golfklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-11 1 020,00 PH

14076
Hallands 
Släktforskarförening

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-03-04 4 000,00 AA

14006 Hanhals Idrottsförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 92 600,00 AA

14007 Hanhals Idrottsförening
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-03-01 23 150,00 AA

13995 HK Aranäs
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01163 800,00 AA

13996 HK Aranäs
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-03-01 40 950,00 AA

14027
IF Friskis & Svettis 
Kungsbacka

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 34 200,00 AA

13937 IF Rigor Kultur &Fritid/ Särskilt stöd 2022-02-17 3 245,00 AA

13982 IF Rigor
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 55 800,00 AA

13990 IF Rigor
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-23 2 790,00 AA

14079 IF Rigor Kultur &Fritid/ Särskilt stöd 2022-03-04 3 245,00 AA

14021 IFK Fjärås
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 89 000,00 AA

14022 IFK Fjärås
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-03-01 22 250,00 AA

14066 Kullaviks Sjöscoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 10 200,00 AA

14067 Kullaviks Sjöscoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-03-01 510,00 AA

14025 Kungsbacka Bmx-Klubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 15 400,00 AA

13977
Kungsbacka 
Bordtennisklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 24 600,00 AA

13978
Kungsbacka 
Bordtennisklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 6 150,00 AA

14060
Kungsbacka 
Brottarklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 9 200,00 AA

13922
Kungsbacka FN-
förening

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-02-11 25 000,00 PH



14035 Kungsbacka Golfklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 30 200,00 AA

13986 Kungsbacka IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 98 400,00 AA

13987 Kungsbacka IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 24 600,00 AA

13850 Kungsbacka Judoklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 13 600,00 PH

14069
Kungsbacka Ju-
jutsuklubb Do

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 11 800,00 AA

14043 Kungsbacka Karate
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 16 600,00 AA

14049 Kungsbacka Karate
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-03-01 830,00 AA

13845
Kungsbacka 
Modellflygklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 1 600,00 PH

13847
Kungsbacka 
Motionsförening

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 3 400,00 PH

13939
Kungsbacka 
Simsällskap

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-17138 600,00 AA

13940
Kungsbacka 
Simsällskap

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-17 34 650,00 AA

14070
Kungsbacka 
Skateboardklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 4 600,00 AA

13921
Kungsbacka 
Stadsteater ek.för

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-02-11 30 000,00 PH

14045
Kungsbacka Taekwon-
Do Klubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 23 000,00 AA

14074
Kungsbackabygdens 
Rödakorskrets

Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-03-04 6 250,00 AA

14004 Lemonade IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 2 800,00 AA

13997 Lerkils IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 83 400,00 AA

13998 Lerkils IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 20 850,00 AA

13959
Löftadalens 
Dragkampsklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-18 4 200,00 AA

13960
Löftadalens 
Dragkampsklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-18 1 050,00 AA

13981 Löftadalens IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 6 400,00 AA

13953 Löftadalens Scoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 5 000,00 AA

14002 Löftadalens Scoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-23 250,00 AA

13988 OK Löftan
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 10 600,00 AA

13989 OK Löftan
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 2 650,00 AA



14031 Onsala Badminton
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 8 000,00 AA

14053 Onsala Badminton
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-03-01 400,00 AA

14000 Onsala BK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23137 800,00 AA

14001 Onsala BK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 34 450,00 AA

13898 Onsala IBK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-17 89 400,00 AA

13934 Onsala IBK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-02-17 3 600,00 AA

14040 Onsala Pirates BBK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 58 600,00 AA

14041 Onsala Pirates BBK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-03-01 14 650,00 AA

13874 Onsala Pirates BBK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad grundutbildning 2022-03-01 3 600,00 AA

13842
Pingstkyrkan 
Kungsbacka

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 1 600,00 PH

14068
Reumatikerföreningen 
Kungsbacka

Handikappföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-03-01 2 400,00 AA

13983 Sjögärde Golfklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 9 000,00 AA

13999 Stättareds 4H Klubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 12 800,00 AA

14054 Stättareds 4H Klubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-03-01 640,00 AA

13915
Sv Missionsförbundets 
Ungdom i

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-11 6 800,00 PH

13916
Sv Missionsförbundets 
Ungdom i

Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-02-11 340,00 PH

14019
Synskadades förening i 
KBA

Handikappföreningar/ Utbildning 
och utvecklingsbidrag 2022-03-01 600,00 AA

13843 Särö Båtklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09 600,00 PH

14050 Särö Golf Club
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 20 200,00 AA

14052 Särö Golf Club
Barn och ungdomsföreningar/ 
Drogpolicy 2022-03-01 1 010,00 AA

13975 Särö IK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 37 800,00 AA

13976 Särö IK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 9 450,00 AA

13979 Särö Innebandyklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 53 000,00 AA

13980 Särö Innebandyklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 13 250,00 AA

13949 Särö Lawn-Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-18 42 400,00 AA



13950 Särö Lawn-Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-18 10 600,00 AA

14029
Särökometernas 
Handbollklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 35 000,00 AA

14030
Särökometernas 
Handbollklubb

Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-03-01 8 750,00 AA

13942 Tölö IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-17 92 600,00 AA

13941 Tölö IF
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-17 23 150,00 AA

14034
Tölö KFUK/KFUM 
Scoutkår

Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 12 200,00 AA

13920 Urban Garden Day
Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-02-11 82 000,00 PH

14061 Vallda Tennisklubb
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 48 400,00 AA

13849 Varla IBK
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-09120 800,00 PH

13973 VK Westan
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-02-23 21 200,00 AA

13974 VK Westan
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-02-23 5 300,00 AA

14077 Widholm Per-Olof
Kulturföreningar/ Enskilda  
kulturprojekt 2022-03-04 3 000,00 AA

14055 Åsa Scoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ 
Utbildning och utvecklingsbidrag 2022-03-01 7 600,00 AA

14056 Åsa Scoutkår
Barn och ungdomsföreningar/ 
Hälsocertifierad 2022-03-01 1 900,00 AA



CABKFT Utestående F Nämnden 2021-08-05 11:23:00

Kundnamn Faktura Förfallodatum
Fakturabelo

pp
Totalt inbetalt 

per faktura
Kvar att betala 

februari
Kvar att betala 

januari
Vad är överenskommet?

Följer kunden amorteringsplanen?

Hanhals Idrottsförening 72038963 2022-01-27 614 707 305 301

Summa Hanhals 
Idrottsförening 614 707 305 301 309 406 614 707

HK Aranäs 72036230 2020-05-07 96 799 24 275 72 524
HK Aranäs 72037707 2021-01-28 343 178 25 000 318 178

HK Aranäs 72037956 2021-05-31 195 595 0 195 595

Summa HK Aranäs 635 572 49 275 586 297 599 757

Kulturföreningen Alléteatern 79089892 2021-06-17 54 144 45 075 9 069 Anståndet förlängt tom 220831
Kulturföreningen Alléteatern 79090563 2021-09-02 27 072 0 27 072
Kulturföreningen Alléteatern 79091095 2021-05-31 27 072 0 27 072

Summa Kulturföreningen 
Alléteatern 108 288 45 075 63 213 63 213

Kungsbacka Fäktklubb 1999 79082853 2019-12-04 39 138 0 39 138
Försäkringsärende - under utredning av 
Service Fastighet

Summa Kungsbacka 
Fäktklubb 1999 39 138 0 39 138 39 138

Nordhallands Ridklubb 79083447 2020-01-09 161 532 26 265 135 267

Nordhallands Ridklubb 79088038 2020-12-30 61 420 0 61 420

Summa Nordhallands 
Ridklubb 222 952 26 265 196 687 199 954

1 194 741 1 516 769

Avbetalningsplanen innebär att föreningen ska 
betala 
25 000kr i månaden. Ny fakturor som inte 
ingår i avbetalningsplanen ska betalas på 
förfallodatum.

Föreningen har betalat in 481 000 kr och vi har 
gjort avskrivningen på 240 000 kr enligt 
Nämndsbeslutet. Föreningen ska betala 50 000 
kr under 2022 och 
50 000kr under 2023 fördelat på 
aviseringsavgift, ränta och skulden. 

Utestående fordringar KFT per 28 Februari 2022
Föreningar och företag

Avbetalningsplan på två gånger. Fakturan ska 
vara slutbetald i slutet av mars.
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Utbyte av tre konstgräsplaner 
Rydet på Onsala  samt Ögärdet i Fjärås

1. Ögärdets IP, 11 mot 11-planen, 

2. Ögärdets IP, 7 mot 7-planen (2010 var det nytt konstgräs senast)

3. Rydets IP Onsala, 11 mot 11-planen (2010 var det nytt konstgräs senast)

Prioriteringen av dessa planera har gjorts efter nyttjandegrad och slitage

Tidsplan

• Startar v.9 med Rydet. Där arbetar man med rivning och VA i ca 2 veckor.

• V.11 startar Entreprenör med rivning av Konstgräs på Ögärde samt nyinstallation av konstgräs. Konstgräset installeras 
från torsdag v.11. 

• V.12. Efter Ögärdets rivning fortsätter entreprenör med rivning av konstgräs på Rydet och nyinstallationen flyttar till 
Rydet under v12. 

• Sist kommer lilla planen på Ögärdet v13-14. 

Väder och temperatur är viktiga parametrar för att tidsplanen ska fungera.

Provisorisk belysning kommer sättas upp på Rydets A-plan för att fritidsverksamheten kan underlättas under byggtid.



Mycket arbete för att få till bättre miljö vid 
fotbollsplanerna. Ny dränering, inköp av 
plankor för att inte granulatet skall spridas, 
dagbrunnar justeras till rätt nivåer. 

Vi har arbetat ihop med Anna Hallin för att kunna få de 
bästa förutsättningarna för att använda återvunnet 
material och satt krav på att granulatet inte får överstiga 
vissa halter av ämnen nedan: 
≤ 1mg/kg (0,0001 viktprocent) Benz(a)pyren (CAS-nr-50-32-8) 
≤ 10mg/kg (0,001 viktprocent) av summa av förtecknade polycykliska aromatiska kolväten (Benz(a) pyren CAS-
nr:50-32-8, Benz(e) pyren CAS-nr 192-97-2, Benz(a) antracen CAS-nr 56-55-3, Krysen CAS-nr 218-01-9, 
Benz(b)fluoranten CAS-nr 205-99-2, Benz(j)fluoranten CAS-nr 205-82-3, Benz(k)fluoranten CAS-nr 207- 08-9, 
Dibenz(a,h)antracen CAS-nr-5-70-3.



Under 2021 utrustade vi samtliga dagvatten brunnar med filter kassetter som hindrar granulatet att åka med ut i 
dagvattnet. Vi har även satt plankor längst med staket för att valla in spelplanen. Även borststationer är utplacerade 
vid entréer för att man som spelare eller ledare kan borsta av sig granulatet som fastnat på kläder.



KFT

Löpnr Status
Status 

uppstart?   
Ange "Ja"

Kategori Prio Lokaltyp och beskrivning År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 År 2027

Kommunala verksamhetslokaler inriktning kultur- och fritidslokaler 

136 Ja Grön 0 Skårby fullmått idrottshall x
138 Ja Röd 2 Frillesås ridhus rid- och körklubb x
139 Röd 5 Toalettbyggnad Stättered x
140 Grön 1 Iserås fullmåttshall x

NYTT Röd 1 Naturum Fjärås Bräcka x
NYTT Fullmåttshall när nya skolor byggs:
NYTT Gul 1 Tölö fullmåttidrottshall x
NYTT Grön 1 Åsa nya skola fullmåttsidrottshall x
NYTT Röd 5 Lokaler för det fria kulturlivet
NYTT LUT Röd 2 Träningsishall x

Att det är ett streck över fullmåttshall samt lokaler för det fria 
kulturlivet innebär att lokalförsörjningen alltid kommer ha med 
fullmåttshall när ny skola bygga. Även få med lokaler för det 
fria kulturlivet när vi bygger nytt för vi skall samnyttja alla 
lokaler.

Kommande aktiviteter: 22/3-2022 

Föredragning justerad lokalplan + 

konsekvensbeskrivning



Verksamhetsberättelse Kungsbacka kvinnojour 2021 

 

Året 2021 har varit ett utmanande år för kvinnojouren, både 

positivt och negativt. Vi räknade med att fler kvinnor skulle höra 

av sig till oss förhoppningen var att fler skulle kunna gå tillbaka till 

sina arbeten, men riktigt så har det inte varit. 

Efter varje år som går märker vi att allt fler företag och 

privatpersoner hittar oss. Flertalet företag hör av sig och vill skänka produkter till oss som vi mycket 

tacksamt tagit emot. Vårt nätverk utökas ständigt. 

Om oss 

Styrelsens medlemmar har erfarenhet inom sjukvård, brand-och räddning, kriminalvård, psykiatri, 

säkerhet, socialtjänst, forskning och sociala frågor. Vi har 8 volontärer som arbetar hos oss. 

Styrelsens samansättning 

Charlotte Robertsson Ordförande 

Johan Holm Kassör 

Jessica Lyrhagen Ledamot 

Under året har vi haft 3 protokollförda styrelsemöten och årsmöte sker alltid i feb/mars varje år. 

Statistik  

Samtal: 97 personer 

Besök: 51 personer 

Antal dygn i boendet: Kvinna 283st, barn 266st. 

Antal kvinnor i boendet: 9 st.  

Antal barn i boendet: 5 st. 

Antal email från kvinnor: 24 st 

Antal smskonversationer med kvinnor: 69 

Antal anmälningar ang. våld i nära från polisen: 14 st 

Förfrågningar ang beg. kläder och saker som personer vill skänka: 103 st (samtal ej inräknade) 

Intervjuförfrågningar från elever: 18 st 

Kontor/lokal 

Vi har känt en längre tid att vi behöver ett större kontor med fler rum. Så i februari flyttade vi till ett 

kontor (Tryckarevägen 8, Kungsbacka) i ett industriområde där vi nu har 3 rum, toalett, kök och 

väntrum. Ett rum blir kontor, ett rum blir samtalsrum och det tredje rummet är samtalsrum 

kombinerat lekrum. Det har varit väldigt mycket enklare att ta emot både polis och socialtjänst när 

det finns tillgång till flera rum och man kan ha barnen i ett rum och kvinnan i ett annat. Kontoret är 

placerat anonymt och inte så välskyltat. Allt för att kvinnan skall känna sig så bekväm som möjligt.  



Medlemmar 

Vi har 24 medlemmar 

Medlemsorganisationer 

Vi är medlemmar i riksorganisationen Unizon, och Kiv- Kvinnojourer i väst. 

Samverkan/samarbete 

Vi har ett samarbete med Medborgarskolan där vi gör olika events tillsammans och vi kan fritt låna 

deras lokaler. Svenska kyrkan har tagit initiativet att skapa en samverkansgrupp med olika föreningar 

i Kungsbacka kommun, där vi kan tipsa, stötta och rådgöra med varandra. Vi har även ett samarbete 

med brottsofferjouren där vi utbildar deras volontärer i våld i nära relation. Den är uppskattad för 

dem kan fritt även ställa frågor och det brukar bli många bra diskussioner.  

Nätverkandet är en mycket viktig del av arbetet så att vi når ut till allmänhet, företag och kommuner.  

                                                                                                                                                                                  

Verksamheten 

Under rådande situation, pandemi har vi inte kunnat arbeta utåt i samhället som vi önskat. Flera 

projekt/samarbeten ligger på is, och vi har inte vågat starta nya projekt eller föreläsningar.  Vi har lika 

siffror gällande samtal och besök från tidigare år. Vi utökade vår jourtelefon med 2h på grund av 

pandemin. Vi kommer att ha kvar vår utökade tider 9-17 vardagar. Det är många anhöriga till utsatta 

som ringer oss och vill ha stöd och tips, även arbetsgivare har hört av sig, vilket vi välkomnar. 

Anhöriga har en viktig funktion för den utsatte och dem behöver ha någonstans att ringa.  

Vi har/hade en önskan om att få komma och föreläsa i kommunens skolor, för elever i åk 2-4. Vi tog 

kontakt med kommunen och ställde frågan om vi kunde få utföra uppdraget. Dem sa nej, men att vi 

ev kunde få föreläsa för elevhälsoteamen. Vi fick tänka om och omarbetade vårt material men svaret 

blev nej.  

Vi har haft föreläsning för centerkvinnorna samt deltagit i en workshop som anordnats av 

centerkvinnorna. 

Vi är en grupp personer som varje år träffas regelbundet för att planera event inför 8 mars. Vi är med 

i många olika grupper som gör olika events som te.x en vecka fri från våld, där vi både arbetar lokalt 

och länsbaserat, tillsammans med kommun, organisationer, föreningar och länsstyrelsen. 

Tillsammans med länsstyrelsen (Halland) och övriga kvinnojourer i Halland län träffas vi ett antal 

gånger per år för att samverka och dela våra erfarenheter.  

Under året har vi vittnat till fördel för en utsatt kvinna och hennes barn.  

Många gymnasieelever och universitetsstudenter har intervjuat oss för olika projekt och arbeten de 

haft i skolan.  

Vi har även provat ett nytt koncept (så kallat Intervention) för att få en ung kvinna att förstå sin 

situation, så var vi en grupp personer som träffades hemma med den unga kvinnan i fråga, hennes 

mor, moster och en exflickvän till förövaren. Där vi pratade om hennes situation och vem förövaren 

var och om exflickvännens upplevelser. Denna gruppverksamhet är något vi kommer att utveckla. 

Vi har haft nära kontakt med kommunen på grund av vår ekonomiska situation om och hur 

kvinnojouren skall kunna leva vidare och finnas kvar. Allt arbete vi har lagt ner på samtal med 

kommunen har resulterat i framgång. Vi är upphandlade av kommunen gällande platser på vårt 



skyddade boende. Och vi fick ett bidrag på 750.000kr ur kommunens coronapott för att klara oss 

2021. 

Events  

Vi hade ett event på internationella kvinnodagen. Där vi samarbetade med en grupp politiker i 

kommunen. En våldsutsatt kvinna kom och föreläste för oss om vad hon och hennes barn upplevt, en 

fruktansvärd berättelse. Dock nyttig för allmänheten att lyssna på. Sedan blev det panelsamtal, om 

jämställdhet på arbetsplatsen/samhälle och våld i nära relation. Där vi bjudit in olika personer med 

olika utbildningar bl.a Polisen. Eventet sändes digitalt.  

En vecka fri från våld hade vi i samarbete med Medborgarskolan ett event där man digitalt kunde 

ställa frågor anonymt till kvinnojouren. ”Våga fråga om våld” 3 tillfällen a: 2h per gång. 

Skyddat boende 

Vi har 4 platser samt 6 platser för barn och vi tar emot djur. Vårt boende innebär att man tar hand 

om sig själv och sina barn, man lagar mat, tvättar, diskar och städar efter sig. Det är ett kollektiv där 

man måste samsas med andra men man har ett eget rum. Vi har schemalagda aktiviteter som breder 

ut sig både veckovis och per månad för både barn och vuxna. Vi hjälper de boende med 

myndighetskontakter som socialtjänst, polis, tingsrätt, skattemyndigheten, sjukvård osv. 

Personal/volontärer finns på plats dagar/kvällar. De boende kan alltid ringa personal dygnet runt. 

Arbetet med samtal och stöttning sker genom hela vistelsen på boendet för både barn och vuxna. 

Säkerhetssamtal hur hon skall tänka nu och framgent, hur man skall hantera sociala medier och 

tekniska enheter. Och vi förbereder kvinnan för ett självständigt liv. Vi jobbar nära familjerna och 

individanpassar för att dem skall få en så bra vistelse som möjligt och känna trygghet. Säkerhet och 

trygghet är mycket viktigt och som vi ständigt arbetar med. 

Utbildning 

Vi har deltagit i olika typer av utbildningar under året. 

Unizon – grundkurs våld i nära relation 

Unizon digitalt- Barnen som blev kvar när pappa dödat mamma. 

Unizon- Barnfridsbrott 

Länsstyrelsen – Rädda barnen och hedersrelaterat våld 

Länsstyrelsen – Heder (2 dagar) 

Länsstyrelsen - Patriark  

Länsstyrelsen- våld i ungas relationer 

Länsstyrelsen- Bostadsmarknadsanalys 

Volontärträff – Bokcirkel 

Nxtme – sexuellt våld och incest 

Intern utbildning för volontärer – asylfrågor och hedersrelaterat våld 

Göteborgs stad – infoträff ang. SPINK 

Medborgarskolan - cirkelledarutbildning 



Media 

Under året har vi varit med i flertalet artiklar och livesändningar i radion. Artiklar i Kungsbacka 

posten, Norra Halland och P4Halland. Och vi fick en stor artikel i magasinet Femina. 

2021-02-10 https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/ingen-l%C3%B6sning-f%C3%B6r-krisande-

kvinnojour-politisk-enighet-men-inga-pengar-1.42468466 

2021-02-19 https://norrahalland.se/nyheter/kvinnojouren-faar-storre-lokal-trycket-okar/23878 

2021-02-23 https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/pengapott-kommer-att-r%C3%A4dda-

kvinnojouren-1.42475464 

2021-03-05 https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/under-pandemin-har-misshandlade-kvinnor-

i-hemmet-blivit-fler-1.42440243 

2021-03-22 Norra Halland – Maria tvingas leva i skyddat boende 

2021-05-31 https://norrahalland.se/nyheter/kvinnojouren-pengarna-raddar-oss/25077 

2021-11-08 https://sverigesradio.se/artikel/kvinnojouren-vill-att-fler-ska-kanna-till-handsignalen 

2021-11-10 https://www.femina.se/intervju/linda-trottnade-pa-forovarnas-logner-startade-

kvinnojour/7732510 

2021-12-06 Podden Sexmorgon - Linda från kvinnojouren  

Hemsida och Facebook 

Vi finns på Facebook och Instagram (Kungsbacka kvinnojour) och hemsida kungsbackakvinnojour.se. 

Vi arbetar aktivt med Facebook, dels att göra reklam för oss men även att sprida vår kunskap. Vi har 

god spridning på våra inlägg och det har varit ett lyckat koncept.  

Donationer 

Vi har fått 167 932 kr i gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. 

 

 

 

 

Linda Dyhre Holm 

Verksamhetsansvarig 

 

https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/ingen-l%C3%B6sning-f%C3%B6r-krisande-kvinnojour-politisk-enighet-men-inga-pengar-1.42468466
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/ingen-l%C3%B6sning-f%C3%B6r-krisande-kvinnojour-politisk-enighet-men-inga-pengar-1.42468466
https://norrahalland.se/nyheter/kvinnojouren-faar-storre-lokal-trycket-okar/23878
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/pengapott-kommer-att-r%C3%A4dda-kvinnojouren-1.42475464
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/pengapott-kommer-att-r%C3%A4dda-kvinnojouren-1.42475464
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/under-pandemin-har-misshandlade-kvinnor-i-hemmet-blivit-fler-1.42440243
https://www.kungsbackaposten.se/nyheter/under-pandemin-har-misshandlade-kvinnor-i-hemmet-blivit-fler-1.42440243
https://norrahalland.se/nyheter/kvinnojouren-pengarna-raddar-oss/25077
https://sverigesradio.se/artikel/kvinnojouren-vill-att-fler-ska-kanna-till-handsignalen
https://www.femina.se/intervju/linda-trottnade-pa-forovarnas-logner-startade-kvinnojour/7732510
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Utvecklingstankar om den Kulturskolan

i Kungsbacka



•

•

•

•



•

• digital kursverksamhet. Några lever kvar men flertalet elever och föräldrar ser fortsatt 
helst en fysisk undervisning i de flesta ämnen. Utvärdering av digitala piano- och 
gitarrkurser görs under våren.

ed draghjälp av pandemin startat digital kursverksamhet. Några lever kvar men flertalet 
elever och föräldrar ser fortsatt helst en fysisk undervisning i de flesta ämnen. Utvärdering 
av digitala piano- och gitarrkurser görs under våren.



































Budget 2021 Budget 2022 Förändring Kommentar förändringar

Nämnd -1 212 -1 230 17

Förvaltningsledning -10 267 -12 486 2 220

Intäkter 270 270

Personalkostnader -4 846 -5 380

Övriga kostnader -5 691 -7 376

Utveckling & social hållbarhet -10 086 -10 398 312

Intäkter

Personalkostnader -9 711 -9 977

Övriga kostnader -375 -421

Förenings- & förvaltningsstöd -23 884 -22 517 -1 367

Intäkter 12 273 13 419

Personalkostnader -8 151 -8 183

Övriga kostnader -28 006 -27 753

Bad, idrott & motion -91 258 -93 104 1 845

Intäkter 12 542 13 481

Personalkostnader

Övriga kostnader -103 800 -106 585

Mötesplatser & kulturskola -52 229 -53 263 1 034

Intäkter 4 502 4 370

Personalkostnader -42 534 -44 113

Övriga kostnader -14 197 -13 520

Bibliotek, kulturliv & turism -48 119 -49 483 1 364

Intäkter 7 321 7 528

Personalkostnader -36 961 -37 200

Övriga kostnader -18 479 -19 811

Avskrivningar & internränta -15 847 -14 462 -1 385

-252 901 -256 943

Uppräkning med 1,5%. Korrigerat med 

kända förändringar från 2021

Lönerevision 2022, hyra stadshuset, 

egenfinansiering av kommande hyra 

Varlaskolan, hyra Elektronen. 

Budget för Sjöaremossen 1 miljon flyttad, 

bidrag kvinnojouren 1 miljon, minskat 

bidrag hembygdsmuseum, ökade intäkter 

sporthallar

Budget för Sjöaremossen, budget sporthall 

helår, ökat intäktskrav badhus, hyra 

Ledets ridanläggning.

Utökning med en chefstjänst, förändringar 

i hyresfördelning & lokalvård.

Hyra hembygdsmuseum  450 tkr, 

förändrad hyresfördelning & lokalvård, 

underhåll för offentlig konst 200 tkr, pris & 

stipendier 175 tkr

Övriga kostnader består främst av:

Förvaltningsledning: förvaltningsgemensamma köp från Service förvaltningen och lokalkostnader

Förenings- &förvaltningsstöd: bidrag och lokalkostnader

Bad, idrott & motion: lokalkostnader och  köp av drift av anläggningar från Teknik

Mötesplatser & kulturskola: lokalkostnader och förbrukningsmaterial

Bibliotek, kulturliv & turism: lokalkostnader, mediainköp, licenser, köp av verksamhet (teatern för egna arrangemang)



Investeringbudget Budget helår

 Löpande årliga investeringar -13 400

Övriga investeringar -9 000
3375 Motionsspår nyanl 2020 -3 500
3378 Ny bevattning fritidsanl

3385 Vandringsleder -1 500
3386 Dränering/Växtbäddar -3 000
3700 KFT Övrig inv. ej fördelat -250
3770 Konst utomhusprojekt m TE -500
3775 Konst trygghetssyfte ute -250

22 400Summa investeringar



Vi börjar kl. 9.00 

Tills dess passa på att hämta dig en kopp kaffe 
eller te och kanske ett glas vatten. Ses strax.

Tänk på att ha din mikrofon och kamera avstängd.

Varmt välkommen till 
Budgetdagen 2022



09:00 Välkommen – Astrid Bayard och Niclas Siljedahl 
Inledning – Lisa Andersson och Malin Aronsson 
Detta har hänt – Anneli Skoglund

09:30 Det makroekonomiska läget – Susanne Spector, Nordea 
10:00 Paus
10:15 Nämndernas lägesbilder del 1 – ordförande för IF, BN, FG, GA, KFT (5 x 3 min) 

Gruppsamtal (10 min)
Nämndernas lägesbilder del 2 – ordförande för KS, MH, SE, TE, VO (5 x 3 min)
Gruppsamtal (10 min)

11:25 Kungsbackas ekonomi – Christina Hermansson och Ing-Britt Blomberg 
12:00 Lunch
13:00 Den demografiska utmaningen fram till 2035 – Sara Schörling och Astrid

Samtal med Lisa och Malin – Astrid
Grupparbete (45 min)

14:15 Paus
14:30 De tre boxarna – Haris Kadic

Grupparbete (45 min)
15:30 Summering – Astrid och Niclas
16:00 Slut för dagen



Detta har hänt



Budgetdag 2019

2029 får Kungsbacka pris som årets nytänkande kommun



Budgetdag 2020



Budgetdag 2021



Några exempel

Vad har då hänt?



Effektivare lokalanvändning



Lokalförsörjningsprocessen



Aktivitetsbaserade lokaler



Teknikens hus



Konceptlokaler



Samlokalisering



Medskapande och samverkan



Träffpunkter för seniorer



Cykling utan ålder



Översiktsplan och fördjupad översiktsplan



Gemensamma prioinitiativ



Digitalisering



Undervisning, arbete, invånarmöten på distans





Mera digital 



Inclubit 360 – VR-Teknik för undervisning och 
konserter



Samarbete som Ett Kungsbacka



Krishantering



Feriejobb till ungdomar



Förebyggande och främjande



Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess



Tillsammans för varje barn



Leverera välmående



Confidential

Susanne Spector, fil.dr.
Nordea Macroeconomic Research
Mars 2022

Överladdat



Confidential

2

Utökade och kraftiga sanktioner
Många företag lämnar ryska marknaden helt

Sanktioner
• Teknologi
• Finansiella sektorn
• Centralbanken
• SWIFT - partiellt
• Personliga
• Nordstream 2 
• Stängt luftrum

Undantag
• Energi



Confidential

3

Oro på finansmarknaderna
Stora men behärskade rörelser så här långt



Confidential

4

Svår balansgång för centralbankerna
Fed väntas göra mer och tidigare



Confidential

5

Samtidigt är inflationen redan hög
Och lär stiga ytterligare



Confidential

6

Svensk ekonomi 
Mycket starkt utgångsläge

Nordea, % 2021 2022 2023
BNP (kalenderkorrigerat) 4,9 3,7 1,9



Confidential

7

Urstark arbetsmarknad
Starkaste på ett decennium



Confidential

8

Västsverige låg efter i återhämtningen
Potential framåt



Confidential

9

Den globala konjunkturen har toppat
Större risker nu



Confidential

10

Troligt att inflationen ökar mer
Osäkert hur högre energi- och matpriser spiller över på andra delar



Confidential

Riksbanken var inte stressade tidare
Än mindre fokus på inflationen just nu



Confidential

12

Finns utrymme att gå in och stötta
Dessutom valår i år



Confidential

13

Överladdat

Globalt

• Än så länge begränsade globala effekter

• Centralbanker och regeringar redo att agera

• Ta höjd för stor osäkerhet

Sverige

• Liten direkt exponering mot Ryssland

• Överladdat med inflationsrisker



Tack!
Susanne Spector, fil.dr.
susanne.spector@nordea.com

Nordea Markets is the commercial name for Nordea’s international capital markets operation. 

The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided 
herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description 
of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. 

The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for 
the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or 
particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is 
important to note that past performance is not indicative of future results. 
Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. 

This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.

In the United States, to the extent that this publication or report includes an analysis of the price or market for any derivative and is not otherwise exempt from the 
applicable U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulations, it is approved for distribution in the United States to US persons that are eligible 
contract participants from a CFTC perspective. Nordea Bank Abp is a provisionally registered swap dealer with the CFTC. Any derivatives transactions with US 
persons must be effected in accordance with the provisions of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Nordea Bank Abp, Satamaradankatu 5, FI-00020 NORDEA, Finland, domicile Helsinki, Business ID 2858394-9 

Further information on Nordea available on www.nordea.com



”Finansiella förutsättningarna”

Ekonomiska läget i kommunen







Befolkningsprognos (reviderad december 2021)

84 930 85 360 86 141 86 759 87 757 89 237 90 707 92 378 93 869 95 556 96 903 98 157 99 433 100 726

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Ax
el

tit
el

Befolkningsprognos 2021-2030, Kungsbacka kommun



Befolkningsutveckling (reviderad december 2021) 



Befolkningsprognos åldersgrupper
(reviderad december 2021) 



Kungsbackas intäkter och kostnader 2021



Hit gick skattepengarna 2021



Kostnadsläget



Kostnadsläget, forts.



Vad är en rimlig resultatnivå och hur 
mycket kan man låna?



Resultaträkning (ny skatteberäkning februari 2022)

• Ny Skatteprognos 
(februari 2022)

• Reviderad 
befolkningsprognos 
(december 2021)

• I övrigt lika med 
beslutad 
Kommunbudget 
2022

RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan
Miljoner 2020

 
ombudget 2022 2023 2024 2025

Summa verksamhetens 
nettokostnader -4 764,6 -5 203,6 -5 319,4 -5 430,6 -5 601,0 -5 797,0

Skatteintäkter 4 751,7 4 899,7 5 184,5 5 494,0 5 666,9 5 883,7
Generella statsbidrag 474,0 415,7 393,0 321,5 335,6 326,1
Finansiella intäkter 13,3 14,0 11,5 11,5 11,5 11,5
Finansiella kostnader -59,8 -72,7 -68,6 -85,1 -97,0 -99,6

Årets resultat 414,6 53,0 201,0 311,3 316,0 324,6
Beslutad budget, årets resultat 211,4 204,0 244,0
Förändring 99,9 112,0 80,6

Nyckeltal
Nettokostnadsutveckling 0,6% 9,2% 2,2% 2,1% 3,1% 3,5%
Ökning av skatt+statsbidrag 4,7% 1,7% 4,9% 4,3% 3,2% 3,5%
Årets resultat andel av skatteintäkter, s 7,9% 1,0% 3,6% 5,4% 5,3% 5,2%
Nettokostnadernas andel av skatt+stat 91,2% 97,9% 95% 93% 93% 93%
Finansnettots andel av skatt+statsbidr 0,9% 1,1% 1,0% 1,3% 1,4% 1,4%
Summa använda skattemedel 92,1% 99,0% 96% 95% 95% 95%
SKR cirkulär 22:06

165,0 332,7 303,8 297,1

Resultat tillkommer vid försäljning 
av exploateringsmark samt 
exploateringsersättningar 
budgetbeslut 2022



Nämndernas nya investeringsbehov 2023-2027



Låneskuldens utveckling 2016-2025 
(uppdaterad december 2021, därefter Kommunbudget 2022)
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Känslighetsanalys, ränta

Händelse Konsekvens

Låneskuld 1,5 miljarder kr med dagens ränta 0,55% 
Ränta 1,5 %
Ränta 3 %
Ränta 5 %

Låneskuld 2 miljarder med dagens ränta 0,55 %
Ränta 1,5 %
Ränta 3 %
Ränta 5 %

Räntekostnad = 8 miljoner
23 miljoner
45 miljoner
75 miljoner

11 miljoner
30 miljoner
60 miljoner
100 miljoner



Känslighetsanalys, skattesats

Händelse Konsekvens

Förändring skattesats
+ 1 krona
- 1 krona

+ 10 öre
- 10 öre

+ 242 miljoner
- 242 miljoner

+ 24 miljoner
- 24 miljoner



Känslighetsanalys, löner

Händelse Konsekvens

Löneökning 
1 %
1,5 %
2 %

Kostnaderna ökar med:
35 miljoner
52 miljoner
70 miljoner



Känslighetsanalys, lokaler och boenden
Händelse Konsekvens

Om lokalkostnadernas andel av totala 
kostnaderna ökar från nuvarande 11,6 % till 
13 %, 
14 %

Kostnadsökning
+ 105 miljoner
+  72 miljoner

Förseningar av byggnationer, exempelvis
bostad med särskild service 
vård och omsorgsboende

= 10 miljoner (dyrare att köpa boendelösningar externt)

= Kostnad hemtjänst ca 482 kr/beviljad timma
= Kostnad särskilt boende VO ca 2 084 kr/dygn 
= Kostnad korttidsvård ca 2 509 kr/dygn

Extra snittkostnad för placering i externa 
boende per brukare och år

Servicebostad = 250 000 kronor
Gruppbostad   = 960 000 kronor



Program för god kommunal hushållning



Samtliga kommuner ska ha fastställt mål 
som omfattar: 

• Årets resultat
• Soliditet inklusive hela 

pensionsåtagandet
• Självfinansieringsgrad för investeringar
• Låneskuld
• Tillåten risk för eventuella finansiella 

placeringar
• Hantering av eventuell resultatreserv

Allt samlat på ett ställe



• Klimatåtgärder och klimatanpassning
• Digitalisering, omställning till nära vård
• Få personer långt från arbetsmarknaden i arbete

Den offentliga sektorns starka resultat 
behövs till:



• Vilka konkreta omställningar, 
prioriteringar och satsningar 
vill ni se?

• Var ska vi testa, riska och 
våga sticka ut?

• Vilka möjligheter finns 
ekonomiskt och 
styrningsmässigt?



Kungsbacka kommun idag
HÄR BOR 85 301 INVÅNARE



Kungsbacka kommun idag
Antal personer fördelat på ålderskategori

22 641
0–19 år

20–64 år

45 503

65-79 år

12 460

4 756
80+ år



Kungsbacka kommun 2035
HÄR BOR 103 362 INVÅNARE



Kungsbacka kommun 2035
Antal personer fördelat på ålderskategori

25 968
0–19 år

20–64 år

54 574

65-79 år

15 059

7 760
80+ år



Kungsbacka kommun 2035
Ålderskategoriernas olika behov

0–19 år

20–64 år

65-79 år

80+ år

• Vård- och omsorgsboende
• Hemtjänst 
• Tjänster och service 
• Aktiviteter 
• Närhet till anhöriga
• Välfärdsteknik  

+71%

+20%
• Aktiviteter
• Träffpunkter
• Olika boendeformer 
• Närhet till anhöriga
• Välfärdsteknik  

+20% • Cirka 14 000 fler bostäder
• Platser på boende 
med särskild service

• Kultur och fritid 

+15% • Förskolor 
• Grundskolor 
• Ev. gymnasieskolor ska 
inrymmas i befintliga lokaler

• Kultur och fritid



Kungsbacka kommun 2035
Behov i alla ålderskategorier

+ 18 061
invånare i kommunen

+ 21 %

Kulturhus & bibliotek

Ishallar

Idrottshallar

Fotbollsplaner

Park- och naturområden

Motionsspår och vandringsleder

Vatten, avlopp och reningsverk

Vägar (bil, cykel och gångtrafik)

Omsorg, stöd och hjälp



40-talisternas påverkan idag



Vi vet att samhället förändras…
…hur skapar vi ett Kungsbacka för alla? 



Budgetdagen 2022

3 box-modellen



3-box-modellen är en enkel modell för att 
strukturera utvecklings och innovationsarbete. 

3 box-modellen

1
Nutid

3
Framtid

2
Dåtid

Hantera nutiden
Det vi gör här och nu, det vi gör som skapar 
värde idag. Förbättra det vi redan gör genom 
att effektivisera , förbättra kvalitet - ständiga 
förbättringar och verksamhetsutveckling.

Glöm det som varit
Det som inte längre skapar värde, som vi ska 
sluta göra. Det som hindrar oss från att komma 
vidare (kan vara arbetssätt, förhållningssätt, 
tankemodeller...)

Skapa framtiden
Det som vi behöver börja göra, det som 
kommer att skapa värde framöver, om 
tre/fem/tio år. Proaktivt utforskande och 
experimenterande. Genom stark 
interaktion med omvärlden och 
målgruppen.

Modellen är utvecklad av Vijay Govindarajan – Three-box Solution



Nutid

Hantera nutiden
• Hantera nutiden, det vi gör här 

och nu

• Förbättra det vi redan gör

• Skapar värde idag

• Rötterna i vår verksamhet

• Verksamhetsutveckling, 
ständiga förbättringar, 
kvalitetsutveckling

• Fokus på förutsägbarhet och 
minimering av risk



Skapa framtid
• Skapar värde imorgon – skapar det som 

ska skapa värde om 3 år, 5 år, 10 år 

• Det som gör organisationen relevant i 
framtiden 

• Kännetecknas av utforskande, 
risktagande, experimenterande 

• Proaktivt innovationsarbete, tjänstedesign, 
agila arbetssätt 

• Stark interaktion med omvärlden och 
målgruppen 

• Det som ska vara box 1 i framtiden –
skalas upp  

• Stor förändring i behov och omvärld = stor 
box 3

Framtid



Glöm det som varit
• Dåtiden – det som inte längre 

skapar värde

• Sluta göra – hindrar oss att 
komma vidare

• Förhållningssätt, synsätt, 
tankemodeller vi ska göra oss 
av med

• Kättingarna vi vill kasta loss

Dåtid



1
Nutid

3
Framtid

2
Dåtid

Hantera nutiden

Glöm det som varit

Skapa framtiden. 

3 box-modellen

Modellen är utvecklad av Vijay Govindarajan – Three-box Solution



https://youtu.be/MBkg7jCXK_w

Modellen är utvecklad av Vijay Govindarajan – Three-box Solution

https://youtu.be/MBkg7jCXK_w
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• Fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler 
arbetstillfällen, större utbud, mångfald och puls

• Fokusera på stationsorterna Anneberg och Åsa

• Utveckla stark kollektivtrafik och infrastruktur

• Värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser

• Värna och utveckla värdefulla naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv

• Värna och utveckla kustens attraktivitet

• Utveckla samhället smart och vara väl rustade för klimatförändringar







•

•

•

•







•

https://karta.kungsbacka.se/oversiktsplan/


Brottsförebyggande rådets strategiska inriktning
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Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid 

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för 

kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE  

Nämnden ansvarar för: 

 Kommunens kultur- och fritidsverksamhet samt kulturskola  
 Stöd och bidrag till studieförbund, idrotts- och kulturföreningar, idéburna föreningar samt aktörer 

som bedriver kulturverksamhet 
 Att tillhandahålla och upplåta anläggningar avsedda för kultur- och fritidsaktiviteter 
 Att driva och utveckla friluftslivet 
 Att driva och utveckla frågor inom folkhälsa och sociala hållbarhetsområdet 
 Att tydliggöra behov inom nämndens ansvarsområde i arbetet med samhällsplanering samt 

ge råd och stöd inom området kulturmiljö 
 Marknadsföring och information till besökare om kommunens turistmål  

 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ansvara för beslut i de fall spellagen (2018:1138) är tillämplig. 
 
Ansvara för kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801) utom där skollagen är 
tillämplig. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 8 februari 2022 § 7, KS 2019-

00915 

Gäller från: 8 februari 2022 

Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 

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

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka.se 
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Kommunfullmäktige Datum  

2022-02-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 7 Dnr 2019-00915 
Uppdatering av nämnden för Kultur & Fritids reglemente samt 
fördelning av övergripande ansvar för att leda och samordna 
hållbarhetsarbetet 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, daterat  
2021-11-26. 

Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige  
2019-08-13, § 104, upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ansvara för att leda och 
samordna hållbarhetsarbetet utifrån ett övergripande perspektiv. Kommunstyrelsens 
reglemente uppdateras i enlighet med beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Kultur & Fritid har lyft fram ett antal områden där nämndens 
reglemente behöver ändras. 

Reglementet behöver förtydligas utifrån att Kultur & Fritid inte längre har hand om 
den del av anläggningarna för kultur och fritid som handlar om byggnadernas drift 
och skötsel. Ansvaret i denna del har i sin helhet övergått till nämnderna för Teknik 
och för Service. Kultur & Fritids ansvar blir därför att tillhandahålla och upplåta 
anläggningarna för de externa behoven, det vill säga till enskilda, föreningar och 
organisationer för kultur- och fritidsaktiviteter oavsett alternativ för driften av 
idrotts- eller kulturverksamheten i anläggningen.  

Ansvaret för friluftsliv lyfts fram något i nämndens uppdrag. Det blir också tydligt 
att nämnden ska driva och utveckla arbetsområdet friluftsliv, dock tillsammans med 
kommunstyrelsen och nämnden för Teknik.  

Inom sociala hållbarhetsområdet finns i nuvarande reglemente uppräknat ett antal 
specifika områden som nämnden har ansvar för. Dessa läggs nu samman under 
begreppet ”Folkhälsa och Social hållbarhet”. Även här är uppgiften att driva och 

utveckla. Därtill kompletteras kommunstyrelsens reglemente med en formulering 
avseende social hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 4 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-11-26 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, förslag 2021-11-26 
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-11-28, § 89 
Förvaltningen för Kultur & Fritid tjänsteskrivelse, 2019-11-06 
Reglemente för nämnden för Kultur & Fritid, antaget av kommunfullmäktige  
2019-08-13, § 104 
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Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid, kommunstyrelsen 
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