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Kallelse till Socialnämnden  

Tisdagen den 15 november 2022, kl. 15:00 
Visheten, Tingshusgatan, Socialförvaltningen  
 
I tur att justera:  Lena Nilsson (S) 
Ersättare:  Sven Lundh (SD) 
Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, den xx november 2022 
 

Föredragningslista    

 

 Ärenden Föredragande Till 

1. Upprop   

2. Protokollsjustering   

3. Information om Novagården, Nattjouren, 
Fenix och arbetsmiljö Nattjouren 

Ulf Öhman, 
enhetschef 

 

4. Information om det förebyggande arbetet  Gunnel Nordin, 
verksamhetschef och 
Fredrik Olofsson, 
enhetschef 

 

5. Anmälan av delegationsbeslut 

Handlingar 

 • Remissvar på ”Utkast lagrådsremiss: Ett 
fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för 
barn och vuxna i skyddat boende” 

 • Återkallelse av serveringstillstånd, 
Bensonhuset AB 

 • Utredning avseende eventuell åtgärd gällande 
serveringstillstånd på Pizzeria och Restaurang 
Viking 

 • Tillfälligt alkoholtillstånd, KRA Restaurang 
AB 2022-11-11 

 • Tillfälligt alkoholtillstånd, KRA Restaurang 
AB 2022-11-01 - 2022-11-13 

   

Hässleholms 
kommun 
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 Socialnämnden  

 

 

 

Protokoll 

 • Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
2022-10-18 

 • Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
2022-11-08 

6. Övriga anmälningar 

Handlingar 

 • Minnesanteckningar Anhörigråd 2022-09-22 

 • Minnesanteckningar styrgruppen Tre 
förvaltningar 2022-09-23 

 • Protokollsutdrag från kommunstyrelsen        
§ 146 2022-09-28 avseende ärendet 
”Utvärdering av finansieringsmodell 
kontaktcenter” 

 • Protokollsutdrag från 
arbetsmarknadsnämnden § 83 2022-10-18 
avseende ärendet ”Revidering av informations-
hanteringsplan arbetsmarknadsförvaltningen” 

 • Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige   
§ 110 2022-10-24 avseende ärendet 
”Sammanträdesdagar 2023 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott" 

 • Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige   
§ 111 2022-10-24 avseende ärendet ”Lokal 
handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism" 

 • Svar på medborgarfråga avseende fler 
härbärgen i Hässleholm 

   

7. Förslag till ändring av delegationsordning  

Handlingar  

 • AU 2022-11-08 § 63 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-09-20 
 • Reviderad delegationsordning 
 • Socialstyrelsens meddelandeblad Lex lilla 
hjärtat 

 

Marita Elghagen, 
jurist 

KLF 
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 Socialnämnden 

8. Årlig uppföljning av 2022-års systematiska 
arbetsmiljöarbete på Socialförvaltningen   

Handlingar 

• AU 2022-11-08 § 64
• SF tjänsteskrivelse 2022-10-25
• Årlig uppföljning av arbetsmiljön
handlingsplan hela förvaltningen
• Checklista för chef och skyddsombud
• Årlig uppföljning arbetsmiljö brev 2022

KLF 

9. Helårsprognos socialnämnden per oktober 
2022 

Handlingar 

• AU 2022-11-08 § 65
• FÖSAM 2022-11-09 § 92
• SF tjänsteskrivelse 2022-11-04
• SF Prognos oktober 2022
• SN-drift- och invanalys med prognos per 

oktober 2022 SN drift
• SN-drift- och invanalys med prognos per 
oktober 2022 SN inv

Omid Ismail, 
ekonomichef 

10. Rapport enl 16 kap 6 § SoL, ej verkställda 
beslut, kvartal 3 – 2022 

Handlingar 

• AU 2022-11-08 § 66

• SF tjänsteskrivelse 2022-10-17

KF 

11. Avtal i fråga om hantering alkoholärenden vid 
frånvaro 

Handlingar 

• SF tjänsteskrivelse 2022-11-02

12. Avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd 

Handlingar  

• SF tjänsteskrivelse 2022-11-02

13. Socialchefen informerar  Sus Lantz, socialchef 

14. Övriga frågor 

Socialnämnden 
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 Socialnämnden  

 

 

 

 

Robin Gustavsson (KD) 
Ordförande 

Elin Hesslefors 
Sekreterare 

 



Upprop



Protokollsjustering



Information: Novagården, Nattjouren, Fenix
och arbetsmiljö Nattjouren



file:///C/Users/elhe500/Documents/SN/2022/2022-11-15/02.%20Protokollsjustering/02.%20Protokollsjustering.txt[2022-11-03 14:34:45]

Information om det förebyggande arbetet



 YTTRANDE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-10-25 SF 2022/552-2 

    
   
   
   

Handläggare 
   Marita Elghagen 
Socialförvaltningen 
 0451-26 70 00   
marita.elghagen@hassleholm.se 
 

 

 

 Socialförvaltningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Telefon: 0451-267 000 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
Faktureringsadress: Hässleholms kommun, FakturorHLM, Box 140, 281 22 Hässleholm 

 

Remissvar 

Regeringskansliet har inbjudit Hässleholms kommun att lämna yttrande över 

lagrådsremissen ”Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i 

skyddat boende”. Hässleholms kommun ställer sig positiv till förslaget och har inte några 

synpunkter att lämna.  

 

För SOCIALNÄMNDEN 

 

Petter Hector 

Verksamhetschef 

 

Marita Elghagen 

 

 

 

 

 
 
  
   

   

 

 

 

 

Hässleholms 
kommun 

http://www.hassleholm.se/


Från: Hässleholm - Kommunen - Brevlåda 
Skickat: den 1 september 2022 08:22 
Till: Hässleholm - Socialnämnden - Brevlåda 
Ämne: VB: Remiss av Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 

rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende - Svar senast 1/12 2022 
Bifogade filer: S2022 03649 Remissmissiv Utkast lagrådsremiss skyddat boende.pdf 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Pia Klasson 
Registrator 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Tfn/mobil: 0451-26 83 49 
pia.klasson@hassleholm.se 
www.hassleholm.se 
______________________________ 
 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
 

 
 
Från: Maria Zetterström <maria.zetterstrom@regeringskansliet.se>  
Skickat: den 31 augusti 2022 15:21 
Till: kansli@akademssr.se; kommunstyrelsen@alingsas.se; info@barnombudsmannen.se; 
fraga@boj.se; registrator@brottsoffermyndigheten.se; kommun@dalsed.se; do@do.se; 
domstolsverket@dom.se; info@sfsr.se; info@friskola.se; info@funktionsratt.se; kansli@fgj.se; 
helena.modig@ostersund.se; Charlotta.Haglof.Larsson@vasteras.se; 
skolchefsforeningen@gmail.com; info@vardnad.se; info@socialchefer.se; huvudkontoret 
<huvudkontoret@forsakringskassan.se>; forvaltningsrattenistockholm@dom.se; 
forvaltningsratteniumea@dom.se; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; 
registrator@gu.se; kommunen@hultsfred.se; Hässleholm - Kommunen - Brevlåda 
<kommunen@hassleholm.se>; kommunen@horby.se; info@ideburenskola.se; registrator@inspsf.se; 
registrator.vss@ivo.se; imy@imy.se; kansliet@sjf.se; registrator@jk.se; info@jamy.se; 
kommunstyrelse@jonkoping.se; kommun@kalix.se; kammarrattenistockholm@dom.se; 
kommun@kiruna.se; hk@kriminalvarden.se; kommun@kristianstad.se; 
kopings.kommun@koping.se; kommun@landskrona.se; kommun@lerum.se; barnafrid@liu.se; 
registrator@liu.se; lulea.kommun@lulea.se; lunds.kommun@lund.se; jonkoping@lansstyrelsen.se; 
ostergotland@lansstyrelsen.se; kommunstyrelsen@malmo.se; 
registraturenheten@migrationsverket.se; info@mfd.se; info@mfof.se; info@mucf.se; 
registrator@vardanalys.se; norrkoping.kommun@norrkoping.se; natverket@nuft.nu; 
registrator@pensionsmyndigheten.se; kommun@pitea.se; registrator.kansli@polisen.se; 
rg@regiongavleborg.se; regionnorrbotten@norrbotten.se; registrator.rlk@regionstockholm.se; 
region.uppsala@regionuppsala.se; post@vgregion.se; region.uppsala@regionuppsala.se; 
justitieombudsmannen@jo.se; info@bris.se; info@mfj.se; info@sverigesstadsmissioner.se; 
info@roks.se; info@haro.se; admin@makalosa.org; infoost <infoost@rb.se>; rbuf@rbuf.se; 
rattvik@rattvik.se; info <info@redcross.se>; sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se; 
sigtuna.kommun@sigtuna.se; skara.kommun@skara.se; registrator@skatteverket.se; 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; info@somaya.se; spsm@spsm.se; 
skolinspektionen@skolinspektionen.se; registrator@skolverket.se; registrator@statskontoret.se; 



info@allmannabarnhuset.se; kommunstyrelsen@stockholm.se; registrator@su.se; 
kommunstyrelsen@sundbyberg.se; remisser@barnlakarforeningen.se; info@advokatsamfundet.se; 
registrator@skr.se; info@sverigeskvinnoorganisationer.se; sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se; 
sodertalje.kommun@sodertalje.se; kommunstyrelsen@tierp.se; nfo@tris.se; 
kommunstyrelsen@trollhattan.se; cision.se@cision.com; kommun@ulricehamn.se; 
registrator@umu.se; unicef@unicef.se; info@unizon.se; info@nck.uu.se; registrator@uu.se; 
kommunstyrelsen@vingaker.se; Lonerochyrkesvillkor@vision.se; registrator@aklagare.se; 
info@engelholm.se; kommunledning@ornskoldsvik.se; kommun@ostragoinge.se 
Kopia: S Registrator <s.registrator@regeringskansliet.se>; betankande@elanders.com 
Ämne: Remiss av Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och 
vuxna i skyddat boende - Svar senast 1/12 2022 
 
Remiss Utkast till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn 
och vuxna i skyddat boende - Regeringen.se 

Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och 
vuxna i skyddat boende 

Remissinstanser  

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Alingsås kommun 

3 Barnombudsmannen  

4 Brottsofferjouren Sverige 

5 Brottsoffermyndigheten 

6 Dals-Ed kommun 

7 Diskrimineringsombudsmannen 

8 Domstolsverket 

9 Familjerättssocionomernas riksförening - FSR 

10 Friskolornas riksförbund 

11 Funktionsrätt Sverige 

12 Föreningen grävande journalister 

13 Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR) 

14 Föreningen Sveriges skolchefer 

15 Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige 

16 Föreningen Sveriges socialchefer 

17 Försäkringskassan 

18 Förvaltningsrätten i Stockholm 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fremisser%2F2022%2F08%2Fremiss-utkast-till-lagradsremiss-ett-fonster-av-mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-vuxna-i-skyddat-boende%2F&data=05%7C01%7Ckommunen%40hassleholm.se%7C60e55922ec12432882f908da8b53bc4c%7Cc4ba2292f75b488d8b3ab2ca455a804b%7C0%7C0%7C637975489007459819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=92zh7Rw0lhDOImzz1X23UzpxLCs%2FjlD5PXKDSHGdhlU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fremisser%2F2022%2F08%2Fremiss-utkast-till-lagradsremiss-ett-fonster-av-mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-vuxna-i-skyddat-boende%2F&data=05%7C01%7Ckommunen%40hassleholm.se%7C60e55922ec12432882f908da8b53bc4c%7Cc4ba2292f75b488d8b3ab2ca455a804b%7C0%7C0%7C637975489007459819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=92zh7Rw0lhDOImzz1X23UzpxLCs%2FjlD5PXKDSHGdhlU%3D&reserved=0


19 Förvaltningsrätten i Umeå 

20 Göteborgs kommun 

21 Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete) 

22 Hultsfreds kommun 

23 Hässleholms kommun 

24 Hörby kommun 

25 Idéburna skolors riksförbund 

26 Inspektionen för socialförsäkringen 

27 Inspektionen för vård och omsorg 

28 Integritetsskyddsmyndigheten 

29 Journalistförbundet 

30 Justitiekanslern (JK) 

31 Jämställdhetsmyndigheten 

32 Jönköpings kommun 

33 Kalix kommun 

34 Kammarrätten i Stockholm 

35 Kiruna kommun 

36 Kriminalvården 

37 Kristianstads kommun 

38 Köpings kommun 

39 Landskrona kommun 

40 Lerums kommun 

41 Linköpings universitet (Barnafrid–nationellt kunskapscentrum) 

42 Luleå kommun 

43 Lunds kommun 

44 Länsstyrelsen Jönköping 

45 Länsstyrelsen Östergötland 

46 Malmö kommun 

47 Migrationsverket 

48 Myndigheten för delaktighet 

49 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 



50 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  

51 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

52 Norrköpings kommun 

53 Nätverket unga för tillgänglighet 

54 Pensionsmyndigheten 

55 Piteå kommun 

56 Polismyndigheten 

57 Region Gävleborg 

58 Region Norrbotten 

59 Region Stockholm 

60 Region Uppsala 

61 Region Västra Götaland 

62 Region Örebro 

63 Riksdagens ombudsmän (JO) 

64 Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (Bris) 

65 Riksförbundet MÄN 

66 Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 

67 Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) 

68 Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap (HARO) 

69 Riksorganisationen Sveriges Makalösa föräldrar 

70 Rädda Barnen 

71 Rädda Barnens Ungdomsförbund 

72 Rättviks kommun 

73 Röda Korset 

74 Sameskolstyrelsen 

75 Sigtuna kommun 

76 Skara kommun 

77 Skatteverket 

78 Socialstyrelsen 

79 Somaya kvinno- och tjejjour 

80 Specialpedagogiska skolmyndigheten 



81 Statens skolinspektion 

82 Statens skolverk 

83 Statskontoret  

84 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

85 Stockholms kommun 

86 Stockholms universitet (Institutionen för socialt arbete) 

87 Sundbybergs kommun 

88 Svenska barnläkarföreningen 

89 Sveriges advokatsamfund 

90 Sveriges Kommuner och Regioner 

91 Sveriges Kvinnoorganisationer 

92 Säkerhetspolisen 

93 Södertälje kommun 

94 Tierps kommun 

95 TRIS - Tjejers rätt i samhället  

96 Trollhättans kommun 

97 TU Medier Sverige 

98 Ulricehamns kommun 

99 Umeå universitet (Juridiska institutionen) 

100 UNICEF 

101 Unizon 

102 Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) 

103 Vingåkers kommun 

104 Vision 

105 Åklagarmyndigheten 

106 Ängelholms kommun 

107 Örnsköldsviks kommun 

108 Östra Göinge kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 1 december 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/03649 och remissinstansens 
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

mailto:s.sof@regeringskansliet.se


Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), 
den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet 
på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör 
dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om 
myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara 
på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

 
 
Tony Malmborg 
Departementsråd 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F&data=05%7C01%7Ckommunen%40hassleholm.se%7C60e55922ec12432882f908da8b53bc4c%7Cc4ba2292f75b488d8b3ab2ca455a804b%7C0%7C0%7C637975489007459819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dfWlTIhUuXSSUuG%2BIvtn%2B5ZbPgYQ5cGnGbdsjOQSu5U%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregeringen.se%2Frapporter%2F2021%2F09%2Fsvara-pa-remiss%2F&data=05%7C01%7Ckommunen%40hassleholm.se%7C60e55922ec12432882f908da8b53bc4c%7Cc4ba2292f75b488d8b3ab2ca455a804b%7C0%7C0%7C637975489007459819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vJe%2BxMraIcsAEAl96LabIlr7MctVraTxlIzcG3Ku6W0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregeringen.se%2Frapporter%2F2021%2F09%2Fsvara-pa-remiss%2F&data=05%7C01%7Ckommunen%40hassleholm.se%7C60e55922ec12432882f908da8b53bc4c%7Cc4ba2292f75b488d8b3ab2ca455a804b%7C0%7C0%7C637975489007459819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vJe%2BxMraIcsAEAl96LabIlr7MctVraTxlIzcG3Ku6W0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F&data=05%7C01%7Ckommunen%40hassleholm.se%7C60e55922ec12432882f908da8b53bc4c%7Cc4ba2292f75b488d8b3ab2ca455a804b%7C0%7C0%7C637975489007459819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dfWlTIhUuXSSUuG%2BIvtn%2B5ZbPgYQ5cGnGbdsjOQSu5U%3D&reserved=0
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* Hässleholms 
'kommun1-

Handläggare 
Emma Noble 
0451-26 87 07 

TJÄNSTE UTLA TANDE 

Datum 

2022-09-27 
Diarienummer 

013-2022-00038 · 

emma. noble@hassleholm.se 

Namn 
Org.m. 
Adress 

Återkallelse av serveringstillstånd 

Bensonhuset AB 
559322-9718 
Första Avenyn 18 
281 32 Hässleholm 

1(1) 

Underrättelse har inkommit från Hässleholms tingsrätt, att Bensonhuset på Första Avenyn 18, 
281 32 Hässleholm har försatts i konkurs 2022-09-27. 

Beslut: 

Det stadigvarande serveringstillståndet för Bensonhuset AB på adress enligt ovan, utfärdat 
2021-09-30 återkallas då 

1. tillståndet inte längre utnyttjas, 

(9 kapitlet 18 § Alkohollagen) 

Detta tillstånd att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker, har därmed upphört att gälla. 

Hässleholm 2022-09-29 

( 
/0/lA AAA A Il 
1/ f VVVV"t-\. ~ 
Tillståndsinspektör 
Emma Noble 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 
00 
E-post: lillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



Hässleholms 
kommun1 

Handläggare 
Emma Noble 
0451-26 87 07 
emma. noble@hass/eholm.se 

BESLUT 

Datum 

2022-09-21 
Diarienummer 

016-2022-00031 

Utredning och beslut avseende åtgärd gällande serveringstillstånd på 
Pizzeria och Restaurang Viking 

Tillståndshavare 
Fouad Jundi 
Org.nr 790501-1636 
Novavägenl 
281 43 Hässleholm 

Serveringsställe 
Pizzeria och Restaurang Viking 
Stobygatan 10 
.281 39 Hässleholm 

Beslut 
Fouad Jundi på Viking Pizzeria och Restaurang, Stobygatan 10,281 39 Hässleholm, 
meddelas en erinran. 
(Alkohollagen 9 kap17§1 punkten) 

Skäl för beslut 

1(3) 

Vid inre tillsyn av Restaurang och Pizzeria Viking i Hässleholm, framkom av remissvar 
från Skatteverket, att en av de två personer som har betydande inflytande i verksamheten 
har en skatteskuld, som inte är obetydlig. Skulden finns för indrivning hos 
Kronofogdemyndigheten. Att ha en skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten är en 
indikation på ekonomisk misskötsamhet. Detta missförhållande föranleder en åtgärd enligt 
Alkohollagen. Åtgärden stannar vid en erinran. 

Utredning i ärendet 

Utredningen avser 
Fouad Jundi har 2021-09-28 meddelats tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa 
alkoholdrycker samt sprit till allmänheten på Pizzeria och Restaurang Viking. 
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning att utreda om 
serveringsverksamheten bedrivs i enighet med reglerna i alkohollagen (2010:1622) 
samt om åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, varning eller återkallelse är 
aktuell. 



Skäl som föranleder tillsyn 
Inre tillsyn genomfördes enligt kommunens tillsynsplan. 

Uppmärksammade missförhållanden 
Av remissvar från Skatteverket framgår att en av de två personerna med betydande 
inflytande i verksamheten, ej ägaren, har en skatteskuld om drygt 30 000 kr hos 
Kronofogdemyndigheten. 

Alkohollagen 

Tillstånd 
8 kap. 12 § 
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han med hänsyn till sina personliga 
och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp 
i denna lag. 

Tillsyn 
9 kap. 17 § 
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare 
fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte 
1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Kommunicering med tillståndshavaren 
Med anledning av uppmärksammat missförhållande inleddes en tillsynsutredning. 
Meddelande om att tillsynsutredning inletts, skickades med post till tillståndshavaren 
2022-08-05, med sista svarsdag 2022-09-05. Tillståndshavaren har erbjudits möjlighet att 
ge en förklaring till situationen och beskriva eventuella åtgärder. Tillståndshavaren har 
valt att inte lämna något svar. 

Tillståndshavareils uppfattning 
Eftersom det inte kommit in något svar är tillståndshavarens uppfattning ej känd. 

Vidtagna åtgärder 
Det är ej känt om tillståndshavaren har vidtagit någon åtgärd. 

Hässleholm 2022-09-21 

~JJAl 
f mmaNoble 
Tillståndsinspektör 



Information om hur man överklagar 

Om Ni inte är nöjd med detta beslut kan Ni skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket beslut Ni 
överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som Ni 
önskar samt motivering till Ert yrkande. 

Skrivelsen skall vara undertecknad av Er och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen skall 
dock lämnas in eller sändas till Tillståndsverksamheten, Socialförvaltningen, Hässleholms kommun, 281 80 
Hässleholm, för att uppenbara felaktigheter i beslutet skall kunna rättas. Om socialnämnden inte ändrar beslutet 
som Ni vill, kommer handlingarna att översändas till Förvaltningsrätten för prövning. 

Tillståndsverksamheten måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars 
kan överklagandet inte prövas. 





BEVIS 

Hässleholms 
kommun 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010: 1622) 
för servering av alkoholdrycker 

Tillstånds-
havare 

Tillståndets 
giltighet 
Serverings-
ställe 

Serverings-
lokaler 

Serveringens 
omfattning 

Serverings-
tider 

Villkor/ 
Noteringar 

Tillstånds-
beslut 

Utfärdare av 
detta bevis 

Hässleholms kommun 
Postadress 

281 80 Hässleholm 

Org. nr/Pnr Namn 

559345-2906 KRA Restaurang AB 
Tel. nr Adress 

070-966 63 51 Mossvägen 21 
Fax nr Postadress 

282 62 Bjärnum 
E-post 

rikard.andersson(a),harrys.se 
Föreståndare/kontaktperson 

Rikard "REX" Andersson 
Giltighetstid 

2022-11-11 
Namn Restaurangnummer . 
Kulturhuset foaje/salong 12934005 
Gatuadress och ort Tel. nr. resp. fax nr (om annat än tillståndshavarens) 

Järnvägsgatan 23, Hässleholm 0451-267000 vxl I 
Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

Se ritning 
Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal pers i serveringslokaler Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal 

Dnr 022-2022-00032 400 
Året runt Uteservering Pausservering Catering Provsmakning 

n 7 n 7 n 
Årligen under perioden (from - tom) Under perioden (fr o m - t o m) 

- 2022-11-11-2022-ll-11 
Alkoholdrycker som får server<1s Servering till 

M Starköl rxJ Vinn Spritdrycker n Andrajästa 
alkoholdrvcker 

"xj Allmänheten n Slutet sällskap 

Klockslag då servering får påbörjas respektive senast skall avslutas 

17:00-23:30 

Serveringslokalema skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) Beslutsdatum (även föregående), ev § Nytt/ändrat 

Emma Noble 2022-09-27 tillstånd 
Utfärdandedatum/dnr Namnförtydligande/befattning Underskrift 

~j/'4_ 2022-09-27 I Emma Noble 
022-2022-00032 Tillståndsinspektör 

Webbplats 

www .hassleholm,se 
Besöksadress 

Järnvägsgatan I 

E-post 

tillstand@hassleholm.se 
Telefon 

0451-26 70 00 vx 

Organisationsnr 

212000-0985 
Fax Bankgiro 

866-3494 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Emma Noble 
0451-26 87 07 
emma.noble@hassleholm.se 

BESLUT 

Datum 
2022-09-09 

KRA. Restaurang .AB 
Rikard "REX" .Andersson 
Mossvägen 21 
28262 Bjämum 

Diarienummer 
022-2022-00032 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

Sökande 
KRA Restaurang AB 
Org.nr 559345-2906 
Mossvägen 21 
282 62 Bjärnum 

Serveringsställe 
Kulturhuset foaje/salong 
Järnvägsgatan 23 
281 31 Hässleholm 

Beslut 
KRA Restaurang AB beviljas tillstånd att till allmänheten servera vin och starköl i 
Kulturhuset foaje/salong, Järnvägsgatan 23, 281 31 Hässleholm. 
Serveringstillståndet gäller 2022-11~11, klockan 17:00-23:30. 
(8 kap. 2 § Alkohollagen) 

Skäl för beslut 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under 
utredningens gång, tidigare besök på Kulturhuset foaje/salong i 

. Hässleholm, bedöms sökanden ha visat att man uppfyller de högt .ställda 
krav på lämplighet som ställs, enligt Alkohollagen, för att meddelas 
serveringstillstånd. 

Aktuella lagrum 
8 kapitlet 12 § Alkohollagen (AlkL): Serveringstillstånd får endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. 

8 kap 15 §, 2 st AlkL: Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till 
lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. 

8 kap 15 §, 3 st AlkL: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten får meddelas 
om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för 
servering i slutet sällskap. 

Socialförvaltningen/ Förebyggandecentrum 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

1(4) 



Hässleholms 
kommun 

8 kapitlet 16 § AlkL: Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur 
brandsäkerhetssynpunkt. 

8 kapitlet 17 § AlkL: Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras, 
även om övriga krav som är uppställda i lagen är uppfyllda. 

Utredning i ärendet 

Ansökan avser 
KRA Restaurang AB har ansökt om tillstånd att servera vin och starköl i 
Kulturhuset foaje/salong. Serveringstillståndet är avsett att gälla 2022-11-11. 

Serverings tider 
17:00 - 23:30 

Dispositionsrätt 
Det har kommit in ett avtal från arrangören av aktuellt evenemang, som 
visar att sökanden har dispositionsrätten till lokalerna. 

Finansiering 
Serveringen medför inga extra kostnader för sökanden som man behövt 
finansiera. 

Lokalernas utformning 
Teatersalongerna i Kulturhuset ligger med en egen entre på andra våningen. På 
salongernas entreplan finns en större foajeyta och en trappa upp finns mindre 
foajeytor, i anslutning till Röda Salongens balkonger. 

Brandsäkerhet 
Räddningstjänstens bedömde i remissvar senast 2019-09-06 att lokalerna 
uppfyller ett skäligt brandskydd. Kulturhuset är en offentlig byggnad och 
kontrolleras därför löpande av Räddningstjänsten. 

Meny 
Den mat som sökanden uppger ska serveras under kvällen, uppfyller mer än väl 
Alkohollagens krav på mat vid ett tillfälligt serveringstillstånd. 

Verksamhetens inriktning 
Serveringen gäller Hässleholms kommuns galakväll. Kvällen inleds med mingel 
då snittar och bubbel serveras. Sedan följer buffä med vin och öl. Underhållning 
och prisutdelning sker under kvällen. Det bedöms bli ca 400 gäster. 

2(4) 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: lillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
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Hässleholms 

kommun 

Kassaregister 
Sökanden kommer att använda de kassaregister som man använder i sin 
ordinarie verksamhet. 

Serveringsansvarig personal 
PBI och kontaktperson Rikard Andersson kommer att vara serveringsansvarig. 

Sökandens kvalifikationer och lämplighet 

Personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Rikard Andersson, 701005-4091, ägare, VD 
Börje Hofvander, 500613-4356, styrelseordförande 

Bolagsengagemang 
Börje Hofvander har ett antal bolagsengagemang; Enrival AB, Jobhunters 
Sverige AB, Karmakollektivet AB, A parte AB och TaxHof AB. Inget av 
dessa engagemang är något hinder för aktuell ansökan. 

Registrerings bevis från Bolagsverket utskrivet 2021-11-10, visar att Rikard 
Andersson innehar aktiebolaget KRA Restaurang AB. 

Remissvar från Polismyndigheten 
I remissvar, som inkom 2022-08-23, från Polisen, gällande sökandens ansökan 
om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, inklusive paustillstånd i 
aktuella lokaler, framkommer inga uppgifter som utgör hinder för att bevilja det 
tillståndet. Beträffande denna servering har remissvar från Polisen inkommit 
2022-09-27. I detta remissvar framkommer heller inget som hindrar att sökt 
serveringstillstånd beviljas. Polisen bedömer även att det saknas behov av 
ordningsvakter. 

Remissvar från Skatteverket 
I remissvar som inkom 2022-07-29, från Skatteverket, framkommer några 
enstaka betalningsuppmaningar beträffande PBI Rikard Andersson, men de är 
inte av den systematiska karaktär att de påverkar bedömningen av hans 
lämplighet. I övrigt finns inga anmärkningar beträffande sökandebolaget, den 
andra PBin eller dennes bolagsengagemang. Svaret visar även att sökanden 
innehar F-skattsedel, är registrerad för moms och som arbetsgivare 

Kunskaps prov 
Rikard Andersson har skrivit Kunskapsprovet 2022-08-04, med godkänt 
resultat. 

3(4) 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



Hässleholms 
kommun 

Information inhämtad 2022-09-13 från kreditupplysningstjänsten SYNA, 
visar att vare sig sökanden, PBierna eller de förekommande 
bolagsengagemangen, förekommer i Kronofogdemyndighetens register. 

Alkoholpolitisk bedömning 
Med stöd av Polisens remissvar, bedöms att det inte finns några alkoholpolitiska 
hinder för sökt tillstånd. 

Hässleholm 2022-09-27 

Emma Noble 
Tillståndsinspektör 

Bilagor 
Ritning 
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Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



BEVIS 

Hässl olms 
kommun 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) 
för servering av alkoholdrycker 

Tillstånds-
havare 

Tillståndets 
giltighet 

Serverings-
ställe 

Serverings-
lokaler 

Serveringens 
omfattning 

Serverings-
tider 

Villkor/ 
Noteringar 

Tillstånds-
beslut 

Utfärdare av 
detta bevis 

Hässleholms kommun 
Postadress 

281 80 Hässleholm 

Org. nr/Pnr Namn 

559345-2906 KRA Restaurang AB 
Tel. nr Adress 

0709-666351 Mossvägen 21 
Fax nr Postadress 

28262 Bjärnum 
E-post 

rikard.andersson~harrys . se 
Föreståndare/kontaktperson 

Rikard "REX" Andersson 
Giltighetstid 

2022-11-01-2022-11-13, eller när ett stadigvarande serveringstillstånd börjar gälla 
om det är tidigare än 2022-11-13 
Namn 

I ~;t;;ani;u;~e; l Harrys Hässleholm 
Gatuadress och ort Tel. nr. resp. fax nr (om annat än tillståndshavarens) 

Järnvägsgatan 21, Hässleholm I 
Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

Se ritning 
Jämför markerad ritning betecknad Htr;a antal pers i serveringslokaler I Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal 

007-2022-00041 
Året runt Uteservering Pausservering Catering Provsmakning 

7 7 n n n 
Årligen under perioden (from - tom) Under perioden (from - tom) 

- 2022-11-01 - 2022-11-13 
Alkoholdrycker som får serveras Se_rvering till 

Fl Starköl Fl Vin Fl Spritdrycker~ Andrajästa 
alkoholdrvcker 

Fl Allmänheten n Slutet sällskap 

Klockslag då servering får påbörjas respektive senast skall avslutas 

11 :00-01 :00 

Serveringslokalema skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) Beslutsdatum (även föregående), ev § Nytt tillstånd 

Emma Noble 2022-10-28 
Utfärdandedatum/dnr Namnförtydligande/befattning Underskrift 

2022-10-28 I 

~ Emma Noble 
007-2022-00041 Tillståndsinspektör 

Webbplats 

www.hassleholm.se 
Besöksadress 

Järnvägsgatan I 

E-post 

tillstand@hassleholm.se 
Telefon 

0451-26 70 00 vx 
Fax 

Il~ 

Organisationsnr 

212000-0985 
Bankgiro 

866-3494 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Emma Noble 
0451-26 87 07 
emma.noble@hassleholm.se 

BESLUT 

Datum 
2022-10-26 

KRA Restaurang AB 
Mossvägen 21 
282 62 Bjärnum 

Diarienummer 
007-2022-00041 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten på 
Harrys i Hässleholm 
Sökande 
KRA Restaurang AB 
Org.nr 559345-2906 
Mossvägen 21 
28262 Bjärnum 

Serveringsställe 
Harrys Hässleholm 
Järnvägsgatan 21 
281 31 Hässleholm 

Beslut 
KRA Restaurang AB beviljas tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker, vin, 
starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på Harrys 
Hässleholm, Järnvägsgatan 21, 281 31 Hässleholm. 
Serveringstillståndet gäller 2022-11-01-2022-11-13 klockan 11:00-01 :00. 
(8 kap. 2 § Alkohollagen) 

Skäl för beslut 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under 
utredningens gång, besök på Harrys Hässleholm i Hässleholm, bedöms 
sökanden ha visat att man uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som 
ställs, enligt Alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd. 

Aktuella lagrum 
8 kapitlet 12 § Alkohollagen (AlkL): Serveringstillstånd får endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. 

8 kap 15 §, 3 st AlkL: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten får meddelas 
om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för 
servering i slutet sällskap. 

8 kap 15 §, 2 st AlkL: Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till 
lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. 

Socialförvaltningen / Förebyggandecentrum 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
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Hässleholms 
kommun 

8 kapitlet 16 § AlkL: Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur 
brandsäkerhetssynpunkt. 

8 kapitlet 17§ AlkL: Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras, 
även om övriga krav som är uppställda i lagen är uppfyllda. 

Utredning i ärendet 

Ansökan avser 
KRA Restaurang AB har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl, 
andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på Harrys i 
Hässleholm. Detta serveringstillstånd gäller 2022-11-01-2022-11-13 i avvaktan på 
att sökandens ansökan om stadigvarande serveringstillstånd kan prövas 2022-11-08. 

Serveringstider 
11 :00 - 01 :00 

Hyres avtal 
Sökanden har lämnat in ett hyresavtal med Tekniska Förvaltningen i Hässleholms 
kommun. Det framgår av avtalet att det gäller restaurangverksamhet. 

Finansiering 
Sökanden har på ett godkänt sätt visat hur man finansierat starten av verksamheten 
genom lån i bank samt genom investeringar från privatpersoner. Det är 11 
privatpersoner som köpt aktier i företaget. Aktieposterna är om cirka 2 % vardera 
av aktierna i bolaget. Eftersom dessa personer inte är involverade i driften av 
verksamheterna och aktieposterna är för små för att medföra inflytande, har dessa 
finansiärer inte genomgått lämplighetsprövning. Detta enligt prejudikat i 
Kammarrätten 2008-2408. 

Lokalernas utformning 
Lokalerna är öppna med goda möjligheter till överblick. 

Brandsäkerhet 
I remissvar, som inkom från Räddningstjänsten, 2022-10-28, framkommer att 
det finns ett skäligt brandskydd i lokalen med hänsyn till sökt verksamhet. 

Köksutrustning 
I lokalen finns ett fullt utrustat restaurangkök. Sökanden har lämnat handling 
som visar att köket är anmält som livsmedelsanläggning till kommunen. 

2(4) 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
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Hässl olms 
kommun 

Meny 
Sökanden har lämnat exempel på den mat som restaurangen ska erbjuda, och 
dessa uppfyller mer än väl Alkohollagens krav på mat för ett tillfälligt 
serveringstillstånd. 

Verksamhetens inriktning 
Restaurang som ska erbjuda lunch, a la carte-meny på kvällen samt erbjuda 
företagsevenemang, konferens- och pausservering. Dessutom Blackjack-bord i 
lokalen. Det kan förekomma levande musik, bingo eller quiz, men ej dans. Man 
planerar även att kunna hålla i dryckesprovningar. 

Kassaregister 
Sökanden har 2022-10-27 lämnat uppgift som visar att 
kassaregister/kontrollenhet är anmälda till Skatteverket. 

Serveringsansvarig personal 
Rikard Andersson är serveringsansvarig och fler i personalen kommer att 
anmälas vid behov. 

Sökandens kvalifikationer och lämplighet 

Personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Rikard Andersson, 701005-4091, ägare, VD 
Börje Hofvander, 500613-4356, styrelseordförande 

Bolagsengagemang 
Börje Hofvander har ett antal bolagsengagemang; Enrival AB, Jobhunters 
Sverige AB, Karmakollektivet AB, Aparte AB och TaxHof AB. Inget av 
dessa engagemang är något hinder för aktuell ansökan. 

Registrerings bevis från Bolagsverket utskrivet 2021-11-10, visar att Rikard 
Andersson innehar aktiebolaget KRA Restaurang AB. 

Remissvar från Polismyndigheten 
I remissvar, som inkom 2022-08-23, från Polisen, framkommer inga uppgifter 
som utgör hinder för att bevilja sökta tillstånd. Polisen gör bedömningen att 
verksamheten inte förväntas orsaka närboende- eller trafikstörningar. Man 
bedömer även att det saknas behov av ordningsvakter. 

Remissvar från Skatteverket 
I remissvar som inkom 2022-07-29, från Skatteverket, framkommer några 
enstaka betalningsuppmaningar beträffande PBI Rikard Andersson, men de är 
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Hässleholms 
kommun 

inte av sådan systematisk karaktär, att de påverkar bedömningen av hans 
lämplighet. I övrigt finns inga anmärkningar beträffande sökandebolaget, den 
andra PBin eller dennes bolagsengagemang. Ingen av dessa har någon skuld hos 
Kronofogdemyndigheten. Svaret visar även att sökanden innehar F-skattsedel, är 
registrerad för moms och som arbetsgivare. 

Kunskaps prov 
Rikard Andersson har skrivit Kunskapsprovet 2022-08-04, med godkänt 
resultat. 

Kommunicering 
Sökanden har tagit del av denna utredning 2022-10-28. 

Alkoholpolitisk bedömning 
Undertecknad handläggare bedömer, med stöd av Polisens remissvar, att det inte 
finns några alkoholpolitiska hinder för sökt tillstånd. 

Hässleholm 2022-10-28 

Emma Noble 
Tillståndsinspektör 

Bilagor 
Ritning restaurang 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstepersoner 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2022-10-18, kl. 08:30-09:30; 09:45-12:00 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 

Sus Lantz, socialchef §§ 57-59 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 57-59 
Fredrik Olofsson, enhetschef §§ 57-57 
Emma Noble, tillståndsinspektör §§ 57-57 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den 18 oktober 2022 

§§ 57-59 

Sekreterare 

Ordförande 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare ~t~ 
Lena Nilsson (S) 
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Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-10-18 

2022-10-18 

2022-11-08 

Socialförvaltningen 

~~~ ..... ... .... ... ... . .. .... ... .. .. .. .. ... .............. . . 
Elin Hesslefors 

2022-11-15 

.. tA+.. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

H""ssl holms 
komm n 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

Information: Sårbarhet när det gäller alkoholärenden 

Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmälningar 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 57 

§ 58 

§ 59 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

H··ssl holms 
komm n 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 57 

Information: Sårbarhet när det gäller alkoholärenden 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott har tagit emot information om sårbarhet när det 
gäller alkoholärenden och diskuterar frågan vidare. Socialnämndens arbetsutskott 
tackar tillståndsinspektör Emma Noble för föredragningen och låter förvaltningen 
utreda ärendet och inkomma med ett förslag på beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Tillståndsinspektör Emma Noble informerar socialnämndens arbetsutskott om 
sårbarheten när det gäller handläggning av alkoholärenden under semestertider och 
tänkbara risker med avsaknaden av en strategi för detta. Något som i förlängningen 
kan innebära att Hässleholms kommuns policy om maxtid från ansökan till beslut i 
ärenden som rör serveringstillstånd bryts. Frågan lyftes i Socialnämndens 
arbetsutskott under sommaren 2022. I presenterat underlag redogör 
tillståndsinspektör Emma Noble för frågans bakgrund, lagkrav, nuläge och förslag 
på tänkbara åtgärder för att minska sårbarheten. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.l 

Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

H""ssl olms 
komm n 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 58 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/480-4 
Socialförvaltningen - Utredning avseende eventuell åtgärd gällande 
serveringstillstånd på Pizzeria och Restaurang Viking 

SF 2022/481-4 
Socialförvaltningen - Tillfalligt serverings tillstånd, KRA Restaurang AB 

SF 2022/618-1 
Socialförvaltningen - Återkallelse av serveringstillstånd, Bensonhuset AB 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 59 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-18 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/633-1 
Socialförvaltningen - KS 2022-09-28 § 146 

SF 2022/337-7 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar styrgrupp 2022-09-23 

SF 2022/634-1 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar Anhörigråd 2022-09-22 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 (6) 



Socialnämndens arbetsutskott 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid : 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAM1'.1ANTRÄDESPROTOKOI.L 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2022-11-08, kl. 08:30-09:40; 09:55-12:00 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 

Sus Lantz, socialchef §§ 60-68 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 60-68 
Beatrice Lönnqvist, socialsekreterare §§ 60-68 
Emma Noble, tillståndsinspektör §§ 62; 67-68 
Fredrik Olofsson, enhetschef §§ 62; 67-68 
Marita Elghagen, jurist §§ 63-63 
Katarina Borg, HR-specialist §§ 64-64 
Omid Ismail, ekonomichef §§ 65-65 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen den 8 november 2022 

§§ 60-68 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Lena Nilsson (S) 

1 (15) 



Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-11-08 

2022-11-08 

2022-11-29 

Socialförvaltningen 

. ~ -.. 1//41/r ~ < .. ...... ..... ... ... .... . 
Elin Hessl;f; ~; 'JJ ..-... <--C • . 

2022-12-06 

.. &/4.. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Anmälan av delegationsbeslut § 60 

övriga anmälningar § 61 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, § 62 
pausservering samt catering: KRA Restaurang AB 

Förslag till ändring av delegationsordning § 63 

Årlig uppföljning av 2022-års systematiska arbetsmiljöarbete på § 64 
Socialförvaltningen 

Helårsprognos socialnämnden per oktober 2022 § 65 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, kvartal 3- 2022 § 66 

Avtal i fråga om hantering alkoholärenden vid frånvaro § 67 

Avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd § 68 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 60 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/552-2 
Socialförvaltningen - Remissvar: Utkast lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter -
stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 

SF 2022/692-1 
Socialförvaltningen - Tillfälligt serverings tillstånd, KRA Restaurang AB 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 61 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/668-1 
Socialförvaltningen - AMN 2022-10-18 § 83 

SF 2022/703-1 
Socialförvaltningen - KLF 2022-10-24 § 110 

SF 2022/704-1 
Socialförvaltningen - KF 2022-10-24 § 111 

SF 2022/655-2 
Socialförvaltningen - Svar på medborgarfråga avseende fler härbärgen i 
Hässleholm 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering J( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 62 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten, pausservering samt catering: KRA 
Restaurang AB 
Dnr: SF 2022/691 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar följande: 
KRA Restaurang AB beviljas tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker, vin, 
starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på Harrys 
Hässleholm, Järnvägsgatan 21, 281 31 Hässleholm. Sökanden beviljas tillstånd för 
catering beträffande samma typer av alkohol. Sökanden beviljas tillstånd för 
pausservering i Kulturhusets foaje beträffande vin och starköl. 
Serveringstillståndet gäller året runt klockan 11:00-01:00. 
(8 kap. 2 § Alkohollagen) 

Skäl för beslut 
Med hänvisning till genomförd utredning, samtal med sökanden under 
utredningens gång, besök på Harrys Hässleholm i Hässleholm, bedöms 
sökanden ha visat att man uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som 
ställs, enligt Alkohollagen, för att meddelas serverings tillstånd. 

Aktuella lagrum 
8 kapitlet 12 § Alkohollagen (AlkL): Serveringstillstånd får endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. 

8 kap 15 §, 1st AlkL: Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten får endast 
medges om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen 
samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna 
erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet 
begränsas till ett fåtal enklare rätter. 

8 kap 15 §, 2 st AlkL: Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till 
lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. 

8 kapitlet 16 § AlkL: Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur 
brandsäkerhetssynpunkt. 

8 kapitlet 17§ AlkL: Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässle olms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

SAJ\t1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras, 
även om övriga krav som är uppställda i lagen är uppfyllda. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning och förslag av tillståndsinspektör Emma Noble 

Sänt till: 

Emma Noble 
Tillståndsinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering xl Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 63 

Förslag till ändring av delegationsordning 
Dnr: SF 2022/590 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta godkänna 
föreslagen reviderad delegationsordning i enlighet med bilaga 1, Delegeringsregler 
och delegeringsordning för Socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
I regeringens proposition "Barnets bästa när vård enligt L VU upphör - lex lilla 
hjärtat" (2021 / 22:178) har en lagändring i socialtjänstlagen (2001 :456), SoL, och lag 
(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, L VU, beslutats i riksdagen. 
Lagändringen innebär stärkt skydd för barn och unga och syftar till att stärka 
principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn 
som är placerade. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2022 och har initierat en 
revidering av delegationsordningen. 

Förändringarna innebär att: 

• Socialnämnden inte får besluta att vården av barn, som tvångsvårdas på 
grund av missförhållanden, ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

• Socialnämnden blir skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttnings förbud. 

• Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs 
från tre år till två år. 

• Socialnämnden blir skyldig att följa upp barnets / den unges situation efter 
att en placering upphört. 

• Socialnämnden får besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska 
uppmanas att lämna dragtest inför umgänge och inför prövningen om 
vården enligt L VU ska upphöra. 

I tabellen nedan presenteras justeringar i delegationsordningen: 

I Tillägg ny punkt 
2.2.21 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Överväga om att 13 b LVU 
ansöka om 
flyttnings förbud 
enligt 24 § L VU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt L VU, av barn 
under 18 år 
Revidera punkt 
2.2.11 
Övervägande om 13 cLVU 
ansökan avseende 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap 8 § FB 
Tillägg ny punkt 
2.2.13 
Beslut om 21b § LVU 
uppföljning av ett 
barn under 18 år vid 
upphörande av vård 
enligt 21 § L VU 
Tillägg ny punkt 
2.2.14 
Beslut om att avsluta 21 c § LVU 
uppföljning. 

Tillägg ny punkt 
2.2.30 
Beslut om 32a § LVU 
provtagning inför 
umgänge vid vård av 
2 § LVU 

Tillägg ny punkt 
2.2.31 
Beslut om 32b § LVU 
provtagning inför 
upphörande av vård 
enligt 2 § L VU 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

SNAU 

SNAU 

Enhetschef 

Enhetschef 

SNAU 

SNAU 

Utdraget bestyrkes 
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H··ssle olms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Tillägg ny punkt 
2.1.16 
Överväga om att 6 kap 8 a § SoL 
ansöka om 
flyttnings förbud 
enligt 24 § L VU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt SoL. 
Revidera punkt 
2.1.14 
Övervägande om 6 kap 8 b § SoL 
det finns skäl att 
ansöka om 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap. 8 § FB. 

Sänt till: 
Marita Elghagen 
Jurist 
Socialförvaltningen 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering xl 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11 -08 

SNAU 

SNAU 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 64 

Årlig uppföljning av 2022-års systematiska 
arbetsmiljöarbete på Socialförvaltningen 
Dnr: SF 2022/681 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta godkänna 
redovisad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2022, med 
tillhörande övergripande handlingsplan och överlämnar den som sin egen till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001: 1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Den 
årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och att 
högsta ledningen ska får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. Uppföljningen ska identifiera de brister som finns 
i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Förvaltningen sammanställer vad som framkommit 
övergripande i en handlingsplan som redovisas i förvaltningens samverkansgrupp, 
till nämnden och därefter till kommunledningen, som ansvarar för en 
kommunövergripande redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Senast 2022-11-30 ska handlingsplanen vara Kommunledningsförvaltningen 
tillhanda. 

Sänt till: 
Rebecca Nordström 
HR-specialist 
Kommunlednings förvaltningen 

Katarina Borg 
HR-specialist 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

X 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 65 

Helårsprognos socialnämnden per oktober 2022 
Dnr: SF 2022/712 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta godkänna 
redovisad årsprognos per oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering j{ Utdraget bestyrkes 

12 (15) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 66 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, 
kvartal 3-2022 
Dnr: SF 2022/657 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska rapporteras 
för varje kvartal till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I samband med 
rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för besluten, vilka typer av bistånd som 
besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfallet gått från dagen för 
respektive beslut. Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt 
att sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut och skälen till varför de 
rapporterade besluten inte är verkställda ska inte anges. Se 16 kap 6 h ~ SoL 

Beslutsdatum 

211220 

211209 

220529 

220711 

220613 

220613 

Sänt till: 
V eronica Bitzekis 
K valitetsutvecklare 
Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Kön 

p 

p 

p 
F 
p 

p 

Avslut utan 
Typ av bistånd Verkställts att verkställas 

Kontaktperson 220921 

Kontaktperson 

kontaktfamilj 

Kontaktfamilj 

Öppenvård 221020 
Öppenvård 221020 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

13 (15) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 67 

Avtal i fråga om hantering alkoholärenden vid frånvaro 
Dnr: SF 2022/690 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Att ställa sig bakom ett avtal med Östra Göinge och Osby kommuner i frågan om 
hanteringen av alkoholärenden i händelse av ordinarie handläggares frånvaro, för att 
minska sårbarheten. Beslutet fattas under förutsättning av att Osby och Östra 
Göinge kommuner eller en av dessa kommuner ställer sig bakom avtalet och fattar 
samma beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning och förslag av tillståndsinspektör Emma Noble 

Sänt till: 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (15) 



H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd 
Dnr: SF 2022/690 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta avsluta e
tjänsten för serveringstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning och förslag av tillståndsinspektör Emma Noble 

Sänt till: 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

15 (15) 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut Ansvarig 

Välkomna Inleder med upprop. 
Om ersättare är inbjudna att delta är det viktigt 
att även dessa får kallelse till mötet. 

  

Godkännande av 
dagordning 

 Godkännes   

Minnesanteck-
ningar från 28 
april 2022 

Nilla går igenom anteckningarna Godkännes och 
läggs till handling-
arna 

 

Ekonomi    

Ansökan från Riks-
förbundet Hjärt-
Lung Hässleholm 

Ansöker om 8 000 kr för informationskvällar. 
Ska täcka annonsering och fika för fem till-
fällen. Arrangemanget genomförs tillsammans 
med specialistsjuksköterska och anhörigstrateg. 
De träffar som har genomförts hitintills har va-
rit uppskattade och lockat ett 10-tal besökare 
på varje ort. 

Ansökan godkän-
nes  

 

Ansökningshand-
ling inför 2023 
 

Handlingarna är utskickade och ansökan läm-
nas in senast 24 oktober. 
 

  

 

 
 

Omsorgsförvaltningen 
 

Minnesanteckning 

Anhörigrådet 
Sida 

1 av 2 
Ordförande 

Karin Axelsson 
 

Sekreterare 

Nämndsekreterare Iréne Persson              
Anhörigkonsulent Nilla Cronquist  

Mötesdatum 

2022-09-22 
Klockslag 

09.30-11.30 

Närvarande: 

Anhörigföreningen i Hässleholms kommun, Siv Nilsson 

Demensföreningen Hässleholm, Lisen Ekdahl 

Epilepsiföreningen Norra Skåne, Lena Lindberg Loij 

FUB Hässleholm, Lisbeth Johansson 

FUB Hässleholm, Gunilla Nilsson  

Riksförbundet HjärtLung Hässleholm, Agneta Petersson 

Karin Axelsson, ordförande omsorgsnämnden 

Robin Gustavsson, ordförande socialnämnden 

Kristina Kjellqvist, handledare/samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen, från punkt 7 

(information om samverkan…) 

Nilla Cronquist, anhörigkonsulent, omsorgsförvaltningen 
Frånvarande: 

Hässleholms Diabetesförening 

Neuro Hässleholmsbygden  

Hörselskadades förening i Hässleholm 

Stefan Larsson, ordförande barn- och utbildningsnämnden 

Per Ljungman, behandlare, socialförvaltningen 

Stina Lindén, anhörigstrateg, omsorgsförvaltningen 

""""" i -
~ 

Hässleholms 
~ kommun 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut Ansvarig 

Revidering av 
stadgar vid nästa 
möte i november 

Stadgarna är utskickade. Föreningarna går ige-
nom stadgarna och skickar eventuella syn-
punkter till Nilla eller Stina i god tid före nästa 
sammanträde. 

Kommande möte  17 november kl. 09.30-12.00. Återkommer 
med lokal i kallelsen till mötet. 
Sista sammanträdet i mandatperioden. Karin 
föreslår därför att vi har en något festligare fika 
än vanligt. 
Lisen påpekar att Anhörigrådet just nu är bokat 
att vara både på Senioren och i stadshuset. Det 
är viktigt att lokaler som inte ska användas av-
bokas i god tid.  

Lisen ska få besked 
inom en vecka om 
bokningen av Seni-
oren för november-
mötet ska kvarstå 
eller inte. 

 

Information om 
samverkan mel-
lan kommun och 
region vid ut-
skrivning från 
sjukvården 

Information från biståndshandläggare Ann-
Charlott Nord och Sara Bjelk från planerings-
teamet samt arbetsterapeut Björn Rosdahl.  
Representanter från regionen saknas.  
Samtliga planeringar sköts per telefon eller  
genom videomöten via Teams, inga fysiska 
möten hålls på sjukhusen. Det är mycket upp-
skattat med videomöten där den anhörige och 
den närstående får se varandra.  
Många gånger väljer arbetsterapeuten att möta 
upp patienten i hemmet och har då med sig de 
hjälpmedel som hen bedöms vara i behov av. 
Vid behov av bostadsanpassning är det en 
längre process som kan ta månader. Arbetste-
rapeut gör bedöming om behov finns.  
Om samarbetet mellan kommun och region 
inte fungerar skrivs avvikelser. 
Information om stöd efter sjukhusvistelse samt 
hemgångsstöd bifogas minnesanteckningarna.  

  

Övrigt Information om kurs för anhöriga i konsten att 
leva i tillit. 8 tillfällen med start den 3 oktober. 
Kursen är digital och har lockat ovanligt många 
deltagare, 22 personer. Den har nått ut till en 
helt ny grupp anhöriga. Det är ett brett ålders-
spann på deltagarna och de har vitt skilda an-
hörigsituationer. Det har också lett till fler an-
hörigkontakter där vi fått möjlighet att infor-
mera dem om ytterligare stöd vi kan erbjuda i 
kommunen och i föreningarna. 

  

 



 

  

www.hassleholm.se 

Omsorgsförvaltningen∙ Hässleholms kommun 

Behöver Ni komma i kontakt med någon i Hemgångsstödet? 

 

Se kontaktuppgifter i ”Hemma-hos-pärmen” 

Hässleholms kommun ∙ Stadshuset ∙ 281 80 Hässleholm ∙ vx 0451-26 70 00 

För ytterligare information kontakta: 

Omsorgsförvaltningen 

Hemgångsstöd   

Omsorgsförvaltningen 

w
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w
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Hässleholms 
kommun 

► Hässleholm nästa. 



Om du har varit inskriven på sjuk-
hus kan du känna dig osäker på 
hur det ska gå när du kommer 
hem. Då kan Hemgångsstödet 
hjälpa dig. 

 

Vad är Hemgångsstöd? 
Hemgångsstödet består av ett team 
med undersköterskor, sjuksköters-
kor, arbetsterapeuter, fysioterapeu-
ter, enhetschef samt biståndshand-
läggare. Berörda professioner möter 
upp dig i bostaden när du blir utskri-
ven från sjukhuset eller kommer hem 
från korttidsvistelse. 

Vi ser över hemmiljön tillsammans 
med dig och kommer fram till vilket 
stöd som passar dig bäst och vad du 
känner dig trygg med. 

Ditt behov av omsorg och trygghet 
och dina förmågor avgör hur mycket 
vi behöver vara hos dig. 

 

Vad kan jag få hjälp med? 
Du kan bland annat få hjälp med per-
sonlig omvårdnad, förflyttningar, mål-
tider, läkemedelshantering, hjälpme-
del, anpassning av den fysiska bo-
stadsmiljön och träning. Det viktiga är 
att du får göra det du själv klarar av 
att göra och på ditt sätt, i din hem-
miljö. 

 

Kontaktman 
Hemgångsstödet utser en kontakt-
man till dig som du och dina anhöriga 
kan vända er till. Hemgångsstödet 
finns till för dig under högst 2 – 3 
veckor. Du debiteras enligt gällande 
hemtjänsttaxa. 

  

 

 

Omsorgsförvaltningen∙ Hässleholms kommun  

  

   

- Så här fungerar det - Vad händer sedan? 

 

I slutet av utredningstiden träffas vi hemma hos dig:  

• Biståndshandläggare 

• Din kontaktman i Hemgångsstödet 

• Berörda professioner 

• Och om du vill, dina anhöriga. 

Vid denna träff pratar vi tillsammans om hur det har fungerat och vilken 
hjälp du behöver framöver. 

Biståndshandläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstla-
gen om vilka insatser du är fortsatt berättigad till.  

 

 

 



Stöd enligt socialtjänstlagen efter 

sjukhusvistelse 
Om du behöver hjälp efter att du har blivit utskriven 

från sjukhuset, så kan du eller en anhörig till dig 

framföra det till personalen på avdelningen. Då hjälper 

de dig att få till stånd en planering inför utskrivningen. 

Det är bra om du vet redan i förväg vad du behöver hjälp 

med, så att sjukhuset kan meddela detta till din 

biståndshandläggare. 

Vem kan ansöka? 

Det är bara du själv som kan ansöka om att få stöd efter din 

sjukhusvistelse. Dina anhöriga och närstående kan bara 

förmedla dina önskemål och göra en anmälan om att de tror 

att du behöver hjälp. 

 

Däremot kan du lämna ditt samtycke till att någon annan för 

din talan vid planeringen, om du vill det. Det gör du i så fall 

genom att själv ta telefonkontakt med din 

biståndshandläggare. Du kan också be att sjukhuset skriver 

ner att du godkänner att någon annan för din talan vid 

planeringen. 

 

Planering inför utskrivning 

När du får hjälp att planera inför din utskrivningen så är 

tanken att planeringen ska ske med kort varsel. Din 

biståndshandläggare tittar på den information som 

sjukhuset har om när du beräknas vara medicinskt 

färdigbehandlad. 

 



Det innebär att en läkare har bedömt att du inte längre är i 

behov av sjukhusvård, men att du kan behöva fortsatt hjälp 

med andra saker efter din utskrivning. 

 

Hur går planeringen till? 

Planeringen inför din utskrivning sker oftast över telefon, 

men kan ibland ske genom ett videomöte. 

  

Om planeringen sker via telefon så ringer vi dig på din mobil 

eller på avdelningens telefon. Om planeringen sker genom 

ett videomöte så bokar din biståndshandläggare in 

planeringen med hjälp av personalen på avdelningen, som i 

sin tur meddelar dig. 

  

Ibland kan vi också ringa en anhörig eller nätstående till dig, 

efter att vi har haft ett planeringssamtal med dig. Tyvärr har 

vi inga tekniska möjligheter att ha trepartssamtal. Oh du 

hellre vill att någon närstående ska föra din talan under 

planeringen, så kan du berätta det för personalen på 

avdelningen. 

  

Under planeringssamtalet går vi igenom vilka behov av hjälp 

du har efter din utskrivning och din biståndshandläggare 

berättar vad du kan få hjälp med. Om biståndshandläggaren 

bedömer att du inte kan få den hjälp du behöver hemma så 

kan du få bo en tid på ett korttidsboende. 

 

Vad händer efter planeringen? 

Om du ska åka hem som vanligt kommer hemtjänsten eller 

rehab och hemvården att meddela din avdelning när de har 

möjlighet att ta emot dig i ditt hem igen. 

  



Om du istället ska vidare till ett korttidsboende så stannar 

du på avdelningen tills du får besked om var du ska. 
 



 

 

Protokoll 

Styrgrupp 
Sida 
1 

Sammankallande 
Robin Gustavsson (KD) (ordf.) 

Sekreterare 

Ulrika Olsson 
Mötesdatum 
2022-09-23 

Klockslag 
14:00-16:12 

 

Närvarande:  

Robin Gustafsson (KD)(ordf), Lena Nilsson (S), Christer Welinder (S), 
Joachim Fors (S), Stefan Larsson (M), Karin Axelsson (M), Susanne 
Lottsfeldt (SD), Jens Lindholm (SD) och Sven Lundh (SD) 
 
Tjänstepersoner: 
Niklas Person (BUF), Åsa Ollerstam Lundh (OF), Petter Hector (SF) och 
Ulrika Olsson (processledare) 
 
Adjungerade: Emelie Nilsson och Anna Sjödin 

Frånvarande:  
Tjänstepersoner: 
Sus Lantz (SF) 

 

 
Punkt Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

§ 1 Godkännande av dagordning  Styrgruppen godkänner 
dagordningen  

§ 2 Godkännande av protokoll 

från 2022-05-06 
 Minnesanteckningarna 

godkänns 

§ 3 Ledningsgruppen          
informerar 

Internat i oktober med fokus: 
- Identifiera behov utifrån 
nulägesanalyser och 
omvärldsbevakning 
- Utvärderingsmodell; vilka aktiviteter 
ger effekt? 
- Prioriteringsmodell (matris) 

 
Aktuell info från arbetsgrupperna 
ELoF, Utökat barnstödsteam, 
Föräldrautbildningar och Team 3.   
”Steget före” – en arbetsgrupp arbetar 
med rutin kring förebyggande arbete på 
individ- och familjenivå innan det blir 
ett ärende (skola och socialtjänst, 
omsorgsförvaltning i steg 2). 

Återrapport på nästa 
styrgruppsmöte. 
 
 
 
 
 
 
Styrgruppen tackar för 

informationen.   

§ 4 Framtagande av handlingsplan 

för förebyggande av suicid. 

a) Nulägesuppdatering 

b) Information om 

suicidpreventiv samordnare 

c) Information från 

seminarium om 

suicidprevention 

Ny samordnare anställd sedan 
september, Emelie Nilsson. 
Hon informerar om forskning 
och statistik på området.  
 
Handlingsplan ska skrivas på 
uppdrag av kommundirektören. 
Fastställs slutligen i KS.  
 
 

Styrgruppen tackar för 

informationen. PP och 
aktuell statistik för Hlms 
kommun bifogas. 
 
Utkast ska vara klart till 
nästa styrgruppsmöte. 
Åsa Ollerstam Lundh 
återkopplar tidsplanen till 
kommundirektör.  

Hässleholms 
kommun 



§ 5 Initiativärende –  

Kollo i framtiden 

Rutiner för 2023:s års Magnarpskoloni 
behöver fastställas, bl a så att platserna 
fylls. Vilka urvalskriterier ska gälla?   
 

Processledare bereder 
frågan till BOSS-gruppen 
och återkopplar sedan på 
nästa styrgruppsmöte. 
Förvaltningscheferna för 
BUF, OF, SF samt KFF 
ska ge svar utifrån sin 
verksamhet. 

§ 6 Arbetssätt i bemötandet av barn 
med neuropsykiatriska 
funktionshinder 

Anna Sjödin redogör för detta i 
relation till förutsättningarna i Hlms 
kommun.  

PP bifogas. 
Styrgruppen tackar för 
informationen. 

§ 7 Övrigt 

- Film: Falun och 

Skottlandsmodellen 

 Beslöt att bordlägga 
frågan till nästa 
styrgruppsmöte utifrån 
tidsbrist 

§ 8    Nästa sammanträde    18 november kl 08.30-12.00 

 
 
 



Suicidpreventiv samordnare

Hässleholms 
kommun 



Vision i regeringens propositionsförslag:

Ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att 

självmord ses som enda utvägen. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2008/03/prop.-200708110/

► Hässleholm nästa. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2008/03/prop.-200708110/


Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

1. Främja goda livschanser för mindre gynnande grupper

2. Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i 

högriskgrupper för suicid

3. Minska tillgängligheten till medel och metoder för suicid

4. Se suicid som psykologiska misstag

5. Förbättra de medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatserna

6. Sprida kunskap om evidensbaserade metoder för att minska suicid

7. Höj kompetensen hos personal och andra nyckelpersoner i vård 

och omhändertagande

► Hässleholm nästa. 



• Arbetsmiljöverket  

• Folkhälsomyndigheten

• Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd 
(Forte) 

• Försäkringskassan

• IVO 

• Jämställdhetsmyndighet

• Kriminalvården

• Läkemedelsverket

• Migrationsverket

• Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap 

• Myndigheten för 
delaktighet (MFD)

• Myndigheten för 
familjerätt och 
föräldraskapsstöd (MFoF)

• Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB)

• Myndigheten för 
ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 
(MUCF) 

• Polismyndigheten

• Rättsmedicinalverket 

• Sametinget 

• Socialstyrelsen

• Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

• Statens beredning för 
medicinsk och social 
utvärdering

• Statens 
institutionsstyrelse (SIS)

• Statens medieråd

• Statens skolverk

• Trafikverket

• Vetenskapsrådet

• Vinnova

Myndigheter som ingår i arbetet för ny strategi

► Hässleholm nästa. 



Suicidpreventiv samordnare
• Kommunövergripande uppdrag 

• Innefattar alla åldrar

• Nära samarbete med

- psykiatrisamordnare

- övriga förvaltningar 

- regionen

• Följa FHM och Socialstyrelsen arbete med satsningar för 

suicidprevention och sprida inom kommunen

• Följa och ha kontakt med SKR och andra relevanta nätverk 

i deras arbete med suicidprevention

• Kartlägga och analysera arbetet med suicidprevention utifrån folkhälsoenkät

• Kartlägga kunskapsnivån om suicid hos kommunens medarbetare 

► Hässleholm nästa. 



Viktig roll i det suicidpreventiva arbetet

► Hässleholm nästa. 



Kort kring suicid och suicidförsök

• Genomsnitt 1200 personer dör till följd av suicid varje år i Sverige

• 2/3 män

• Högst suicidtal för män över 85 år

• För personer i ålders 15-29 år stod suicid för 1/3 av dödsfallen

• Ca. 7500 suicidförsök 2021

• 40% män och 60% kvinnor

• Kvarstående negativa konsekvenser som trauma och fysiska skador

► Hässleholm nästa. 



Konferens fokus suicidprevention 7-8 september

• Samverkansprojekt med medel kopplade till överenskommelsen för 

psykisk hälsa

• Deltagare från nordöstra Skånes kommuner, vuxenpsykiatri 

Kristianstad, primärvården nordost samt intresseorganisationer

► Hässleholm nästa. 



Våga tala om självmord

• Ullakarin Nyberg, forskare

• Öva på formuleringar

• ”Jag vill inte dö, men jag orkar inte leva”

• ”Ditt liv står på vänt fast du inte ser det”

► Hässleholm nästa. 



Journalgranskning & ASSIP

• Forskningsprojekt journalgranskning

• ASSIP = Attemted suicide short intervention program

► Hässleholm nästa. 



Suicide zero

• Utbildningar Stör döden, Våga fråga och Livsviktiga snack

• Stödmaterial till kommuner i arbetet med handlingsplan

• Stödmaterial för beslutsstöd i skolor och socialtjänst

• App ”Min livlina”

► Hässleholm nästa. 



Regional handlingsplan för suicidprevention

2018-2022

• Sju åtgärdspunkter

• För att minska suicidala metoder startat arbetsgrupper för 

”Blåljusgruppen” med polisen, trafikverket, räddningstjänst m.m.

• Arbetsgrupp om ”spårspring” ledd av Trafikverket

• Arbetet med skolbaserade program som YAM (Youth Aware of Mental 

health)

► Hässleholm nästa. 



Information från vuxenpsykiatrin 

Kristianstad

• Suicidriskbedömning är en ögonblicksbild

• Internutredningar vid suicid: kunde man gjort annorlunda?

• Ambulans med psykiatrisk inriktning

► Hässleholm nästa. 



PEER-support och Återhämtningsprojektet

• Samarbetsprojekt mellan nordösta Skånes kommuner och psykiatrin 

Kristianstad

• Utbildad person med egen erfarenhet psykisk hälsa som ska lyssna, ge 

stöd och hjälpsam i återhämtning

• Återhämtningscafé Hässleholm  

► Hässleholm nästa. 



Suicidprevention i primärvården Skåne

• Suicidprevention: identifiera, bedöma och behandla

• Hög tillgänglighet och kontinuitet

• Kunskap och färdigheter kring psykisk ohälsa och suicidprevention

• Implementering av vård-och insatsprogram (VIP) och personcentrerade 

och sammanhållna vårdförlopp (PSVF)

► Hässleholm nästa. 



Kristianstad kommun informerar

• Arbetet kring rutin vid suicid

• Utbildningsplan för 

- psyk e-bas

- SPiSS (suicidprevention i svensk sjukvård)

- MHFA, första hjälpen i psykisk hälsa (Mental Health First Aid)

► Hässleholm nästa. 



Workshop

Samsyn i att kunskapen måste höjas för att våga 

bemöta problematiken kring suicid. 

Finns risk att man inte frågar om man inte vet hur man ska handla.

► Hässleholm nästa. 



Kontaktuppgifter

Emelie Nilsson

Suicidpreventiv samordnare 

0451-26 74 67

emelie.nilsson@hassleholm.se

www.hassleholm.se

► Hässleholm nästa. 



Självmordsstatistik för Hässleholm 2010 – 2021 
 

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), 2022 

 
NASP har tidigare sammanställt självmordsstatistik för ett stort antal kommuner i Sverige 
och då utgått från tioårsperioden 2010–2019. Nu har vi dock fått data från pandemiåren 
2020 och 2021 och därför inkluderas även dessa år i föreliggande rapport. På riksnivå skedde 
det för personer 15 år och äldre en nedgång i andelen självmord under pandemiåren, särskilt 
under 2020, men denna nedgång var inte tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd 
och på kommunnivå finns det inte en enda kommun för vilken man med statistisk säkerhet 
kan säga att självmorden varit ovanligt många eller få under pandemiåren. Vi vill därför 
varna för att övertolka eventuella skillnader mellan pandemiåren och tidigare år i 
föreliggande rapport. Även eventuella skillnader mellan år före och efter att 
självmordspreventiva åtgärder införts bör tolkas med stor försiktighet. Effekter av sådana 
kan inte förväntas vara möjliga att upptäcka förrän på längre sikt än några år.  
 
Under perioden 2010–2021 tog 92 personer sina liv i Hässleholm (alltså ca 7-8 personer per 
år i snitt). Statistiken avser personer som var 15 år eller äldre (statistik kring de få personer 
som begått självmord i åldern 0–14 år brukar inte redovisas i sådana här sammanhang). 
Detta innebär att antalet självmord per 100 000 invånare (det så kallade självmordstalet, 
nedan även kallat SM-talet) i genomsnitt var 17,8. Detta kan jämföras med hela riket som 
under samma period hade ett genomsnittligt självmordstal på 18,4. 
 
Uppgifterna har hämtats från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, och har bearbetats av 
NASP. Självmord definieras i det här underlaget som dödsfall där den suicidala avsikten är 
säkert fastställd (”säkra självmord” ICD-koder X60–X84; tidigare E950–E959) samt 
skadehändelser med oklar avsikt (”osäkra självmord”, ICD-koder Y10–Y34; tidigare E980–
E989). Båda diagnostyperna redovisas tillsammans. Mer information om hur 
självmordsstatistik beräknas, finns på NASP:s webbsida: https://ki.se/nasp/hur-beraknas-
sjalvmordsstatistik. Nedan presenteras mer detaljerad självmordsstatistik för Hässleholm.  
 
De 92 självmorden fördelade sig över åren på följande sätt: 
 

 

Antal Procent 

2010 5 5.4 

2011 9 9.8 

2012 7 7.6 

2013 9 9.8 

2014 4 4.3 

2015 5 5.4 

2016 9 9.8 

2017 4 4.3 

2018 8 8.7 

2019 12 13.0 

2020 10 10.9 

2021 10 10.9 

Totalt 92 100.0 



Fördelningen över olika åldersgrupper var som följer: 
 

 
Totalt antal självmord 

2010–2021  
Genomsnittligt SM-tal 

2010–2021 
Genomsnittligt antal invånare 

2010–2021 i denna åldersgrupp 

15-24 år 3 3,8 6165,8 

25-44 år 24 16,8 11839,7 

45-64 år 30 19,1 13082,1 

65+ år 35 24,2 11958,9 
 
Åldersfördelningen liknar den man kan se för hela riket, där personer 45+ år har de högsta 
självmordstalen och personer i åldern 15–24 år har de lägsta.  
 
Även könsfördelningen liknar den för hela riket, med en kraftig övervikt av män. Under 
perioden begick 73 män (79,3%) och 19 kvinnor (20,7%) självmord i Hässleholm. 
 
De självmordsmetoder som användes var till största delen förgiftning och hängning. Samma 
mönster kan ses för resten av riket. Antalet självmord per metod var som följer: 
 

 
 
Könsfördelningen för de två vanligaste metoderna visar att hängning var den vanligaste 
metoden bland män och förgiftning var den vanligaste metoden bland kvinnor. Mönstret 
liknar det man ser för riket i stort: 
 

 
 
 
 
 

Antal Procent 

Förgiftning 25 27 .2 

Hängning 40 43.5 

Dränkning 6 6.5 

Skjutning 10 10.9 

Skärande, stick 1 1.1 

Föremål i rörelse 6 6.5 

Andra metoder 4 4.3 

Totalt 92 100.0 

Man Kvinna Totalt 

Metod Förgiftning 15 10 25 

Hängning 38 2 40 

Totalt 53 12 65 
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Kommunstyrelsen 

§ 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Utvärdering av finansieringsmodell kontaktcenter 
Dnr: KLF 2022/585 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner justering av budgetfördelning mellan nämnderna från 
och med 2023. Förändringen arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-2025. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 april 2020, § 58, fattade kommunstyrelsen beslut om att anta 
fi.nansieringsmodell för kontaktcenter (bilaga 2). I dokumentet framgår att en 
utvärdering av budgetfördelningen bör göras inför 2023. 

I samband med att kontaktcenter startade sin verksamhet oktober 2020 var 
underlaget till fi.nansieringsmodellen begränsat till en mätning som gjordes mellan 
juli-november 2019. Utöver det fanns inte någon tidigare statistik över 
telefonväxelns inkommande samtal per förvaltning. Utifrån mätningen gjordes en 
fördelningsnyckel baserad på hur många ärenden varje förvaltning stod för. 

I kon taktcenters uppdrag ingår att registrera samtliga ärenden under respektive 
förvaltning/kommunalt bolag/ ej kommunala myndigheter. Statistiken som har 
tagits fram för ett kalenderår visar att ärendemängden per förvaltning varierar under 
årets månader och att en justering behöver göras för kommande budgetperiod. 
Bolagens kostnader har räknats bort i fördelningen mellan förvaltningarna och 
regleras genom avtal med respektive bolag. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-14, § 84, kommunstyrelsen att 
justering av budgetfördelning mellan nämnderna från och med 2023 godkänns. 
Förändringen arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-2025. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsen 

Josleriog r6 ~ Utdraget bestyrkes 

31 (55) 



SAfvlMA.NTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

Hässl holms 
omm n 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 84 

Utvärdering av finansieringsmodell kontaktcenter 
Dnr. KLF 20221585 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föres lår kommunstyrelsen att justering av 
budgetfördelning mellan nämnderna från och med 2023 godkänns. Förändringen 
arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-2025. 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 april 2020, § 58, fattade kommunstyrelsen beslut om att anta 
finansieringsmodell för kontaktcenter (bilaga 2). I dokumentet framgår att en 
utvärdering av budgetfördelningen bör göras inför 2023. 

I samband med att kontaktcenter startade sin verksamhet oktober 2020 var 
underlaget till finansieringsmodellen begränsat till en mätning som gjordes mellan 
juli-november 2019. Utöver det fanns inte någon tidigare statistik över 
telefonväxelns inkommande samtal per förvaltning. Utifrån mätningen gjordes en 
fördelningsnyckel baserad på hur många ärenden varje förvaltning stod för. 

I kontaktcenters uppdrag ingår att registrera samtliga ärenden under respektive 
förvaltning/kommunalt bolag/ ej kommunala myndigheter. Statistiken som har 
tagits fram för ett kalenderår visar att ärendemängden per förvaltning varierar under 
årets månader och att en justering behöver göras för kommande budgetperiod. 
Bolagens kostnader har räknats bort i fördelningen mellan förvaltningarna och 
regleras genom avtal med respektive bolag. 

änt till: 
amtliga nämnder 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 (35) 
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Handläggare 
Enhetschef Elin Saarikari 
Kommunledningsförvaltningen 
0451-26 81 44 
elin.saarikari@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kommunledningsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:    Telefax:    
E-post: kommunledningsforvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Hässleholms kommun, FakturorHLM Box 140 Org. nr: 212000-0985 
Webb: www.hassleholm.se 
 

Utvärdering av finansieringsmodell kontaktcenter 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande beslut: 
Justering av budgetfördelning mellan nämnderna från och med 2023 godkänns. 
Förändringen arbetas in i Strategisk plan med budget 2023-2025. 

 

Sammanfattning  

Den 1 april 2020, § 58, fattade kommunstyrelsen beslut om att anta 
finansieringsmodell för kontaktcenter (bilaga 2). I dokumentet framgår att en 
utvärdering av budgetfördelningen bör göras inför 2023.  

I samband med att kontaktcenter startade sin verksamhet oktober 2020 var 
underlaget till finansieringsmodellen begränsat till en mätning som gjordes mellan 
juli–november 2019. Utöver det fanns inte någon tidigare statistik över 
telefonväxelns inkommande samtal per förvaltning. Utifrån mätningen gjordes en 
fördelningsnyckel baserad på hur många ärenden varje förvaltning stod för.  

I kontaktcenters uppdrag ingår att registrera samtliga ärenden under respektive 
förvaltning/kommunalt bolag/ej kommunala myndigheter. Statistiken som har 
tagits fram för ett kalenderår visar att ärendemängden per förvaltning varierar under 
årets månader och att en justering behöver göras för kommande budgetperiod. 
Bolagens kostnader har räknats bort i fördelningen mellan förvaltningarna och 
regleras genom avtal med respektive bolag. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har som mål att ha en samhällsservice av hög kvalitet och att 
öka tillgängligheten för medborgaren. I strategisk plan 2019–2021 framgick det att 
målet skulle nås genom ett kommungemensamt kontaktcenter. Ett projekt för 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

införandet av kontaktcenter med verksamhet i tätorterna startade under 2019. I 
projektet ingick bland annat att, tillsammans med förvaltningarna, göra en 
kartläggning över vilka ärenden som skulle kunna vara aktuella för kontaktcentret 
att hantera samt att ta fram en finansieringsmodell.  

Under projektfasen fördes statistik mellan juli–november 2019 över hur många 
telefonsamtal som kopplades ut till respektive förvaltning från kommunväxeln och 
hur samtalsfördelningen procentuellt såg ut mellan förvaltningarna. Utifrån 
undersökningen föreslogs att fördelningsnyckeln för budgetväxlingen initialt 
baserades på den procentuella fördelning av samtal som kopplades ut från 
kommunväxeln. 

Den 1 april 2020, § 58, fattade kommunstyrelsen beslut om att anta 
finansieringsmodellen för kontaktcenter (bilaga 2). I dokumentet framgår att 
utvärdering av budgetfördelningen bör göras inför 2023. Det har också upprättats 
leveransöverenskommelser mellan kontaktcenter och respektive förvaltning för att 
säkerställa hur ärenden ska hanteras och kring vilka delar medborgarservicen kan 
avlasta. Kontaktcenter registrerar samtliga ärenden i ett ärendehanteringssystem, där 
statistik kan hämtas för respektive förvaltning och ärendekategori. Statistiken som 
har tagits fram för ett kalenderår visar att ärendemängden per förvaltning varierar 
under årets månader och att en justering utifrån det föreslås att göras för 
kommande budgetperiod (bilaga 1). 

Sedan kontaktcenter startade och finansieringsmodellen antogs har justeringar gjorts 
i samband med att verksamhetsområden förändrats. Arbetsmarknadsnämnden har 
tillkommit och fiberverksamheten, som tidigare låg under kommunlednings-
förvaltningen, har blivit ett kommunalt bolag. 

Under 2021 har förhandling skett med de kommunala bolagen kring den 
medborgarservicetjänst som utförs till bolagen. Bolagens kostnader regleras genom 
avtal med respektive bolag och har därmed räknats bort i fördelningen mellan 
förvaltningarna. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inga särskilda konsekvenser har konstaterats.  

Barnperspektivet  

Inga särskilda konsekvenser har konstaterats.  

Miljökonsekvenser  

Inga särskilda konsekvenser har konstaterats.  

Facklig samverkan 
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Information om det ursprungliga förslaget till budget och finansieringsmodell gavs 
vid central samverkan den 24 januari 2020. Förslaget samverkades på central 
samverkan den 20 mars 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kontaktcenters budgetram är densamma. Förslaget kring omfördelning mellan 
förvaltningarna innebär att en justering görs utifrån statistik grundad på ett års 
ärendehantering i stället för under fem månader, som ursprunglig 
finansieringsmodell grundas på.  

Beräkningen har tagits fram i samarbete med ekonomiavdelningen. 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Beräkning kontaktcenter inför 2023 

Bilaga 2. Finansieringsmodell kontaktcenter  

 

Sändlista: 

Samtliga nämnder 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Amra Salihovic 
Bitr. förvaltningschef  

Hanna Gardell 
Kommunikationschef  

Elin Saarikari  
Enhetschef   



Beräkning kontaktcenter
Belopp i tkr 2 707

Kvartal 3, 2021 Andel/procent Kvartal 4, 2021 Andel/procent Kvartal 1, 2022 Andel/procent Kvartal 2, 2022 Andel/procent Totalt Andel, snitt Belopp Ursprunglig fördelning Ursprungligt belopp

Arbetsmarknadsförvaltningen 1 156 7,70% 1 064 7,13% 1 103 7,58% 1 039 7,11% 4 362 7,38% 200 3,8% 103
Barn- och utbildningsförvaltningen 2 523 16,80% 2 111 14,15% 2 198 15,10% 2 318 15,85% 9 150 15,48% 419 19,6% 531
Kommunledningsförvaltningen 2 316 15,42% 2 190 14,68% 2 391 16,43% 2 273 15,54% 9 170 15,51% 420 12,8% 346
Kultur- och fritidsförvaltningen 677 4,51% 613 4,11% 595 4,09% 564 3,86% 2 449 4,14% 112 4,2% 114
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 2 264 15,07% 2 093 14,03% 2 363 16,23% 2 365 16,17% 9 085 15,37% 416 9,4% 254
Omsorgsförvaltningen 3 114 20,73% 3 199 21,45% 3 077 21,14% 3 149 21,53% 12 539 21,21% 574 26,4% 715
Socialförvaltningen 1 164 7,75% 1 130 7,58% 1 096 7,53% 1 151 7,87% 4 541 7,68% 208 13,6% 368
Tekniska förvaltningen 1 808 12,04% 2 515 16,86% 1 733 11,91% 1 764 12,06% 7 820 13,23% 358 10,2% 276

Totalt förvaltningar 15 022 100,00% 14 915 100,00% 14 556 100% 14 623 100,00% 59 116 100,00% 2 707 100,0% 2 707
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Kontaktcenter i Hässleholms kommun 
Finansieringsmodell  

 

 
 

D .a. 

► Hässleholm nästa. 
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Inledning 
Hässleholms kommun har som mål att ha en samhällsservice av hög kvalitet och att öka tillgäng-
ligheten. För att nå målet ska ett kontaktcenter med en tillhörande verksamhet i de större tätor-
terna Vinslöv, Vittsjö, Hästveda, Bjärnum, Sösdala och Tyringe inrättas i Hässleholms kommun 
under 2020.  

Kommuner har olika modeller för att finansiera införandet av ett kommungemensamt kontakt-
center och dess fortsatta utveckling och drift, exempelvis köp och sälj mellan linje- och stödor-
ganisation eller ramjustering mellan verksamheter vid förändringar av uppdrag. Oavsett val av 
modell behöver finansieringen fungera som ett stöd och en del av styrningsmodellen för att 
uppnå önskade effekter med införandet av kontaktcenter och fortsatt utveckling av kontakt-
centerfunktionen i full drift.  
 
Ett införande av kommungemensamt kontaktcenter förväntas ge följande effekter:  
 
Nytta för medborgaren 

 Förenkla människors vardag. Det är enkelt att ta kontakt med kommunen oavsett kon-
taktväg.  

 Likvärdig service i alla större tätorter.  
 En ingång till kommunens samtliga verksamheter med samma öppettider. 
 Snabbare och enklare handläggning av enkla ärenden. 
 Hantering av flera typer av ärenden vid samma kontakt. 
 Hässleholms kommun är öppen, tillgänglig och ger snabba svar. 
 Bemötandet är professionellt, korrekt och rättssäkert oavsett fråga. 
 Hässleholms medborgare upplever god service och tillgänglighet i kontakten med kom-

munen.  

Verksamhetsnytta 
 Färre samtal direkt till förvaltningarna sparar tid för handläggare. 
 Handläggare/specialister på förvaltningarna har blivit avlastade så att de får möjlighet att 

jobba effektivt med ärenden som kräver specialistkompetens. 
 Frigjord tid på förvaltningarna för verksamhetsutveckling. Alla ärenden loggas, följs upp 

och återrapporteras till förvaltningarna och utgör grund för nya förbättringsförslag, ex-
empelvis utveckling av befintliga och nya e-tjänster. 

 Minskat antalet interna samtal som kopplas via kontaktcenter. 
 
Hässleholms kommuns kontaktcenter finansieras genom en fast budgetram. För 2020 sker 
finansieringen centralt och från och med 2021 tillskjuter respektive förvaltning/nämnd medel 
till driften av kontaktcenter utifrån antalet kontakter i nuvarande kommunväxel. För perioden 
2021–2022 har kontaktcenter en fast budget och beloppen från nämnderna omfördelas i sam-
band med att den strategiska planen för 2021–2023 antas.  



 

 

För de uppdrag som införs efter kontaktcentrets start sker en ramjustering enligt överenskom-
melse mellan kontaktcenter och berörd förvaltning. 

Från och med 2023 görs det en ramjustering av budgeten utifrån faktisk nyttjandegrad av verk-
samheterna på förvaltningarna, som baseras på den statistik som inhämtats under driften av 
kontaktcentret.  
 

Finansiering vid införandet av kontaktcenter 
Nuvarande medborgarserviceenhet med Stadshusets reception och medborgarkontor, kommun-
växel samt tidigare servicekontoren i Hästveda, Sösdala och Vittsjö överförs till kontaktcenter 
med befintlig budget. Medborgarserviceenhetens budget är dock inte tillräcklig för att driva kon-
taktcenter. Att handlägga ett ärende i kontaktcenter tar längre tid än att koppla telefonsamtal i 
en kommunväxel och kontaktcenter kräver mer personal än nuvarande budget räcker till. Det 
finns därför ett behov av att omdisponera ekonomiska medel från förvaltningarna till kontakt-
centret. Ett kontaktcenter i full drift, rätt organiserat och med rätt uppdrag ska däremot inte 
driva fler resurser och andra kostnader än vad motsvarande ärendehantering gör före införandet. 
 
Ett kontaktcenter bör alltid kunna hantera ärenden som avser information och vägledning till 
förvaltningarnas verksamheter och dessa ärenden ingår i kontaktcenters grunduppdrag. Dessa 
ärenden kommer besvaras av kommunvägledarna (handläggarna i kontaktcenter), i huvudsak ge-
nom information via kommunens webbsida, hassleholm.se. Redan etablerade kontaktcenter vi-
sar på att det är dessa ärenden som har högst volym inom en kommun. Utöver dessa ärenden 
kommer kontaktcenter kunna hjälpa medborgaren med blankettstöd och stöd vid användning 
av e-tjänster. I de fall överenskommelse görs med förvaltning kan kontaktcenter även svara på 
frågor om status i ett pågående ärende och handlägga rutin- och regelstyrda ärenden.  

Projektet för införande av kontaktcenter har under hösten 2019 tillsammans med förvaltning-
arna genomfört en kartläggning över vilka ärenden som kan vara aktuella för kontaktcenter att 
hantera. I denna kartläggning har det framkommit att kontaktcenter kommer kunna avlasta för-
valtningarna med ungefär 300 olika ärendekategorier. En ärendekategori kan innehålla flera olika 
frågor från en medborgare och frågorna kan komma olika ofta och tar olika lång tid att besvara. 
 
Finansiering från förvaltningarna 
Nivån på vad respektive förvaltning ska tillskjuta (via ramjustering) bör utgå ifrån vilka volymer i 
kontakter och ärendehantering som kontaktcenter förväntas avlasta verksamheten med. Det är 
däremot omöjligt att före kontaktcentrets start avgöra exakt hur många ärenden som kontakt-
center kommer avlasta respektive förvaltning med eftersom de flesta av verksamheterna inte 
mäter och för statistik över hur många kontakter från medborgaren de har.  

Statistik från etablerade kontaktcenter visar att c:a 70% av alla ärenden som hanteras inom ett 
kontaktcenter sker via telefon. Inom Hässleholm finns det statistik över hur många telefonsam-
tal som kopplas ut till respektive förvaltning från kommunväxeln och hur samtalsfördelningen 
procentuellt ser ut mellan förvaltningarna. Med hänsyn till detta och till att kommunvägledarna 



 

 

istället för att koppla samtal ska kunna besvara en majoritet av samtalen direkt i första kontakten 
föreslås fördelningsnyckeln initialt baseras på den procentuella fördelning av samtal som idag 
kopplas ut från nuvarande kommunväxeln.   

Medborgarserviceenheten har under perioden juli – november 2019 genomfört en mätning över 
inkommande och kopplade samtal till respektive förvaltning. Den procentuella fördelningen 
mellan förvaltningarna liksom det totala antalet samtal varierar över månaderna. Genomsnittligt 
antal inkomna samtal för hela kommunen inklusive bolagen var under perioden juli – november 
2019, 6700 samtal per månad. Se den procentuella fördelningen mellan enbart förvaltningarna 
i tabell 1 nedan.  

 
Månad BUF KLF KFF MSF TF SF OF 

Juli 14% 15% 4% 11% 10% 14% 32% 

Augusti 24% 12% 5% 9% 10% 15% 25% 

Sept 23% 14% 4% 9% 10% 16% 24% 

Okt 19% 16% 4% 9% 11% 16% 25% 

Nov 18% 13% 4% 9% 10% 20% 26% 

Snitt 19,6% 14% 4,2% 9,4% 10,2% 16,2% 26,4% 

Tabell 1. Procentuell fördelning av telefonsamtal under perioden juli – november 2019 för en-
bart förvaltningarna.  

 

Nedan presenteras den genomsnittliga fördelningen för de fem månaderna som statistiken in-
hämtats. Genomsnittet föreslås användas som fördelningsnyckel vid omfördelning av ekono-
miska budgetmedel från nämnderna. Se tabell 2 nedan.   

Nämnd Fördelning 

Kommunstyrelsen 14,0% 
Omsorgsnämnden 26,4% 
Socialnämnden 16,2% 
Barn- och utbildningsnämnden 19,6% 
Tekniska nämnden 10,2% 
Kultur och fritidsnämnden 4,2% 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 9,4% 
 100% 

Tabell 2. Fördelningsnyckel 2021 - 2022 

  



 

 

Kommunala bolag 
Det ingår inte i kontaktcentrets uppdrag att fungera som kontaktcenter till de kommunala bola-
gen. Detta kan komma att utredas i ett senare skede ur ett medborgarperspektiv. I nuvarande 
kommunväxel kopplas samtal till HMAB, Hässleholms Vatten och Hibab och denna tjänst 
kommer tillhandahållas även efter införandet av kontaktcenter. Nuvarande medborgarserviceen-
het får idag en intäkt på c:a 200 tkr från HMAB samt Hässleholms Vatten för växeltjänsten, vil-
ket är reglerat i avtal. Hibab som nyttjar växeltjänsten betalar inte alls. Hässlehem AB ingår inte i 
kommunväxeln men 1% av de kommunala bolagens samtliga samtal i kommunväxeln avser 
ärenden där Hässlehem är uppdragsgivare och innebär att personalen lotsar medborgare rätt 
samt hjälper medborgare att ställa sig i bostadskö. Utöver servicen via växeln hjälper nuvarande 
medborgarserviceenhet till med ärenden vid besök för samtliga bolag.  
 
Medborgaren saknar ofta kunskap och ska inte heller behöva bry sig om vilken organisation 
inom vår kommun som handlägger ett ärende. Medborgaren ser på kommunen som en helhet 
och i denna helhet ingår de uppdrag som hanteras av bolagen vilket innebär att medborgare 
kommer fortsätta att kontakta det centrala kontaktcentret oavsett om frågeställningen tillhör bo-
lagen eller inte. Kontaktcentrets uppdrag är att utgå ifrån medborgarnas behov. De ska få väg-
ledning och information så långt som möjligt oavsett vilken förvaltning eller vilket bolag inom 
Hässleholms kommun som är huvudman för frågan. Kontaktcentret kommer därför hjälpa 
medborgaren med enklare frågor där bolagen är huvudman och vägleda medborgaren till rätt 
instans även om bolagen initialt inte ska ingå i det kommungemensamma kontaktcentret.  
 
De kommunala bolagen ska även fortsättningsvis betala en avgift för den tjänst som nyttjas en-
ligt avtal. Bolagens avgift dras ifrån budgeten före omfördelning sker mellan nämnderna.   
 
Justering av budgetram inför 2023 och framåt 
När kontaktcenter har öppnat kommer varje kontakt från medborgaren att registreras i ett ären-
dehanteringssystem utifrån vilka frågeställningar som hanteras för respektive förvaltning vilket 
ger möjlighet att ta ut statistik över frekvensen av ärenden. Med anledning av detta ska det göras 
en ramjustering efter kontaktcentrets start utifrån faktiskt nyttjandegrad av verksamheten. Nytt-
jandegraden baseras på fördelning av hur många ärenden som kontaktcenter faktiskt hanterar 
för respektive förvaltning.  
 
Justering bör inte göras förrän tillförlitlig statistik kunnat inhämtas. Första helåret som det är 
möjligt att få statistik blir för perioden oktober 2020 till och med september 2021. Budget för 
2022 beslutas redan i juni 2021 vilket innebär att det inte är möjligt att genomföra en ramjuste-
ring förrän beslut ska tas om budget 2023.  
 
Statistik kommer att inhämtas årligen vilket kan leda till en omfördelning av budgetmedel mellan 
nämnderna även framåt i tiden.  
  



 

 

Finansiering vid överföring av nya ärenden efter kontaktcentrets start 
Ett kontaktcenter är en dynamisk verksamhet och det är viktigt att den kan fortsätta att växa ef-
ter start. Det är vanligt att förvaltningar önskar avlastning med fler ärenden efter att kontaktcen-
ter har blivit etablerat. Vilka uppdrag och delar av ärendeprocesser som med fördel kan omför-
delas och hanteras av kontaktcenter kartläggs och utvärderas löpande av både kontaktcenter och 
verksamheterna. Både kontaktcenter och verksamheterna själva kan initiera överföring av nya 
ärenden vilket sker via en upprättad överföringsprocess för uppdrag till kontaktcenter. Inom ra-
men för överföringsprocessen ska det även fattas beslut om eventuell ramjustering av budget 
mellan nämnderna/verksamheten.  
 
När överföring av ett nytt uppdrag har aktualiserats ska kontaktcenter först bedöma om uppdra-
get går att genomföra inom befintlig budgetram. Om detta inte är möjligt ska ett ärende som in-
nefattar ramjustering beredas av kontaktcenter och förvaltning tillsammans och beslutas enligt 
gällande delegeringsregler.  
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Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden antar förslag till ändrade delegeringsregler. 

Beskrivning av ärendet 
I Informationshanteringsplanen beskrivs hur de handlingar som inkommit, 
upprättats och/ eller förvaras i verksamheten hanteras. Av 
Arbetsmarknadsförvaltningens Informationshanteringsplan framgår bl. a var 
klagomål och synpunkter som inkommit till verksamheten för ekonomiskt bistånd 
samt avvikelserapporter som upprättats i verksamheten ska förvaras och hanteras. 
Hanteringen av dessa är en central del av försörjningsstödsenheternas 
kvalitetsarbete. Enligt Informationshanteringsplanen ska dessa hanteras i Public 
360. Om en synpunkt inkommer till en medarbetare ska denne först registrera det i 
ett formulär på kommunens intranät innan det skickas med e-post till 
arbetsledare/kvalitetsutvecklare som registrerar ett ärende i Public 360. 

Genom att i stället använda funktionen Avvikelser i verksamhetssystemet Viva kan 
avvikelsen registreras från det aktuella ärendet vilket underlättar för medarbetaren. 
Arbetsledare/kvalitetsutvecklare får även bättre överblick över inkomna ärenden 
och kan genomföra utredning och dokumentation i samma system. Vidare går det 
att i funktionen Avvikelser ta fram statistik över de synpunkter och avvikelser som 
hanterats vilket inte är möjligt i Public 360. Informationshanteringsplanen föreslås 
därför ändras så att synpunkter och avvikelser som är kopplade till ett ärende 
hanteras i Viva. 

Enligt Informationshanteringsplanen ska enbart de muntliga synpunkter som är av 
vikt för verksamheten skrivas ned. För att det ska vara enkelt för medborgaren att 
framföra synpunkter skrivs dock samtliga synpunkter som framförs ned och 
registreras. Informationshanteringsplanen föreslås därför ändras så att det inte görs 
någon bedömning av om muntliga synpunkter är av vikt. 

Ovanstående innebär förändringar gällande Avvikelserapporter i 1.5.2 och gällande 
avsnittet Klagomålshantering i 1.5.4 i Informationshanteringsplanen. 
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Inledning 
Informationshanteringsplan innehåller myndighetens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten samt hur dessa hanteras. 
Planen ska ge en översikt över handlingsbeståndet och fungerar som hanteringsanvisningar. Planen är också ett sökredskap som ska användas av både kommunens anställda och 
allmänheten. En god informationshanteringsplan skapar kontinuitet i ärendehanteringen. 
Informationshanteringsplanen är strukturerad efter Hässleholms kommuns klassificeringsstruktur som är baserad på VerkSAM version 1.5 ett klassificeringsschema som förvaltas av 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

 
Kort om begrepp 
Handlingstyp är benämning på handlingar. 
Registreras D betyder att handlingen ska registreras i ett diarium. Registreras V betyder att handlingen registreras i ett verksamhetssystem. Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras för 
all framtid. 
Gallras innebär att handlingen förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. 
Gallras vid inaktualitet innebär att handlingen kan gallras när den inte längre behövs för verksamheten. 
Informationssäkerhetsklassning är klassning som görs utifrån konsekvenser som uppstår om exempelvis informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i åtkomstbegränsning 
eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen. Denna kolumn är under arbete. 
Förvaringsplats berättar var i verksamheten handlingen förvars eller i vilket verksamhetssystem det ska registreras. 
Kommentar kan mer information utläsas eller hänvisning till annan processkod. 

 
Handlingstyper som förekommer i de flesta processer/ärenden: 

 
Tjänsteskrivelse: Bevaras alltid och förvaras i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. 

Protokollsutdrag/Beslut: Bevaras alltid och förvaras i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. 

Anteckning/korrespondens av vikt: Kan förekomma på de flesta processer och bevaras om det tillför ny information och är av vikt för ärendet. 
 

Anteckning/korrespondens av tillfällig karaktär: Kan förekomma på de flesta processer och är information som enbart är av tillfällig betydelse för ärendet, eller information som inte är 
unik, såsom underlag till en rapport eller praktisk information kring ett ärendes fortlöpande. Det gallras vid inaktualitet och kan registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet 
Public 360 och gallras då efter 2 år efter avslutat ärende enligt gällande gallringsrutiner för systemet. 
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   A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , 
D Handlingstyp 

Registreras 
D=Diarium/V=Verksamhets- 
syst. 

Gallras/ Bevaras Informations- 
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion 

Förvaringsplats 
(verksamhets- 
system, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information och/ 
eller närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper) 

Kommentar 

A B C       

1   DEMOKRATI OCH LEDNING      

1 2  Politiskt beslutsfattande      

1 2 1 Politiska beslut      

   Protokoll  Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 
(K:3,R:3, T:2, S:3) 

Public 360/inbunden 
volym i närarkiv 

Det sammanhängande protokollet. 
Respektive beslutsparagraf tillhör 
ärendet. Gäller fullmäktige/ nämnd/ 
bolag/ förbund. Justerat protokoll ska 
bevaras på papper. 

   Protokollsanteckningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360  

   Yrkande Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360  

   Reservation Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360  

   Uppropslistor/ närvarolistor  Se kommentar K:1, R:1, T:2, S:1  Ingår i protokollet 
   Omröstningslistor/voteringslistor  Se kommentar K:1, R:1, T:2, S:1  Ingår i protokollet 
   Ljud- och bildupptagningar  Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 DVD Gäller endast fullmäktige. 
   Beslutsunderlag/-utredning  Se kommentar K:3, R:3, T:2, S:3  Respektive 

beslutsunderlag/utredning/yttrande 
tillhör ärendet/akten 

1 2 2 Offentlig dialog     Medborgarförslag, dialogmöten 
   Anteckningar från möten Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360 Dialogmötesanteckningar tillhör i 

normalfallet ett ärende/akt - här 
registreras övriga 

   Medborgarförslag   K:2, R:1, T:1, S:1  Ej formell funktion i kommunen. 
Registreras och bevaras om förslagen 
leder till utredning/beslut. Se 1.5.4 

1 2 3 Redovisa delegation      

   Delegationsbeslut  Se kommentar K:2, R:3, T:2, S:2  Tillhör respektive ärende/akt. 
   Delegationslista Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

1 2 4 Tillfälliga politiska beredningar och styrgrupper     Tillsättning och arbete i 
beredning/styrgrupp med uppdrag 
att utreda särskild fråga 

   Förslag om att tillsätta beredning eller politisk styrgrupp Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Protokoll, protokollsliknande anteckningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Utredning, redovisning från beredning/styrgrupp Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

1 2 5 Tillsätta och entlediga förtroendevalda     (Valärende) Val av ledamöter, 
ersättare, ombud, revisorer, 
överförmyndare 

   Protokoll slutlig rösträkning och mandatfördelning från 
Länsstyrelsen 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Förslag från valberedningsnämnden/ gruppledaren Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Lagakraftbevis från Länsstyrelsen Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Avsägelse av uppdrag från förtroendevald Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Begäran hos Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i KF Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Underrättelse från länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i 
KF 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

1 2 6 Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, 
fullmäktigeberedning 

    Motioner, interpellationer och frågor. 
Alla som har intiativrätt i KF. 

   Motion Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Interpellation Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Fråga Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Yttrande/Svar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

1 2 7 Återkoppla till förtroendevalda     Rapporter och anmälningsärenden, 
redovisning av ej färdigberedda 
motioner, ej verkställda beslut, 
medborgarinitiativ mm, genomföra 
dialoger (hearing) mellan tjänstemän 
och politiker, information mellan 
tjänstemän och politiker 

   Rapporter och anmälningsärenden till nämnd/KF Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:3, S:3 Public 360 Informationsärenden. 
   Redovisning av ej färdigberedda motioner, ej verkställda 

beslut mm till nämnd/KF 
Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360 Informationsärenden. 

   Anteckningar från genomförda dialoger (hearing) mellan 
tjänstemän och politiker, information mellan tjänstemän 
och politiker 

Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:3 Public 360 Minnesanteckning 

   Informationsutskick till förtroendevalda Registreras D Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Ex. SKL sammanträdesplan 
1 3  Verksamhetsledning      

1 3 1 Styrande dokument     På olika nivåer, kommunfullmäktige, 
nämnd, bolag, chefsnivå. Taxor och 
avgifter. Ex policy, reglemente, 
bolagsordning, direktiv, 
gallringsbeslut, klassificeringsstruktur, 
strategier och rutiner 

   Reglemente Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Föreskrift Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Bolagsordning och ägardirektiv Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:3 Public 360  

   Bidragsbestämmelse Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:3 Public 360  

   Avgifter och taxor Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  
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   Policy Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Antas i fullmäktige. Avser bl.a. 
policydokument utfärdade av den 
egna huvudmannen eller vårdgivaren, 
t.ex. hälsoplan, antimobbningspolicy, 
arbetsmiljöpolicy, drogförebyggande 
insatser, hälso- och sjukvårdsarbete. 

   Riktlinjer Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:3, S:2 Public 360  

   Regler Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360  

   Vision Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 1 arkivex av den egna organisationens 
rekommendationer (motsv.) bevaras. 
Övriga gallras vid inaktualitet. Avser t 
ex rutinbeskrivningar etc. utfärdade av 
den egna huvudmannen eller 
vårdgivaren. 

   Strategi Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Program/plan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 T ex 
likabehandlingsplan, 
jämställdhetsplan, plan mot 
kränkande behandling, 
kommunikationsplan, 
handlingsplaner, 
dokumenthanteringsplan 

   Delegeringsordning Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360  

   Värdegrund Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Klassificeringsstruktur Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2   

   Lathundar  Gallras när en ny version 
upprättats 

K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360/I 
verksamheten 

 

   Rutin- och metodbeskrivningar Se kommentar Bevaras, se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360/I 
verksamheten 

Ett exemplar av den egna 
organisationens rutiner bevaras, 
övriga gallras vid inaktualitet. 
Registreras om dokumentet 
delas över förvaltnings- 
/bolagsgränser 

   Instruktioner av tillfällig eller ringa karaktär  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

1 3 2 Organisera och fördela arbete och ansvar     Politisk organisation, 
förvaltningsorganisation, attest- och 
utanordningsbehörighet, delegation 
av ansvar/arbetsuppgifter 

   Organisationsplan/beskrivning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Attest- och utanordningsbehörigheter Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360  

   Attestregister  Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3   

   Återkallande av delegering Registreras D Gallras efter 10 år K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Delegationer rörande övergripande ansvar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:3, S:2 Public 360 T.ex. verksamhetschefernas 
delegation till ersättare vid ledighet. 

   Firmateckningsrätt Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360  

1 3 3 Leda det interna arbetet     Ledningsgruppsmöten samtliga nivåer 

   Protokoll/anteckningar som innehåller beslut/viktig 
information 

Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 T ex interna verksamhetskonferenser, 
personalkonferenser, rektorsmöten/ 
ledningsmöten, råd och kommittéer. 

   Protokoll/anteckningar som ej innehåller beslut/viktig 
information 

 Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1 I verksamheten T ex interna verksamhetskonferenser, 
personalkonferenser, rektorsmöten/ 
ledningsmöten, råd och kommittéer. 

1 3 4 Samverka med personal och fackliga organisationer     MBL-förhandlingar, löneöversyn, 
central och lokal samverkan, 
arbetsplatsträffar, partssammansatta 
grupper som arbetsutskott till APT 
och/eller SVG. MBL-avtal som rör 
enskilda anställda t.ex. i samband 
med disciplinärende kan läggas under 
respektive ärende 

   Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, MBL Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Förhandlingsframställan Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Frånträde av förhandling (upprättad) Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:1, S:2 Public 360  

   Förhandlingsfullmakt för facklig företrädare Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360  

   Protokoll Löneöversyn Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360  

   Avtal/överenskommelse om lokal samverkan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Lokalt kollektivavtal Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp mellan 
arbetsgivare och arbetstagare 

Registreras D Bevaras K:3, R:1, T:1, S:2 Public 360 . 

   Protokoll/anteckningar från arbetsplatsträffar/ 
arbetslagsmöten 

 Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 / Teams  

   Kallelse med bilagor, samverkan/förhandling Registreras D Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Kallelse med bilagor, APT  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Teams eller lokal 
server 

 

1 4  Planering och uppföljning av verksamheten      

1 4 1 Mål- och ekonomistyrning     Verksamhetsstyrning. Budget, 
årsredovisning, delårsrapporter, 
bokslut, uppdrag och 
uppdragsbeskrivning 

   Budget      

   Mål  Se anmärkning K:1, R:1, T:1, S:1  Ingår i budgeten 
   Preliminär beräkning statsbidrag, kommunalekonomisk 

utjämning m.m. 
Registreras D Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Beslut från Skatteverket om kommunalekonomisk 
utjämning 

Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  
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   Nämndernas investeringsplan inkl. beslutsunderlag Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 Beloppen för resp. fastighets- och 
exploateringsprojekt ska dock inte 
framgå i underlaget. Underlagen 
sparas även i Teams för vidare 
bearbetning. Underlag gallras vid 
inaktualitet. 

   Investeringsplan inkl. beslutsunderlag för fastighets- och 
exploateringsprojekt 

Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Verksamhetsmål     Ingår i verksamhetsplan, se 1.3.1 
styrande dokument 

   Nämndernas förändrade ekonomiska behov inkl. 
protokollsutdrag/beslut 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 Underlagen sparas även i Teams för 
vidare bearbetning. Underlaget gallras 
vid inaktualitet. 

   Strategisk plan med Budget och flerårsplan Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Protokollsutdrag Central samverkansgrupp     Se 1.3.4 Samverka med personal och 
fackliga organisationer 

   Synpunkter från de fackliga företrädarna     Se 1.3.4 Samverka med personal och 
fackliga organisationer 

   Förslag, budget (även oppositionens) Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Budgetberedningens förslag, 
kommunstyrelsens förslag samt 
oppositionernas förslag 

   Budget, arbetsmaterial (även oppostionens)  Gallras vid inaktualitet K:2, R:3, T:3, S:2 I verksamheten Budgetberedningens förslag, 
kommunstyrelsens förslag samt 
oppositionernas förslag 

   Meddelande om skatteuppgift till Skatteverket Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Övrig dokumentation rörande budgetärendet  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Teams Inbjudningar, närvarolistor 
budgetberedning, ansvarsfördelning 

   Budgetuppföljning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Nämndernas underlag, 
finansförvaltning, drift- och 
investeringsredovisning och 
tjänsteskrivelse. Underlagen sparas 
även i Teams för vidare bearbetning. 
Dessa gallras vid inaktualitet. 

   Bokslut och delårsrapport      

   Anvisningar inför bokslut och delårsrapport  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Övrig dokumentation rörande bokslutsärendet och 

delårsrapporten 
 Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Teams Ansvarsfördelning och tidplan, 

revisionsmaterial (checklista, 
frågeformulär mm). 

   Delårsrapport kommunen, kommunalförbund, kommunala 
bolag 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Årsredovisning kommunen, kommunalförbund, 
kommunala bolag 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Revisionshandlingar Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Protokollsutdrag från kommunalförbund och kommunala 
bolag 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Kommunkoncern. 

   Årsbokslut Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Ingår i årsredovisning 
   Underlag till delårsrapport och årsbokslut  Gallras efter 7 år K:1, R:2, T:3, S:1 Teams Bokslutsbilagor från nämnderna samt 

underlag som ekonomiavdelningen 
uppträttar. 

   Nämndernas årsrapporter/ verksamhetsberättelser inkl. 
protokoll 

Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Över- och underskottshantering      

   Över- och underskottshantering underlag  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:2, S:2 Teams  

   Över- och underskottshantering Registreras D  K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

1 4 2 Begära ökat anslag/tilläggsbudget Registreras D    Används endast vid behov - t ex 
strukturella förändringar eller 
underskott i budgeten. Ansöks hos 
KF. 

   Begäran om tilläggsbudget/tilläggsanslag Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Protokollsutdrag/beslut 
1 4 3 Investeringar     Stora övergripande investeringar som 

kräver beslut i fullmäktige hos 
kommunerna eller hos styrelserna i 
Bolag 

1 5  Kvalitetsledning     Ska användas av alla 
Verksamhetsnivåer 

1 5 1 Kvalitetsstyra     Ledningssystem för kvalitet, 
kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Med 
ledningssystem avses riktlinjer och 
rutiner för att fastställa de 
grundläggande principerna för 
ledning av verksamheten och för att 
nå uppställda mål. 

   Ledningssystem  Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:1  Se 1.3.1 Styrande dokument. 
   Direktiv gällande ledningssystemet  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2  Se 1.3.1 Styrande dokument. 
   Granskning av ledningssystem, resultat av Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Dokumentation från kvalitetsarbete, underlag  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

   Kvalitetsdokument Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Ex processbeskrivningar, KKiK 
   Åtgärdsplaner Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Rapporter, uppföljningar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Uppföljning av mål Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360 Avser inrapporterad uppföljning på 
verksamhetsnivå. 

   Uppföljning av verksamhet och kvalitét Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Avser dokumenterade uppföljningar. 
Protokoll och utvärdering bevaras och 
registreras. Underlag gallras efter 3 
år, dock först efter att nästföljande 
granskning genomförts. 

   Sammanställning av synpunkter/klagomål på 
verksamhetsnivå 

Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Avser sammanställningar för 
rapportering till verksamheten. 

         

1 5 2 Mäta verksamhetskvalitet     Egenkontroll och riskanalys, 
enkätundersökningar för att 
undersöka verksamhetskvalitet, även 
verksamheter under intern service 



10/50 
 

   Intern kontroll      

   Regler för Intern kontroll Registreras D Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:2  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Intern kontrollplan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Respektive nämnd beslutar om Intern 

kontrollplan och RoV-analys som 
skickas till KS brevlåda. För samtliga 
interna kontrollplaner och RoV- 
analyser inom kommunens 
verksamhet görs en avstämning av 
ekonomiavdelningen som 
sammanfattar iakttagelserna i ett 
anmälningsärende till KS. IK-planer 
och RoV-analyser sparas även i Teams 
för vidare bearbetning. Gallras vid 
inaktualitet. 

   Risk- och väsentlighetsanalys Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Respektive nämnd beslutar om Intern 
kontrollplan och RoV-analys som 
skickas till KS brevlåda. För samtliga 
interna kontrollplaner och RoV- 
analyser inom kommunens 
verksamhet görs en avstämning av 
ekonomiavdelningen som 
sammanfattar iakttagelserna i ett 
anmälningsärende till KS. IK-planer 
och RoV-analyser sparas även i Teams 
för bearbetning. Gallras vid 
inaktualitet. 

   Granskningsrapport Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Respektive nämnd beslutar om 
Granskningsrapporter för det interna 
kontrollarbetet. Handlingarna skickas 
till KS brevlåda. Ekonomiavdelningen 
utvärderar hur kommunens samlade 
arbete med intern kontroll fungerar 
och sammanfattar bedömningen i ett 
förslag till beslut till KS som fattar 
beslut i ärendet. Handlingarna sparas 
även i Teams för bearbetning. Gallras 
vid inaktualitet. 

   Avvikelserapporter Registreras V/D Bevaras  Viva/Public 360 Rapport som har koppling till ett 
ärende registreras i 
verksamhetssystem.  

   Tillsyn i egen regi      

   Beslut om riskkvalificering Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Tillsynsrapport/Inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Begäran om yttrande Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:2, S:2 Public 360  

   Yttrande/svar Registreras D Bevaras  Public 360  

   Beslut Registreras D Bevaras  Public 360  

   Övrig dokumentation av vikt från tillsynsärende Registreras D Bevaras  Public 360  

   Egenkontroll  Gallras efter 2 år  I verksamheten  

   Enkät      

   Enkät, upprättad Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 1 ex bevaras tillsammans med 
Sammanställningen 

   Sammanställning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Enkätsvar, inkomna  Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:2 I verksamheten  

   Statistik      

   Statistik, allmän  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Statistik av betydelse bevaras. Övrig 
statistik gallras vid inaktualitet 

   Statistik, verksamhetsspecifik  Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Statistik av betydelse för 
verksamheten bevaras. Övrig statistik 
gallras vid inaktualitet 

   Medborgarundersökningar  Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Sammanställning 
   Servicemätningar  Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Sammanställning 
1 5 3 Säkra och förbättra verksamhetskvalitet     Verksamhetsspecifika planer och 

uppföljningar. T ex planer utifrån den 
fastställda budgeten med tillhörande 
uppföljningar. 

   Verksamhetsplan  Se anmärkning K:2, R:2, T:2, S:2  Se 1.3.1 Styrande dokument 
   Uppföljningar av rutiner, dokumentation Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Kvalitetsgranskningar, protokoll och utvärderingar från 
fortlöpande uppföljning av verksamheten 

Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:1, S:2 Public 360 Protokoll och utvärdering bevaras och 
registreras. Underlag gallras efter 3 
år, dock först efter att nästföljande 
granskning genomförts. 

   Protokoll (motsv.) från kvalitetsråd Registreras D Bevaras  Public 360 Avser protokollförda uppföljningar av 
ledningssystemet i kvalitetsråd 
(motsv.) 

   Protokoll från kvalitetsgranskning (motsv.) Registreras D Bevaras  Public 360 Avser dokumentation och 
utvärderingar från fortlöpande 
uppföljning av verksamheten 

1 5 4 Synpunkter/förslag och klagomål     Synpunkter/förslag och klagomål kan 
många gånger förekomma i samma 
inkomna handling och röra flera 
myndigheter. Det är då viktigt att 
registrera informationen flera gånger 
under respektive myndighet samt om 
det rör klagomål eller 
synpunkter/förslag dvs skilj mellan 
dessa två och registrera dem var för 
sig även om de inkomna handlingarna 
måste kopieras och registreras på flera 
ställen. 
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   Felanmälan      

   Anmälan om fel Registreras V Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 I respektive IT- 
system 

Kan registreras i diarium eller i speciellt 
verksamhetssystem för felanmälningar 

   Redovisning av åtgärd Registreras V Gallras efter 2 år K:2, R:2, T:2, S:2 I respektive IT- 
system 

 

   Klagomålshantering      

   Synpunkt/klagomål/förslag av vikt för verksamheten Registreras V/D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:1 Viva/Public 360 Synpunkt som har koppling till ett 
ärende registreras i 
verksamhetssystem. 

   Synpunkt/klagomål/förslag av rutinartad karaktär Registreras V/D Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:1 Viva/Public 360 Synpunkt som har koppling till ett 
ärende registreras i 
verksamhetssystem. 

   Svar på synpunkt/klagomål/förslag av vikt för 
verksamheten 

Registreras V/D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Viva/Public 360 Registreras i samma system som 
synpunkten. 

   Svar på synpunkt/klagomål/förslag av rutinartad karaktär Registreras V/D Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:1 Viva/Public 360 Registreras i samma system som 
synpunkten. 

1 5 5 Anmälan enligt lag     Avser anmälan mot myndigheten. 

   Utredning Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360 Inkluderar övriga inkomna eller 
upprättade handlingar i ärendet 

   Rapport Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360 Lex Sarah, och rapport till nämnd över 
ej verkställda gynnande beslut, 16:6 f 
SoL. Anmälan om 
personuppgiftsincident se 1.12.4 

   Anmälan Registreras D Bevaras  Public 360 Anmälan om missförhållanden, 
kränkande behandling, kränkande 
behandling av elev, anmälan till IVO 

   Beslut från annan myndighet Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

1 5 6 Forum för samråd     Till exempel tillgänglighetsråd, 
pensionärsråd, föräldraråd, elevråd 
och liknande 

   Protokoll/minnesanteckningar Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:1, S:2 Public 360  

   Protokoll eller minnesanteckningar från lokala 
samverkansgrupper 

Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360 T.ex. skola-fritid, skola-näringsliv, skola 
statliga myndigheter, skola- 
kommunala myndigheter 

   Skrivelser från representanter i samråd Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Inbjudan Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

1 5 7 Juridiska handlingar     Ingår i respektive ärende och ska 
klassificeras och föras till det ärende 
som det berör om det finns ett 
ärende. Om det inte finns ett ärende 
redan utan är en ren juridisk process 
så registeras ärendet här. 

   Domar  Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 För ekonomiskt bistånd, se 9.4.1 
   Domar för kännedom  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Kallelser till förhandlingar  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:2, S:2 I verksamheten  

   Tjänsteanteckningar av vikt Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Tjänsteanteckningar, rutinmässiga Kan registreras om det hör till 
ett ärende 

Vid inaktualitet, dock 
senast vid arkivläggning 

K:2, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 
Public 360 

 

   Stämningsansökningar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:3, S:2 Public 360  

   Yttranden, egna Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Yttranden från motpart Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Fullmakter Registreras om de är en del av 
en överklagan/stämning 

Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360  

   Förelägganden Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Underlag för framställt krav Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2   

   Rådgivning  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:1   

   Överklagande av beslut     Ingår i respektive ärende och ska 
klassificeras och föras till det ärende 
som överklagas. OBS! Vid för sent 
inkomna överklaganden, dvs när 
beslut vunnit laga kraft (oftast efter tre 
veckor) ska de dock registeras under 
denna rubrik som nytt ärende men 
gärna med en länk till det ärende som 
överklagandet berör. 

   Besvärshänvisning Registreras, ingår i beslut Bevaras K:2, R:1, T:2, S:2 Public 360  

   Inkommen överklagan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Inkommen överklagan inom 
ekonomiskt bistånd, se 9.4.1 

   Handling som visar att överklagandet kommit in i rätt tid  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1  Sammanställs och skickas till berörd 
myndighet 

   Beslut från högre instans Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Nämndens beslut att överklaga med tillhörande 
motivering 

 Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:2 I verksamheten  

   Nämndens yttrande till högre instans  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 I verksamheten  

   Besked från högre instans att deras beslut överklagats i 
rätt tid 

 Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 I verksamheten  

   JO-anmälan Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360  

   Kommunicering Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

1 6  Verksamhetsutveckling och samverkan      

1 6 1 Omvärldsbevakning     Ex. Näringslivsfakta, insikt, TEM 
   Omvärldsanalyser Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Ex. nulägesanalys 
   Redovisningar från externa projekt och utredningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Redovisningar från studiebesök och konferenser Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 T ex projektredovisning, 
projektdirektiv, projektplan 

1 6 2 Förstudie projekt      

   Direktiv Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Plan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Utvärdering Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Sammanställning Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  
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1 6 3 Projekt     Projekt och utvecklingsprojekt som 
bedrivs i projektform. Vid gallring 
kontrollera först med den andra 
parten innan utförande. 

   Ansökan om att inleda projekt/projektansökan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Beslut om inledande av projekt Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Avtal Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Protokoll/mötesanteckningar Registreras D Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360/ I 
verksamheten 

Anteckningar som innehåller beslut 
ska bevaras, övriga kan gallras vid 
inaktualitet 

   Beslutsförteckningar Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Projektanvisningar Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Projektdirektiv Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Projektplan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Korrespondens av vikt Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Deltagarförteckningar  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

   Teknisk plan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Resursplan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Tidplan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Kommunikationsplan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Utvärderingar Registreras D Bevaras  Public 360  

   Delrapporter Registreras D Bevaras  Public 360 Ex: Kartläggningsrapport, rapporter 
från SKL eller andra myndigheter 

   Förteckning över styrgruppens medlemmar Registreras D Bevaras  Public 360  

   Broschyrer och annat egenproducerat material  Bevaras  Public 360 Tryckfilen 
   Tidningsannonser  Bevaras    

   Hemsidor  Se anmärkning   Specifika hemsidor för projektet kan 
sparas i sin helhet, digitalt. 

   Budget Registreras D Bevaras  Public 360  

   Bokföringsplan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Revisionshandlingar Registreras D Bevaras  Public 360  

   Ansökningar och beslut om utbetalningar Registreras D Bevaras  Public 360  

   Ekonomisk slutredovisning Registreras D Bevaras  Public 360  

   Slutrapport Registreras D Bevaras  Public 360  

   Handbok Registreras D Bevaras  Public 360 Gäller egenproducerad 
   Enkät  Gallras vid inaktualitet    

   Fakturor  Gallras efter 7 år   Kan bevaras som urval för framtida 
forskning om man vill. Vid externa 
finansiärer kontrollera med den andra 
parten innan gallring sker. 

   Intervjuer  Gallras vid inaktualitet   Räknas som arbetsmaterial och 
underlag för sammanställning och 
slutrapport 

   Månadsrapporter - ekonomi  Gallras efter 2 år   Räknas som arbetsmaterial och 
underlag för sammanställning och 
slutrapport 

   Observationsanteckningar  Gallras efter 2 år efter 
projektets slut 

  Räknas som arbetsmaterial och 
underlag för sammanställning och 
slutrapport 

   Underlag för budgetberäkning  Gallras efter 10 år   Räknas som arbetsmaterial och 
underlag för sammanställning och 
slutrapport 

   Fullmakt Registreras D Bevaras  Public 360  

1 6 4 EU-projekt     Projekt med finansiering från EU 
   Innan projektet startar      

   Protokoll från nämnder/styrelse rörande EU-ansökan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Beslut från nämnder/styrelser rörande EU-ansökan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Projektansökan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Projektbeslut Registreras D Bevaras  Public 360  

   Fördjupad projektplan Registreras D Bevaras  Public 360 Inbegriper godkänd, reviderade och ej 
godkända projektplaner. 

   Partnerskapsavtal Registreras D Bevaras  Public 360  

   Samverkansavtal Registreras D Bevaras  Public 360  

   Kontrakt Registreras D Bevaras  Public 360  

   Korrespondens av vikt Registreras D Bevaras  Public 360  

   Källmaterial och statistik som varit underlag för projektets 
problembeskrivning 

Registreras D Bevaras  Public 360  

   Kommunikationsstrategi/ kommunikationsplan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Under projektets gång      

   Ansökan om utbetalning Registreras D Bevaras  Public 360 Utbetalning av stöd AoU (även 
ansökningar om utbetalning i förskott). 
Inklusive missiv med underlag såsom 
löneunderlag, fakturaunderlag och 
finansieringsunderlag m.m. kallades 
tidigare rekvisition. Lägesrapport kan 
ingå. 

   Ansökan om beslut Registreras D Bevaras  Public 360  

   Ansökan om ändring Registreras D Bevaras  Public 360  

   Revision av EU-projekt Registreras D Bevaras  Public 360 ex. First Level Control (FLC) - intyg från 
kontrollen på förstanivån eller annan 
revision av projektmedel. 

   Rapporter Registreras D Bevaras  Public 360  
Ex. reserapporter, interimsrapporter, 
lägesrapporter, delrapport 

   Information om partners och underleverantörer  Bevaras    

   Information om deltagare  Bevaras    
Deltagarförteckningar, kursintyg. 
Information om deltagare i AMEs 
projekt finns i GWA om akten behöver 
bevaras i mer än 5 år skrivs det ut på 
papper och förvarars i närarkiv. 

   Avtal Registreras D Bevaras  Public 360 Projektkontrakt, samverkansavtal, 
partnerskapsavtal 

   Protokoll från styrgrupps- och projektmöten Registreras D Bevaras  Public 360  
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   Avsiktsförklaring Registreras D Bevaras  Public 360 (Letter of intent/commitment) 
   Revisionsintyg Registreras D Bevaras  Public 360 Intyg från godkänd eller auktoriserad 

revisor som granskar och bestyrker 
riktigheten i de uppgifter som 
stödmottagaren lämnar i ansökan om 
utbetalning. 

   Plan Registreras D Bevaras  Public 360 PLAN för projektets följeforskning. 
Bifogas den första lägesrapporten. 

   Pressklipp etc  Bevaras  Public 360/Pärm Artiklar och annonser om projektet i 
tidskrifter, webbtidningar etc. 

   Pressmeddelanden Registreras D Bevaras  Public 360 Om det egna projektet 
   Strategi-/handlingsplan Registreras D Bevaras  Public 360  

För implementering av projektresultat 
   Uppdragsbeskrivning Registreras D Bevaras  Public 360 Avser bl. a projektpersonal, 

utvärderare/följeforskare 
   Marknadsförings- och informationsmaterial Registreras D Bevaras  Public 360 Annonser om egna projektet, 

broschyrer och informationsfoldrar 
etc. nyhetsbrev, affischer, roll-ups och 
skyltmaterial etc., faktablad, filmer och 
fotografier om projektet. 
Skyltmaterial ska avbildas genom t ex 
fotografering. Efter avbildning kan 
skyltmaterialet gallras. 

   Hemsida externt/intranät  Bevaras   Bevarandet sköts av Sydarkivera i 
samband med att kommunens 
hemsidor sparas regelbundet. 

   Information av allmän karaktär  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Från programförvaltande myndigheter 
i Sverige 

   Föreskrifter och regler  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

 

   Dagböcker (projektdagböcker)  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision 

   Arbetsplaner, tidsplaner  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision 

   Arbetstidsredovisning  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

För redovisning av personal som är 
anställd i projektet. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision 

   Friställningsintyg för offentliget anställd personal (ERUF)  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision 

   Avräkningsplan för förskott  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision 

   Fullmakter för projektledaren Registerars D Bevaras  Public 360 Kopia registeras original skickas 
   Deltagarrapportering till SCB  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 

kronologiskt 
Projektdeltagarnas personnummer, 
antal timmar de deltagit per månad 
och eventuella avbrottsorsaker. 
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision 

   Underlag för utgifter, t ex förbrukningsinventarier, 
biljetter, övernattning, konferenslokal, 
kopiatoranvändning, traktamenten och hyra av bil, 
utbildnings-material, förbruknings-material och nyttjande 
av nödvändig utrustning för projektet 

 Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

T ex underlag för korttidshyra t ex 
datorprojektor som används vid 
enstaka tillfällen och kanske hyrs vid 
varje användningstillfälle. Gallras 
TIDIGAST efter sista tidpunkt för 
revision 

   Dokument som visar synliggörande/publicitet (allt material 
som kan verifiera att kravet på offentliggörande fullgjorts). 

 Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Det kan ex vara kopior av annonser, 
artiklar/notiser, 
marknadsföringsmaterial, foton av 
skyltar, trycksaker, visitkort, 
skärmdumpar eller utskrift av hemsida 
som byggts upp för projektet samt 
filmer och fotografier från 
utställningar m.m. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision 

   Sociala medier t ex Facebook, Twitter, bloggar, Linkedin m 
fl. kanaler för information och utökad medborgadialog om 
projektet. 

 Gallras vid 
inaktualitet/Bevaras 

 I verksamheten, 
kronologiskt/Public 
360 

Meddelanden, inlägg, inkomna frågor 
med svar av betydelse, liksom allt som 
föranleder någon åtgärd bevaras 
utanför det sociala mediet. Gallras 
TIDIGAST efter sista tidpunkt för 
revisionMeddelanden, inlägg, inkomna 
frågor med svar av betydelse, liksom 
allt som föranleder någon åtgärd 
bevaras utanför det sociala mediet. 
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision. Registreras och bevaras 
om informationen är av vikt för 
projektet 

   Utdrag ur räkenskaper t ex Ekonomiska månads-rapporter, 
plusgiro- och bankgirolistor (där det framgår att betalning 
gjorts). Utskrift ur ekonomidatabasen 

 Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

 

 
Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision. 

   Kopior av verifikationer t ex 
Leverantörsfakturakopior, reseräkningar, kvitton och 
boardingcards 

 Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Original ibland ekonomihandlingarna i 
huvudmannens arkiv. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision. 
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   Kopior av rekryteringsärenden  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Original finns i huvudmannens 
ärendehanteringssystem. Avser bl. a 
kopior av annons, sökandeförteckning, 
anställningsavtal, ansökan, 
rekryteringsbeslut. Gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision. 

   Kopia av anställningsavtal  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Original i huvudmannens 
personaldossié. Gallras TIDIGAST efter 
sista tidpunkt för revision. 

   Utdrag ur lönelista  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Original i personaldatabasen. För 
redovisningen av personalkostnader 
ska personalavdelningen och den som 
hanterar lön kontaktas för att hitta 
lämpliga rutiner för att särskilja 
projektets lönekostnader från 
ordinarie verksamhet. Gallras 
TIDIGAST efter sista tidpunkt för 
revision 

   Uppgifter om kopiatoranvändning/ 
beräkning av indirekta kostnader 

 Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision. 

   Upphandlingsärenden  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Original finns i huvudmannens 
ärendehanteringssystem och ska 
registeras under 2.6 Inköp och 
försäljning. Kopior gallras TIDIGAST 
efter sista tidpunkt för revision. Beslut 
om upphandling, anbudsinbjudan, 
förfrågningsunderlag, annonsering, 
anbudsförteckning/anbudsöppningspr 
otokoll, antaget anbud, utvärderings- 
protokoll, tilldelningsbeslut, 
efterannonsering 

   Kopia av avtal/kontrakt  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Original i huvudmannens diarium och 
ska registreras under 2.6.3 Förvalta 
avtal. Kopior ska gallras TIDIGAST efter 
sista tidpunkt för revision. 

   Dokumentation från styrgrupps- och projektmöten  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Gallras tidigast efter sista tidpunkt för 
revision. Dagordningar och kallelser, t 
ex från samverkanspartsmöten och 
möten med 
ekonomer/kommunikatörer 

   Projektplaner kring varje aktivitet  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Gallras tidigast efter sista tidpunkt för 
revision. 

   Dokumentation från arrangemang/aktiviteter  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten, 
kronologiskt 

Aktiviteter t ex inbjudningar, 
anmälningar, program-/mötesagenda, 
deltagarförteckningar/närvarolistor, 
egenproducerat utbildningsmaterial o 
dyl. kursdokumentation, Power Point 
presentationer, filmer och fotografier), 
provformulär/ifyllda provformulär, 
prov-/examensresultat, kursintyg. T ex 
från mässor, konferenser och 
kickoffer. 
Bevaras eller Gallras tidigast efter sista 
tidpunkt för revision, se motsvarande 
handling i huvudmannens arkiv. 

   Rekryteringsärenden Registreras D Bevaras   Kopior av handlingarna ska finnas i 
projektet. Originalen stannar i diariet. 
Se 2.7.1 

   Budget med kalkyler Registreras D Bevaras  Public 360  

   Ekonomisk redovisning Registreras D Bevaras  Public 360 Kopior ur den ekonomiska 
redovisningen ska finnas i projektet. 
Originalen stannar i diariet. 

   Verifikationer  Se anmärkning   Ska vara ställda till projektägaren och 
utan svårighet kunna kopplas till 
projektet Gallras tidigast efter sista 
tidpunkt för revision 

   Bank- och postgirobetalningar  Se anmärkning   Räcker med kopior som visar att 
pengarna betalts in/ut. Gallras tidigast 
efter sista tidpunkt för revision 

   Ekonomiska transaktioner  Se kommentar   Projektägare ska sär-redovisa 
projektet så att transaktioner direkt 
kan utläsas i redovisningen. 
Transaktionerna ska även vara 
tillgängliga digitalt i sitt ursprungs- 
sammanhang för revision. Gallras 
tidigast efter sista tidpunkt för revision 

   Administrativa kostnader  Se kommentar  I verksamheten Uträkningar av både direkta och 
indirekta kostnader Gallras tidigast 
efter sista tidpunkt för revision 

   Dokumentation om resor och boende  Se kommentar   Ex. Kvitton, rese-rapporter, boarding 
cards. Gallras tidigast EFTER sista 
tidpunkt för revision 
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   Lönekostnader  Se kommentar  I verksamheten Projektägare ska sär-redovisa 
projektet så att lönekostnader direkt 
kan utläsas i redovisningen. Gallras 
tidigast efter sista tidpunkt för revision 

   Underlag för pension och försäkringar (PO – 55,658%)  Se kommentar   Gallras TIDIGAST efter sista tidpunkt 
för revision. 

   Upphandlingsärenden Registreras D Bevaras   De olika stegen i upphandlingen ska 
dokumenterat skriftligt och kunna 
visas upp. För att en kostnad i ett 
strukturfondsprojekt ska betraktas 
som stöd-berättigad ska den upp- 
kommit genom ett en offentlig 
upphandling ha gjorts, när så krävs. 
För mer information se 2.6.1 
Genomföra upphandling 

   Avsluta projektet      

   Beslut om avslut Registreras D Bevaras  Public 360 Avslut enligt plan och förtida avslut. 
Kopia i projektdokumentationen. 

   Information om projektresultat/avslutat projekt Registreras D Bevaras  Public 360 Inbjudningar, anmälningar, 
presentationsmaterial. Kopia i 
projektdokumentationen. 

   Utvärderingsplan Registreras D Bevaras  Public 360 Kopia i projektdokumentationen. 
   Slutrapporter Registreras D Bevaras  Public 360 Meddelande/rapport till förvaltande 

myndighet om projektet avbryts. Kopia 
i projektdokumentationen. 

   Upphävande av beslut och återbetalningsskyldighet Registreras D Bevaras  Public 360 Kopia i projektdokumentationen. 

   Revisionsärende Registreras D Bevaras  Public 360 Ex avisering om revisionsbesök, 
revisionsrapport. 

1 6 5 Samverka externt     Gemensam nämnd, 
kommunalförbund, samverkansavtal. 
Avser verksamhet förknippad med att 
bygga upp, förvalta och följa upp 
samverkansorganisationer som 
innefattar andra myndigheter, ex. 
polis. SKNO, Greater Copenhagen 

   Samverkansavtal  Se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:1  Ska registreras under 2.6.4 Förvalta 
avtal 

   Överenskommelse Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Minnesanteckningar Registreras vid behov Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 
Public 360 

 

   Protokoll Registreras D Bevaras i värdkommunen. 
Gallras vid inaktualitet för 
den som ej är 
värdkommun 

K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 (om vi är 
värdkommun) 

 

   Inbjudan Registreras D   Public 360  

   Informationsutskick Registreras D  K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Informationsutskick av mindre vikt Registreras vid behov  K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 
Public 360 

 

   Dokumentation Registreras D  K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360  

1 6 6 Utveckla/förändra verksamheten     Gäller utveckling av verksamheten 
som inte bedrivs i projektform. För 
projekt, se 1.6.3 eller 1.6.4. Uppdrag. 

   Dokumentation Registreras D  K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Minnesanteckningar Kan registreras om det hör till 
ett ärende 

Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 
Public 360 

 

   Risk- och väsentlighetsanalys Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360  

    
Protokoll förhandlingar mellan fack och arbetsgivare MBL 
Remissvar 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Remiss Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Uppdragsbeskrivning Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360  

1 7  Allmänna handlingar och arkiv     Enskilda arkiv och samlingar; se 10.4 
Enskilda arkiv 

1 7 1 Post och postöppning      

   Rutiner för postöppning  Se kommentar K:2, R:1, T:1, S:1  Se 1.3.1, Styrande dokument. 
   Postöppningsfullmakt  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Pärm  

1 7 2 Lämna ut allmänna handlingar     Lämna ut allmänna handlingar/ 
uppgifter ur allmänna handlingar. 
Förfrågningar om att ta del av allmän 
handling som saknar pågående 
ärende. Om det finns ärende så ingår 
förfågan i respektive ärende och ska 
klassificeras och föras till det ärende 
som överklagas om överklagan sker. 

   Inkommen begäran ta del av allmän handling Registreras om begäran 
innehåller sekretess eller 
avslag ges 

Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 
Public 360 

 

   Beslut ej lämna ut allmän handling eller lämna ut den 
maskad 

Registreras D Bevaras K:3, R:1, T:1, S:1 Public 360 I ärenden som överklagas ska begäran 
om att ta del av allmän handling 
bevaras annars kan de gallras vid 
inaktualitet. 

   Besvärshänvisning Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Ingår ofta i beslutet 
   Kopior av utlämnade handlingar  Se anmärkning K:3, R:1, T:1, S:1   

   Överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Beslut/dom från förvaltningsdomstol Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360 För ekonomiskt bistånd, se 9.4.1 

   Följebrev Registreras om det innehåller 
sekretess 

Gallras vid inaktualitet K:3, R:1, T:1, S:1 I verksamheten/ 
Public 360 
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1 7 3 Redovisa information     Diarieföring/registrering av allmänna 
handlingar, arkivförteckning, 
dokumenthanteringsplan, beskrivning 
av myndighetens allmänna 
handlingar 

   Diarium  Bevaras K:2, R:2, T:3, S:3 Public 360  

   Postlista  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:2, S:1   

   Handlingskort  Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Ärendekort  Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360/papper Skrivs ut och arkivläggs tillsammans 
med ärendet om ärendet bevaras på 
papper. 

   Ärendelista  Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Arkivbeskrivning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Arkivförteckning  Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Visual Arkiv Uppdateras löpande. Krävs inte på 
myndighet om 
dokumenthanteringsplanen hålls 
aktuell utan förs av arkivmyndighet 
över överlämnade 
handlingar/information. 

   Klassificeringsstruktur  Se kommentar K:1, R:3, T:1, S:3  Se 1.3.1. Styrande dokument. 
   Dokumenthanteringsplan/Informationsplan  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2  Se 1.3.1. Styrande dokument. 
1 7 4 Vårda och förvara arkiv      

   Arkivtillsyn protokoll/plan  Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:1  Se 1.8.2 Tillsyn från tillsynsmyndighet 

   Arkivhandbok/böcker  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1  Se 1.3.1. Styrande dokument. 
   Katastrofplan  Se kommentar K:1, R:2, T:3, S:1  Se 1.3.1. Styrande dokument. 
   Intern utlåningsliggare för enskilda ärenden och handlingar  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1  Gallras när handlngarna återlämnats. 

   Avtal om utlån från arkivmyndigheten av överlämnat 
arkivmaterial som behövs i verksamheten. 

Registreras D Se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Avtal om deponering av arkivmaterial hos 
arkivmyndigheten 

Registreras D Se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

1 7 5 Tillgängliggöra allmänna handlingar och arkiv     Digitalisering för bättre återsökning, 
kulturarvsportal, 
programverksamhet, utlån 

   Avtal om mikrofilmning/digitalisering/scanning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360 T ex journaler, protokoll, bygglov m.m. 

   Avtal rörande utlån av material till annan 
myndighet/enskild 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360 T ex journaler, protokoll, bygglov m.m. 

   Avtal om publicering av arkivinformation Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Publci 360 T ex avtal med Riksarkivet om NAD. 

   Digitaliserad information (databaser)  Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1  Analog information som digitaliserats 
som ett led av tillgängliggörande, t ex 
bilddatabaser. 

         

1 7 6 Hantera arkivleveranser      

   Riktlinjer för leveranser av arkiv  Se anmärkning K:1, R:1, T:1, S:1  Se 1.3.1. Styrande dokument. Kan ingå 
i arkivhandbok. 

   Leveransreversal Registreras D Bevaras K:3, R:2, T:2, S:2 Public 360 Bevaras hos arkivmyndigheten och 
den verksamhet som överlämnar 
handlingar. 

1 7 7 Avhända allmänna handlingar     Permanent överförande av 
handlingar till andra myndigheter 
eller enskilda organ än 
arkivmyndigheten. Kräver KF-beslut. 

   Begäran om övertagande av handlingar Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Registreras D  

1 7 8 Överlämna allmänna handlingar för förvaring     Tidsbegränsat lån eller förvaring av 
handlingar enligt avtal 

   Beslut om överlämnande av allmänna handlingar för 
förvaring externt 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 Lag (2015:602) om överlämnande av 
allmänna handlingar för förvaring 

   Avtal om lån/förvaring av handlingar Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

1 7 9 Gallra allmänna handlingar      

   Gallringsplan i dokumenthanteringsplan  Se kommentar   Se 1.3.1 Dokumenthanteringsplan 
   Gallringslistor Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Gallringsrapport Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Gallringsbeslut, särbeslut Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:3 Public 360  

1 8  Tillsyn och Revision     Tillsyn som utövas inom ramen för 
kärnverksamheterna, se respektive 
verksamhetsområde. 

1 8 1 Revision och granskning     Intern revision 
   Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Begäran om yttrande Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360  

   Yttrande/svar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Beslut från revisionen Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360  

1 8 2 Tillsyn från tillsynsmyndighet     JO, externa revisorer, 
arkivmyndighet. Återkommande 
reguljära inspektioner. 

   Meddelande om förestående inspektion Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:3 Public 360  

   Underrättelse om inkommen anmälan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:3 Public 360  

   Begäran om uppgifter/yttrande Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Yttrande/svar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras  Public 360  

   Beslut/dom Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360  

   Kontrollplan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Register över ansvariga  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1   

   Handlingar rörande återkommande rutinmässiga 
kontroller av kortvarig betydelse 

 Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1   

1 9  Remisser, undersökningar och statistik     Remisser och yttranden 
1 9 1 Externa remisser      

   Remiss/begäran om yttrande som besvaras Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:3, S:3 Public 360  

   Yttrande/svar Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:3, S:3 Public 360  

   Beslut från remitterande organ Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:3, S:3 Public 360  

   Ansökan om anstånd för tidpunkt för yttrande Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360  
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   Beslut om anstånd för tidpunkt för yttrande Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

1 9 2 Externa undersökningar     Ex externa enkäter 
   Enkäter, inkomna  Se kommentar   Registreras och bevaras om de är av 

vikt annars gallras vid inaktualitet 

   Enkätsvar, avgivet  Se kommentar   Registreras och bevaras om de är av 
vikt annars gallras vid inaktualitet 

1 9 3 Statistik till andra myndigheter     Statistik ex till SCB, Skolverket m fl 

   Begäran om uppgifter  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

   Lämnade uppgifter  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 1 arkivex av den egna organisationens 
sammanställningar (motsv.) bevaras. 
Övriga gallras vid inaktualitet 

1 10  Registrera varumärke och bolag     Gäller även kommunala bolag. 
1 10 3 Varumärke     Även kommunala bolag 

   Registrering av varumärke Registreras D Bevaras  Public 360  

   Ansökan om registrering hos PRV/Bolagsverket Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 Patent och registreringsverket. 
Diarieförs 

   Registreringsbevis från PRV/Bolagsverket Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Förfrågan om tillstånd att använda kommunens/bolagets 
varumärke/logotyp 

Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:2 Public 360  

   Beslut i förfrågan om tillstånd att använda 
kommunens/bolagets varumärke/logotyp 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

         

1 11  Representera     Till exempel jubiléer, eller andra 
evenemang som kommunen 
arrangerar eller deltar i som en del av 
kommunens officiella representation. 

1 11 1 Evenemang och avtackningar     Föreningar, näringsliv etc. 
   Inbjudan, deltagare evenemangsaktiviteter Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Förslag evenemangsaktiviteter  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

   Meddelande antagen aktivitet till evenemangsplan  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

   Evenemangsplan Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Inbjudan, gäster Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Representationslistor och registreringsförteckningar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Dokumentation från evenemang, tackbrev och 
ordförandekorrespondens 

Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Redogörelse för evenemanget, 
fotografier, upptagningar. 

   Förtjänsttecken (motsv.) Registreras D Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Av förtjänsttecken framtagna för 
kommunens räkning bevaras ett 
"arkivexemplar" (T.ex. standar) 

   Representationsgåvor Registreras D Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Av gåva speciellt framtagen för 
kommunens räkning bevaras ett 
"arkivexemplar". (T.ex. föremål försett 
med kommunvapen) 
I annat fall dokumenteras gåvan i bild. 

   Tackkort Registreras om det ska 
anmälas till nämnd/KF 

Gallras efter 1 år K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360/ I 
verksamheten 

 

         

1 12  Dataskydd     Gäller PuL fram till maj 2018 och 
därefter den nya 
Dataskyddsförordningen 

1 12 1 Personuppgiftsombud/Dataskyddsombud      

   Beslut om personuppgiftsombud/dataskyddsombud Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Personuppgiftsbiträdesavtal Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360 kan ingå i avtal 2.6.3 
   Instruktioner för personuppgiftsbiträde  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

   Checklista  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

         

1 12 2 Samtycken      

   Handlingar rörande samtycken  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:1 Förvaras på den 
bolag/förvaltning/sk 
ola som personen 
tillhör 

Samtycken bör vara tidsbegränsade 
när det gäller skola och gallras tidigast 
efter eleven avslutat sin skolgång. 

   Information samt samtycken/åtaganden av samtycken till 
behandling av personuppgifter 

 Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:2 Förvaras på den 
bolag/förvaltning/sk 
ola som personen 
tillhör 

Rör samtycke kring att man får 
behandla personuppgifter i 
datasystem och hur man får behandla 
dem. Bör förvaras så länge personen 
är aktuell i systemet och så länge som 
personen bär skydd runt 
personuppgift. 

1 12 3 Personuppgiftsbehandling      

   Förteckning över personuppgiftsbehandlingar  Bevaras K:2, R:2, T:2, S:3 Draftit  

   Rutiner för hantering av de registrerades rättigheter      

   Begäran om registerutdrag  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1  Gäller registerutdrag rörande vilka 
system som innehåller 
personuppgifter på den som begär 
utdraget 

   Begäran om rättelse Registreras D Gallras efter 10 
år/Bevaras 

K:2, R:3, T:1, S:1  Underlaget gallras efter 10 år om 
ändringar/rättelser bevaras i 
systemets historik 

   Begäran om radering Registreras D Bevaras  Public 360 Den registrerade har möjlighet att 
själv begära att den 
personuppgiftsansvarige ska radera 
uppgifter. Dock har myndigheter 
begränsade möjligheter att radera 
personuppgifter som hanterats i 
samband med myndighetsutövning. 
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   Begäran om dataportabilitet Registreras D Bevaras  Public 360 Den registrerade har möjlighet att 
själv begära att den 
personuppgiftsansvarige ska kunna 
lämna ut personuppgifter för 
dataportabilitet dvs. den registerade 
vill ha med sig personuppgifter till en 
annan myndighet/företag. 

   Begäran om begränsning av behandling Registreras D Bevaras  Public 360  

   Begäran om invändning Registreras D Bevaras  Public 360  

   Begäran om komplettering av begäran Registreras D Bevaras  Public 360  

   Komplettering till begäran Registreras D Bevaras  Public 360  

   Beslut Registreras D Bevaras  Public 360  

   Utlämnande av handling (kvittens på att de fått 
registerutdrag och att de uppvisat legitimation) 

Registreras D Bevaras  Public 360  

   Underlag från verksamhetsområden om ev. förekomst Registreras D Bevaras  Public 360  

1 12 4 Personuppgiftsincidenter      

   Rutiner för personuppgiftsincidenter Se anmärkning    Se 1.3.1 
   Anmälan om personuppgiftsincident Registreras D Bevaras  Public 360 Till Datainspektionen och 

dataskyddsombud 
   Rapportering av personuppgiftsincident Registreras D Bevaras  Public 360 Till PUA och dataskyddsombud 
   Underrättelse om beslut Registreras D Bevaras  Public 360 beslut från Datainspektionen 
   Dokumentation om personuppgiftsincident Registreras D Bevaras  Public 360  

1 12 5 Visa efterlevnad och ansvar för dataskydd     Myndigheter ska kunna visa hur man 
efterlever de olika principerna i 
dataskyddsförordningen. Dessa är: 
Principen om uppgiftsminimering, 
Principen om korrekthet, Principen 
om lagringsminimering och Principen 
om integritet och konfidentialitet. 

   Konsekvensutredning vid behandlingar Registreras D Bevaras  Public 360 Förordningen ställer särskilda krav på 
personuppgiftsansvariga som vill 
behandla personuppgifter på ett sätt 
som kan medföra stora 
integritetsrisker för enskilda. Om den 
personuppgiftsansvarige avser att 
utföra en riskfylld 
personuppgiftsbehandling, måste 
denne först göra en noggrann analys 
av vilka konsekvenser behandlingen 
kan få för enskilda, en s.k. 
dataskyddskonsekvensbedömning 

   Dokumentation av åtgärder enligt GDPR (Bevisbörda) Registreras D Bevaras  Public 360 Arbeta aktivt med skydd och säkerhet. 
I dataskyddsförordningen finns en 
generell skyldighet för både 
personuppgiftsansvariga och 
personuppgiftsbiträden att vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda 
personuppgifter. 
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   A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , 
D Handlingstyp 

Registreras 
D=Diarium/V=Verksamhetssyst 
. 

Gallras/ Bevaras Informations- 
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion 

Förvaringsplats 
(verksamhets- 
system, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information och/ 
eller närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper) 

Kommentar 

A B C       

2   INTERN SERVICE      

2 1  Mötesadministration     Förberedelser och genomförande av 
nämndssammanträden, 
sammanträden och möten av olika 
slag. Gäller även bolag och förbund. 

2 1 1 Mötesplanering      

   Sammanträdesplanering (kalender) Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Beställningar av fika och lokaler  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:1   

2 1 2 Genomföra möten      

   Kallelse/ärendelista/föredragningslista med 
beslutsunderlag (kopior av de ärenden som tas upp på 
mötet) 

 Gallras efter 
sammanträde 

K:3, R:2, T:2, S:2  Gallras papper sparas digitalt 

   Kallelse/ärendelista/föredragningslista utan 
beslutsunderlag 

 Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:2  Får gallras om protokollet innehåller 
en ärendeförteckning annars måste de 
bevaras. 

   Kungörelse  Gallras efter 2 år K:1, R:2, T:2, S:2   

   Inkallelselistor, ersättare  Gallras efter 2 år K:1, R:2, T:2, S:1  Gäller enbart fullmäktige 
   Justeringsanslag  Gallras efter 2 år K:1, R:3, T:3, S:2 Den externa webben Förvaltningslagen ändrades 1/6 2017 

och man har där godkänt digitala 
justeringsanslag. 

   Årsregister  Bevaras K:1, R:1, T:1, S:2   

2 2  Administration av förtroendevalda      

2 2 1 Registrera förtroendevalda      

   Förtroendemannaregister, kopia  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2 I verksamheten  

   Sekretessförbindelse  Gallras 2 år efter 
inaktualitet 

K:1, R:2, T:2, S:1 I verksamheten Behöver ej förekomma 

   Medgivande öppna post  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:1  Se 1.7.1 Post och postöppning 
   Avtal lån av surfplatta/dator  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Närarkiv  

2 2 2 Ersättning och arvoden till förtroendevalda      

   Arvodesunderlag (närvarolistan, förrättningsrapporter, 
inkomstuppgifter, reseräkningar, intyg för förlorad 
arbetsinkomst etc.) 

 Gallras efter 7 år K:2, R:2, T:2, S:2 Närvarolistor, 
förrättningsrapport, 
intyg om förlorad 
arbetsinkomst och 
reseräkningar 
förvaras i en pärm. 
Inkomstuppgifter i 
Visma 

 

2 2 3 Utveckla förtroendevaldas kompetens     Gäller beslutsprocessen. Fördjupning i 
beslut och politiskt arbete. OBS! Kan 
också gälla om politiker sitter i special 
nämnd/styrelse där specifik 
utbildning krävs inom området för att 
de ska kunna fatta beslut. 

   Inbjudan till externa kurser och konferenser  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Se kommentar Kommer oftast på e-post, skickas 
vidare till den berörda 

   Material från intern utbildning för nya förtroendevalda  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Program, 
deltagarlistor, ev unikt 
studiematerial samt kopior av ev 
kursintyg bevaras. Övriga 
handlingar (som inte ingår i 
ekonomisk eller 
personalredovisning) kan gallras 
vid inaktualitet 

2 2 4 Avtacka/hedra förtroendevalda      

   Riktlinjer för gåvor  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1  Se 1.3.1 Styrande dokument. 
   Register över gåvor  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Dokumentation från avtackning/uppvaktning Ett urval kan registreras D Gallras vid 
inaktualitet/Bevaras 

K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360/I 
verksamheten 

Ex. bilder, inbjudan etc. Ett urval kan 
registreras och bevaras. 

2 3  Informera och kommunicera internt      

2 3 1 Internt informationsmaterial      

   Information/Instruktioner av tillfällig eller ringa karaktär  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1  Avser information till allmänheten 
framtagen i form av t.ex broschyr, 
skrivet eller kopierat blad, 
textdokument på hemsida, portal etc. 
med allmän eller specifik (ej 
individuell) information. 

   Broschyrer  Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Närarkiv Ett exemplar av varje ska bevaras. 
   Kataloger eller annat informationsmaterial kring bl.a 

kursutbud och tjänster, interna 
 Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Närarkiv Ett exemplar av varje ska bevaras. 

   Verksamhetens historia Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:3 Public 360  

   Pressklipp  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Meltwater Länkade via webtjänst 
2 3 2 Intern webb     Intranät/Kupén 
   Handböcker/interna rutiner  Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:1  Se 1.3.1 Styrande dokument. 1 ex 

sparas vid större förändringar 
   Dokumentbibliotek  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1  Uppdateras löpande 
   Webbsidor  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:2, S:2 SiteVision  

2 3 3 Projekt- och samarbetsytor på webben     Gäller bland annat intranätets 
samarbetsytor, OneDrive och 
Sharepoint/teams 

   Samarbetsytor  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1  Information av vikt måste ha sparats 
på annan plats. 

   Projektytor  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:1  Information av vikt måste ha sparats 
på annan plats. 

   Dokumentbibliotek  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:2, S:2  Information av vikt måste ha sparats 
på annan plats. 
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2 3 4 Direktkommunikation med medarbetare      

   Massutskick via e-post eller sms, informationsträffar  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1   

   Internt nyhetsbrev  Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Informationsutskick av vikt för verksamheten  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1   

         

2 4  Ekonomiadministration      

2 4 1 Kontoplan      

   Ekonomiadminstrativt system  Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:2 UNIT4 Bevaras i sin helhet eller i urval. 
Behövs för förståelse och 
användbarhet av ekonomiinformation 
vid forskning 

   Kontoplan och konteringsdimensioner, inkl. 
kodförteckningar/kodplan 

 Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1 UNIT4 Ingår i systemdokumentation 

   Användare i ekonomisystemet  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1  Se 2.11.2 Förvalta IT-system 
   Behandlingshistorik  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1  Se 2.11.2 Förvalta IT-system 
   Systemdokumentation  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2  Se 2.11.2 Förvalta IT-system 
   Beskrivningar av automatkonteringar  Gallras efter 7 år K:2, R:3, T:2, S:1 UNIT4  

2 4 2 Leverantörsreskontra     Pengar ut. De flöden som genererar 
konstnader för verksamheter i 
kommun, bolag och stiftelser 

   Avstämningslistor/underlag  Gallras efter 2 år K:1, R:2, T:1, S:1 Pärm ekonomi Sammanställningar som upprättas i 
samband med bokföring och 
utbetalningar 

   Fakturahanteringssystem  Se anmärkning K:1, R:2, T:1, S:1 UNIT4 Bevaras i sin helhet eller i urval. 
Behövs för förståelse och 
användbarhet av ekonomiinformation 
vid forskning. Innehåller uppgifter om 
hantering av skannade filer, kontering 
och attestering 

   Fellistor  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1  Avser bokföringsverifikationer 
   Attestlista  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1 På respektive 

förvaltning 
Revideras fortlöpande 

   Leverantörsfakturor, elektroniska och digitaliserade  Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 UNIT4  

   Leverantörsfakturor, inkomna på papper  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1 CGI arkiverar 
pappersoriginal, 
skannar till UNIT4 

 

   Leverantörsregister  Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1  Ska innehålla: organisationsnummer, 
företagskod, kundnummer och 
kundnamn. Bevaras med vissa 
tidsintervaller för forskning 

   Leverantörsreskontra, utgående  Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 UNIT4 Ska innehålla: leverantörsnamn, 
kundnummer, reskontratyp, 
reskontraserie, fakturanummer, 
fakturadatum, verifikationsnummer, 
verifikationsserie, bokföringsdatum, 
belopp 

   Leverantörsreskontra, kvittens  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1 UNIT4 Ska innehålla: 
utbetalningsbekräftelser, kvittens på 
skapad fil till betalinstitut, 
återrapporteringar av utförda 
betalningar, bokföring av utförda 
betalningar 

   Underlag för utbetalningar  Gallras efter 7 år K:1, R:2, T:1, S:1 UNIT4 Ska innehålla: Attesterade lönefiler, 
körjournaler, kundrabatter, 
återbetalningar, överföringar etc. 

   Utbetalningsjournaler  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1 Papper, närarkiv Sammanställning av genomförda 
utbetalningar 

2 4 3 Kundreskontra     Pengar in. De flöden som genererar 
inkomster för kommunen 
förvaltningar, bolag och stiftelser 

   Kundfaktura  Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1  Digital 
   Avstämningslistor/underlag  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1  Sammanställningar som upprättas i 

samband med fakturering och 
inbetalningar 

   Faktureraunderlag  Gallras efter 2 år K:1, R:2, T:1, S:1 På respektive 
förvaltning 

Beställningar och annat som innehåller 
uppgifter som behövs för att 
sammanställa kundfakturor 

   Fellistor  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1  Avser bokföringsverifikationer 
   Fakturafil  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 UNIT4  

   Debiteringslista  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Inbetalningsjournal  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1  Sammanställning av fakturor som 
inbetalats av kund 

   Autogiroanmälan  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1 I verksamheten  

   E-medgivande autogiro  Gallras efter 2 år K:1, R:2, T:1, S:1 Visma/katalog i 
Outlook 

 

   Medgivandeaviseringar   K:1, R:2, T:1, S:1 Papper/ katalog i 
outlook 

 

   Anmälan e-faktura  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Katalog i Outlook  

   Inbetalningsunderlag, plus- eller bankgiro  Gallras efter 7 år K:1, R:2, T:1, S:1   

   Filöverföring/integrering mellan försystem  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1  Information som förs över för att 
möjliggöra fakturering eller 
kontroll/avstämning av fakturering och 
inbetalning 

   Kundregister  Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 UNIT4  

   Kundreskontra  Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1   

   Utskriftsfil för fakturor  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1  Kopior av utgående fakturor. Under 
förutsättning att originalinformationen 
sparas i kund- och ekonomisystem 

2 4 4 Anläggningsreskontra      

   Anläggningsreskontra  Gallras efter 7 år    
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   Anläggningsregister  Bevaras  Ingår i bokslutet Uppdateras kontinuerligt. Årlig 
version. 

   Anläggningsspecifikation  Bevaras  Ingår i bokslutet Skapas vid aktivering av anläggning. 

   Värdejustering av anläggningar (bekräftelse)  Gallras efter 7 år  Ingår i bokslutet Inträffar efter t.ex. försäljning, 
utarangering, värdeöverföring, 
nedskrivning och uppskrivning av ett 
av kommunens objekt och det inte 
längre är aktuellt för kommunen dvs 
man räknar 10 år efter detta och sedan 
kan de gallras 

   Avskrivningar, avskrivningsbekräftelse  Gallras efter 7 år   Vid avskrivning av fastigheter 
2 4 5 Fakturera internt      

   Underlag  Gallras efter 2 år  I vermsamheten  

   Interdebitering/kostnadsfördelning  Gallras efter 7 år  UNIT4  

   Bokföringsorder  Gallras efter 7 år  UNIT4  

2 4 6 Löpande bokföring     Med löpande redovisning menas de 
informationsmängder som 
uppkommer hos förvaltningar, bolag 
och stiftelser i samband med 
avstämning, kontroll och rapportering 

   Avstämningslistor/underlag  Gallras efter 2 år   Månadsvisa rutinkontroller vid 
genomgång av redovisningen 

   Rekvisition  Gallras efter 2 år    

   Huvudbok  Bevaras  UNIT4  

   Verifikationsrapporter, löpande redovisning  Gallras efter 7 år  UNIT4 Skapas vid huvudboksrelaterade 
händelser i ekonomisystem. 
Innehåller: avräkningslistor vid 
inläsning från interna och externa 
försystem t.ex. rättad avräkningslista, 
ej korrigerade verifikat, 
bokföringsorder och 
verifikationsspecifikationer t.ex. 
bokföringsorder, reverseringar i 
leverantörs- eller kundreskontran 

2 4 7 Ekonomiska anspråk     Bestridande av faktura, 
skadeståndskrav och 
försäkringsärenden i samband med 
ekonomiska anspråk, fodringar och 
avskrivning av fodringar 

   Betalningspåminnelser  Gallras efter 2 år   Efter betalning eller avskriven fodran 

   Kravfil  Gallras efter 2 år  UNIT4  

   Föreläggande Registreras D Bevaras  Public 360  

   Inkassorapport  Gallras efter 2 år  PayWeb Sammanställning av pågående 
inkassoärenden, antingen 
egenupprättade eller inkommen från 
inkassobolag 

   Bestridande av faktura Registreras D Bevaras  Public 360  

   Ärenden om reducerad avgift Registreras D Bevaras  Public 360  

   Uppdragserkännande Justitia  Gallras efter 2 år  PayWeb  

   Statusrapport  Gallras efter 2 år  PayWeb  

   Avslutsrapport  Gallras efter 2 år  PayWeb  

   Konkursbesked  Se kommentar  Pärm Bevaras om eget ärende. 
Samlingsnumret kan gallras efter 2 år. 

   Fusionsbesked  Se kommentar  Pärm Bevaras om eget ärende. 
Samlingsnumret kan gallras efter 2 år. 

2 4 8 Taxering och skatteredovisning     Med detta menas de flöden som 
hanterar redovisning samt 
ansökningar till Skatteverket 

   Underlag för ansökan om moms  Gallras efter 7 år  Pärm  

   Ansökningar ersättning moms  Gallras efter 2 år  Pärm  

   Skattedeklarationer, moms och arbetsgivaravgift  Gallras efter 7 år  Digital deklaration Underlag i pärm. 
   Skatteverkets utbetalnings- eller inbetalningsbesked  Gallras efter 7 år  Pärm  

   Skatteverkets redovisningsräkning utbetalningsår Registreras D Bevaras  Public 360  

   Taxeringsvärden  Gallras vid inaktualitet  Papper Bilaga till deklarationen 
2 4 11 Kontanthantering      

   Kassarullar  Gallras efter 7 år    

   Redovisning av kassa  Gallras efter 7 år  UNIT4 Ingår i dagrapport UNIT4 
   Babs-kvitton, kassakvitton  Gallras efter 7 år  Pärm i närarkiv  

2 5  Finans- och skuldförvaltning      

2 5 1 Förvalta finanser     Ex. aktier och värdepapper 
   Kapital och värdepapper  Bevaras   Depåkonto i bank 
   Fondredovisningar Registreras D Bevaras  Public 360 Månadsrapporter från förvaltarna 
   Låneförteckningar  Gallras efter 7 år  Pärm  

   Lånereskontra  Se kommentar   Kommunledningsförvaltningen 
ansvarar för lånereskontran 

2 5 2 Inkommande bidrag     Ansökan om statliga/övriga bidrag 
   EU-bidrag, ansökan Registreras D Gallras efter speciella 

regler för EU-projekt 
 Public 360 För mer information kring EU-projekt 

se 1.6.2 Projekt 
   EU-bidrag, beslut Registreras D Gallras efter speciella 

regler för EU-projekt 
 Public 360  

   Statsbidrag, ansökan Registreras D Gallras efter 7 år  Public 360 T.ex. energirådgivning el. 
utjämningsbidrag även de stora 
statsbidrag kommunen får av staten i 
olika sammanhang. Innehåller ansökan 
och beslut. 

   Statsbidrag, beslut Registreras D Gallras efter 7 år  Public 360  

   Uppgifter om bidragskriterier Registreras D Bevaras  Public 360  

   Underlag för statsbidrag från verksamheten  Gallras efter 2 år  I verksamheten  

   Redovisning av statsbidrag Registreras D Bevaras  Public 360  

2 5 3 Inlån      

   Revers  Bevaras  Pärm  

   Delegationsbeslut Registreras D Bevaras  Public 360  
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   Underlag för betalning  Bevaras  Pärm  

2 5 4 Utlån      

   Revers  Bevaras  Pärm  

   Delegationsbeslut Registreras D Bevaras  Public 360  

   Underlag för betalning  Bevaras  Pärm  

2 5 5 Borgen      

   Ärenden om kommunal borgen Registreras D Bevaras  Public 360  

2 5 6 Utdelningar och koncernbidrag      

   Beslut om utdelning eller koncernbidrag Registreras D Bevaras  Ingår i budgeten/ 
Public 360 

 

   Avkastningskrav Registreras D Bevaras  Public 360 Gäller kommunala bolag 
2 5 7 Ägartillskott      

   Beslut om ägartillskott Registreras D Bevaras  Ingår i budgeten/ 
Public 360 

 

   Betalningsfil  Gallras efter 7 år    

2 6  Inköp och försäljning      

2 6 1 Genomföra upphandling      

   Dokumentation inför upphandling Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Syfte med upphandlingen 
   Inbjudan Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360 Inbjudan skickas till andra 

kommuner/förvaltningar att delta i 
upphandling 

   Intresseanmälan/bekäftelse Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Fullmakt Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Annons och förfrågningsunderlag Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 OSL 19 Kap 3 § 
   Frågor och svar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 OSL 19 Kap 3 § 
   Kompletteringar Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360 OSL 19 Kap 3 § 
   Öppningsprotokoll Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:2, S:1 Public 360 OSL 19 Kap 3 § 

   Upphandlingsrapport/-protokoll Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 OSL 19 Kap 3 § 
   Anbudsutvärdering/Utvärderingsprotokoll Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 OSL 19 Kap 3 § 
   Anbud, ej antaget - Över tröskelvärde  Se kommentar K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360 Vanliga upphandlingar kan gallras 

efter 5 år men vid EU-upphandling 
måste även icke antagna anbud 
bevaras. Absolut sekretess tills 
tilldelningsbeslutet offentliggjorts. 

   Anbud, ej antaget - Under tröskelvärde  Gallras efter 5 år K:1, R:1, T:1, S:1 Pärm ekonomi  

   Antagna anbud Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 OSL 19 Kap 3 § 
   Tilldelningsbeslut Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Gäller även annonsen 
   Avbruten upphandling Registreras D Gallras efter 2 år K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Beställningsbekräftelse Registreras D Bevaras K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Efterannons Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Överprövning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360  

 
2 6 2 Avropa från ramavtal och direktupphandling      

   Offerter  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Beställningsbekräftelse  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Garantibevis  Gallras vid garantitidens 
upphörande 

K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Produktdokumentation  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Följesedel  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Blankett för direktupphandling Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 Gäller över 100 000 kronor 
   Anbudsutvärdering/Utvärderingsprotokoll Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360 Gäller över 100 000 kronor 
         

2 6 3 Förvalta avtal     Bevakning av avtal, option på 
förlängning vid upphandling etc. 

   Avtal/kontrakt av vikt Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360  

   Avtal/kontrakt av rutinmässig karaktär Registreras D Gallras två år efter 
avtalets utgång 

K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360 Avtal/kontrakt av mindre ekonomisk 
betydelse 

   Avtalsuppföljning Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Avtalsförlängning Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Prisjustering Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:1 Public 360  

   Personuppgiftsbiträdesavtal Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360 Bilaga till avtal 

2 7  Personaladministration      

2 7 1 Rekrytera personal      

   Kravprofil  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Annons Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Skapas i Varbi, pdf tas ut och 
registreras i P360. 

   Sammanställning över sökande Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360 Skapas i Varbi, pdf tas ut och 
registreras i P360. 

   Ansökningar, ej erhållen tjänst  Gallras efter 2 år K:2, R:1, T:1, S:1 HR-supporten tom 
2021-12-31/Varbi fr 
o m 2019-10-01 

 

   Utlåtande från rekryteringskonsult  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:2   

   Ansökningshandlingar och betyg från antagen  Bevaras K:2, R:1, T:1, S:1 Personalakt Skrivs ut från Varbi och skickas in till 
personalavdelningen 

   Testresultat  Gallras efter 2 år K:2, R:2, T:1, S:2 I testverktyget Olika verktyg kan användas, ex 
JobMatch 

   Intresseanmälningar  Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:1 I verksamheten eller 
Varbi 

 

2 7 2 Anställa personal      

   Anställningsavtal  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Personalakt  

   Introduktionsplan      

   Checklista vid introduktion  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Beställning av passerkort  Se kommentar   Se 5.5.1 
   Beställning av tjänsteID-kort  Se kommentar   Se 5.5.1, skickas till 

omsorgsförvaltningen 
   Tystnadsplikt    Närmsta ansvarig 

chef pärm 
 

   Fullmakt för postöppning  Gallras vid inaktualitet  Kansliavdelningen, 
postöppning 

 

   Kvittenser för nycklar    Receptionen  

2 7 3 Bemanning och ledigheter      

   Beviljad ansökan om tjänstledighet längre än 6 månader  Bevaras (se kommentar) K:2, R:1, T:1, S:1 Personec P Om informationen förs in i Personec P 
kan pappersunderlaget gallras efter 2 
år 

   Beviljad ansökan om tjänstledighet kortare än 6 månader  Gallras efter 2 år K:2, R:1, T:1, S:1 Personec P  
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   Ansökan om semesterledighet  Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:1 Personec P  

   Semesterlistor  Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:1 Hos berörd 
verksamhet 

 

2 7 4 Administrera anställningar      

   Nytt anställningsavtal Registreras V Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Personalakt Exempelvis anställningsform, ny 
befattning, sysselsättningsgrad. Skapas 
i Winlas skrivs ut och läggs i 
personalakt. 

   Anhöriglista  Gallras vid inaktualitet K2; R:2; T:1; S:1 Teams/pärm  

   Förordnande Registreras D, kan vara ett 
politiskt beslut 

Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Public 
360/Personalakt 

 

   Bisysslor  Gallras vid inaktualitet K:2, R:3, T:1, S:2 I verksamheten  

   Tjänstgöringsintyg  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:1 Personec P Innehåller uppgifter om anställningstid 
och arbetsuppgifter. Kopia sparas inte. 

   Tjänstgöringsbetyg  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Personalakt Från chef med omdöme om anställd 

   Arbetsgivarintyg  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:1 Personec P För arbetstagare som har för avsikt att 
ansöka om arbetslöshets-ersättning. 
Kopia sparas inte. 

   Ansökan om höjd sysselsättningsgrad  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten Närmaste chef ansvarig 
   Erbjudande om höjd sysselsättninggrad  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten Närmaste chef ansvarig 
   Ansökan om önskad sysselsättningsgrad  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten Närmaste chef ansvarig 
2 7 5 Personalhälsa      

   Rehabiliteringsutredning Registreras V Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Adato  

   Plan för återgång i arbete Registreras V Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 Adato Ingår i rehabiliteringsutredningen 
   Arbetsförmågebedömning Registreras V Bevaras K:3, R:3, T:1, S:3 Adato Ingår i rehabiliteringsutredningen 
   Behandlingsplan Registreras V Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 Adato Ingår i rehabiliteringsutredningen 
   Resultat från behandling, rapport Registreras V Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 Adato Ingår i rehabiliteringsutredningen 
   Läkarintyg som ingår i rehabiliteringsutredning Registreras V Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 Adato Ingår i rehabiliteringsutredningen 

   Läkarintyg som inte ingår i rehabiliteringsutredning Registreras V Gallras efter 2 år K:3, R:2, T:1, S:2 Adato  

   Sjukanmälan/sjukförsäkran Registreras V Gallras efter 2 år/Kan 
behöva bevaras längre på 
grund av sjuklöneperiod 

K:2, R:1, T:1, S:2 Personec P  

   Omplaceringsutredning Registreras V Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Adato  

   Beslut om omplacering Registreras V Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Adato  

   Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan Registreras V Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 LISA  

   Utredning om arbetsskada Registreras V Bevaras K:3, R:2, T:1, S:2 LISA  

   Anmälan till AFA (TFA-KL) Registreras V Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 LISA Anmälan till AFA görs av 
medarbetaren. 

   Beslut om sjukersättning  Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Personalakt Från Försäkringskassan 
   Anmälan om diskriminering, trakasserier eller kränkande 

behandling 
Registreras V Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 LISA  

   "Särskilt högriskskydd" Meddelande om beslut från 
Försäkringskassan om ersättning första dagen 

 Gallras efter 7 år K:2, R:2, T:1, S:2 Pärm hos 
personalavdelningen 

 

   "Särskilt högriskskydd" Ansökning om ersättning för 
kostnader 

 Gallras efter 7 år K:2, R:2, T:1, S:2 Pärm hos 
personalavdelningen 

Ansökan om ersättning för 
sjuklönekostnader för en anställd med 
särskilt högriskskydd. 

2 7 6 Utbilda och utveckla personal      

   Medarbetarsamtal  Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:2 I verksamheten  

   Lönesamtal  Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:2 I verksamheten  

   Kursmaterial  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Teams/Public 360  

   Studieintyg/legitimation  Bevaras K:2, R:1, T:1, S:1 Verksamhet/Persona 
lakt 

Kursintyg förvaras hos medarbetare 
som genomfört kursen. 
Intyg som krävs för tjänsten förvaras i 
personalakt. 
I WInLas finns uppgifter om 
lärarlegitimation som är hämtade från 
Skolverket. 

   Kompetensutvecklingsplan  Se kommentar K:2, R:1, T:1, S:1  Ingår i medarbetarsamtalet 
   Arbetsbeskrivning  Se kommentar K:2, R:1, T:1, S:2  Kan ingå i anställningsavtal 
2 7 7 Disciplinåtgärder för personal      

   Dokumentation om misskötsamhet  Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Adato/Personalakt  

   Underrättelse till facklig organisation  Gallras vid inaktualitet K:2, R:3, T:1, S:2 I verksamheten Förutsätter att protokoll förts vid 
möte. 

   Underrättelse till berörd medarbetare  Gallras vid inaktualitet K:2, R:3, T:1, S:2 I verksamheten Förutsätter att protokoll förts vid 
möte. 

   Facklig organisations begäran om överläggning  Gallras vid inaktualitet K:2, R:3, T:1, S:2 I verksamheten  

   Protokoll från överläggning Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360 Förvaras i personalakt. Det råder inte 
sekretess i disciplinärenden utan både 
underlag och beslut är offentliga. 

   Underlag inför disciplinär åtgärd Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360 Förvaras i personalakt. Det råder inte 
sekretess i disciplinärenden utan både 
underlag och beslut är offentliga. 

   Beslut om disciplinär åtgärd ex skriftlig varning Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360, kopia i 
Personalakt 

 

   Polisanmälan  Se kommentar K:2, R:3, T:1, S:2  Se 5.5.7 Anmäla till polis 
2 7 8 Uppvakta personal      

   Inbjudan till förvaltningar att anmäla aktuell medarbetare 
för minnesgåva 

 Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Sammanställningar över aktuell personal/berättigade 
medarbetare, minnesgåva 

 Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten Uppdateras löpande 

   Inbjudan till personal, minnesgåva  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

2 7 9 Avsluta anställning      

   Uppsägning på egen begäran Registreras V Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Personalakt/Persone 
c P 

 

   Besked om avgång från anställning vid 68 års ålder Registreras V Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Personalakt/Persone 
c P 

 

   Avgångssamtal, anteckningar från  Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:2 I verksamheten  

   Checklista vid avgångssamtal  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 I verksamheten  

   Tidsbegränsad anställning upphör      
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   Besked till arbetstagare om att tidsbegränsad anställning 
kommer att upphöra 

Registreras V Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:2 Nilex Brev om varsel tas ut från WinLAS av 
löneservice och skickas till chef som 
lämnar till arbetstagare. 

   Varsel till facklig organisation Registreras V Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:2 Nilex Sammanställning över personer som 
får besked om att tidsbegränsad 
anställning kommer att upphöra tas ut 
från WinLAS av löneservice och skickas 
till facklig organisation 

   Begäran om överläggning Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Anspråk på företrädesrätt Registreras V Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Personalakt Svar från medarbetare som gör 
anspråk på företrädesrätt 
Begärt företräde registreras i WinLAS. 

   Uppsägning, personliga skäl      

   Underrättelse till arbetstagare om uppsägning, personliga 
skäl 

Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Varsel till facklig organisation om uppsägning, personliga 
skäl 

Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Begäran om överläggning angående uppsägning, 
personliga skäl 

Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Besked om uppsägning på grund av personliga skäl Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Avsked      

   Underrättelse till arbetstagare om avsked Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Varsel till facklig organisation om avsked Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Begäran om överläggning angående avsked Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Besked om avsked Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Arbetsbrist      

   Protokoll från samverkan/förhandling om 
organisationsförändring 

Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360  

   MBL-information §15 Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Kallelse MBL §11 Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Omplaceringsutredning Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

I utredningen ingår att se över och 
erbjuda andra tjänster 

   Turordningslista Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Protokoll från förhandling om uppsägning Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360  

   Besked om uppsägning Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Anspråk på företrädesrätt Registreras V Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 WinLAS/ Personalakt  

   Ogiltighetsförklaring Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

Tvisteförhandling?? 

   Skadeståndskrav Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Överenskommelse om uppsägningsvillkor, enskild 
arbetstagare 

Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Övrigt      

   Avslut av anställning genom överenskommelse Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360/ 
Personalakt 

 

   Dödsfall      

   Dödsfallsintyg och släktskapsutredning  Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2  KPA hanterar dessa fr o m 2018-09-01 

   Anmälan till tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)  Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2  KPA hanterar dessa fr o m 2018-09-01 

   Dödsfallsanmälan  Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2  KPA hanterar dessa fr o m 2018-09-01 

   Bouppteckningsbevis  Bevaras K:2, R:3, T:1, S:2 Personalakt  

2 7 10 Förmåner personal      

   Allmänna förmåner, handlingar  Se kommentar   Ex. fritidsstudiebidrag (RIB), 
friskvårdsbidrag kan generera 
ekonomiska underlag. 
För ekonomihandlingar, se 2.4.2 
För utbetalning via personalsystem, se 
2.9.1 

   Individuella förmåner, handlingar  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Personalakt  

   Byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar Registreras V Gallras vid inaktualitet K:2, R:1, T:1, S:1 Personec Blankett kan gallras efter registreringi 
Personec P 

   Löneväxling till pensionsförsäkring Registreras V Bevaras K:2, R:1, T:1, S:1 Personalakt Rapporteringsfil och ansökan skickas 
till löneservice från Folksam alternativt 
arbetstagare. 

2 8  Systematiskt arbetsmiljöarbete      

2 8 1 Arbetsmiljö-/skyddsrond      

   Skyddsrondsprotokoll  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:2 I verksamheten Uppdateras kontinuerligt 
   Riskbedömning och handlingsplan, vid arbetsmiljö- 

/skyddsrond 
 Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:2 I verksamheten Uppdateras kontinuerligt 

2 8 2 Utreda arbetsmiljö Registreras D     

   Beslut från arbetsmiljöverket  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1  Se 1.8.2 
   Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Personalakt  

   Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbete Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Sjukfrånvarostatistik, riskanalys  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1  Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet 
   Sammanställning av tillbud, olycksfall och arbetsskador  Se kommentar K:1, R:1, T:1, S:1  Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet 

   Utredning av arbetsmiljö Registreras D Bevaras K:3, R:1, T:1, S:1 Public 360 Ex. utredning av kränkande 
särbehandling, fysisk arbetsmiljö. 
Sekretessbedöm handlingen vid 
behov. 

   Konsekvensbeskrivning inför beslut om förändring Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360 Ingår i beslutsunderlaget inför beslut 
om förändring, ex 1.3.2. 

   Riskbedömning och handlingsplan, vid förändring av 
verksamhet 

Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Riskbedömning och handlingsplan, vid arbetsmiljörisk Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Riskbedömning och handlingsplan, OSA  Gallras vid inaktualitet  Förs löpande hos 
ansvarig chef/Teams 
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   Riskbedömning och handlingsplan enligt SF säkerhetsrutin, 
klientrelaterad 

 Gallras vid inaktualitet  aktskåp/digitalt i 
Viva 

Gallras när klienten avslutas. Blankett 
riskbedömning och handlingsplan 
enligt säkerhetsrutin vid förhöjd, 
allvarlig risk eller utlöst larm 

   Förteckning över skyddsombud  Gallras vid inaktualitet  Public 360  

2 9  Löneadministration      

2 9 1 Registrera tjänstgöring och lön      

   Lönelistor/lönespecifikation Registreras V Bevaras K:2, R:1, T:1, S:2 Personec P  

   Arvoden för förtroendevalda, gode män, kontaktpersoner Registreras V Gallras efter 2 år K:2, R:2, T:2, S:2 Personec P  

   Ersättningar Registreras V Gallras efter 2 år K:2, R:2, T:2, S:2 Personec P Ex. handledararvode, lägerersättning, 
friskvård (RIB) 

   Förskottsanmälan (tim) Registreras V Gallras efter 2 år K:2, R:1, T:1, S:2 Personec P  

   Löneavdrag Registreras V Gallras efter 2 år K:2, R:2, T:2, S:2 Personec P Ex kostavdrag, mobiltelefon 
   Skatter Registreras V Gallras efter 7 år K:2, R:1, T:1, S:1   

   Timrapporter Registreras V Gallras efter 2 år K:2, R:2, T:2, S:2 Pärm hos 
personalavdelningen 

 

   Löneunderlag Registreras V Gallras efter 2 år. Om 
materialet är 
momspliktigt gallras det 
efter 7 år 

K:2, R:2, T:2, S:2 Personec P T.ex. Kvitto från reseräkningar. 
Manuella underlag för jour mm. 
Arvodesbeslut, politiker, godemän 

   Lönetillägg/lönebeslut, blankett Registreras V Bevaras K:2, R:2, T:2, S:2 Personalakt  

   Arbetstidsschema  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:2 Personalavdelningen  

   Retroaktiv lön  Gallras efter 2 år K:2, R:2, T:2, S:2 Teams Retrolistor 
   Sjukanmälan till försäkringskassan  Gallras efter 2 år K:2, R:2, T:2, S:2 Personalserver Filen med sjukanmälan till 

försäkringskassan skapas i Visma och 
sparas på servern. 

   Övertidsjournal  Gallras efter 3 år K:2, R:2, T:1, S:2 Personec P Informationen ska finnas tillgänglig i 3 
år enligt arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. 

   Facklig tid, sammanställning  Gallras efter 2 år K:2, R:1, T:1, S:2 Pärm hos 
personalavdelningen 

 

   Lönefördelningsbok/bokföringsorder  Gallras efter 2 år K:2, R:1, T:1, S:1 Nilex Ombokningar, %-fördelning 

2 10  Pension      

2 10 1 Pensioner      

   Ansökan om pension  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1  KPA hanterar dessa fr o m 2018-09-01 
(Pensionshjälpen) 

   Pensionsbrev, beslut om pension  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Personalakt  

   Matrikelutdrag som rör pension  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Personalakten 
(Capella/Ifo – gamla 
system finns även i 
papper) Personec P 

Med tjänstepensiongrundande 
anställningstid. 

   AFA-beslut  Gallras vid 
pensionsavgång, se 
kommentar 

K:2, R:2, T:1, S:1 Personalakt Kan behövas längre om personen 
avlider och vi var sista arbetsgivare 

   Avtal om särskilda pensionslösningar  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Personalakt  

   Återkrav av pension  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:1  Återkrav sköts av KPA 
   Upphörande av pensionsutbetalningar  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Personalakt  

   Utanordning av pensionsmedel inkluderat 
kontoutdrag 

 Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:1  KPA hanterar dessa fr o m 2018-09-01 

2 10 2 Rapportera till pensionsmyndighet      

   Kontoutdrag KPA  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1 Pärm hos 
personalavdelningen 

 

   Premier rapporterade till Pensionsvalet  Se kommentar   KPA hanterar dessa fr o m 2018-09-01 

   Delårsrapporter till KPA  Gallras vid inaktualitet K:2, R:2, T:1, S:2  Ligger i KPA:s system 
   Årsrapport till KPA  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360 Skickas digitalt till KPA. 
         

2 11  IT och telefoni      

2 11 1 Införa IT-system      

   Utredning/underlag Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360  

   Kravspecifikation Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Förstudie  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:1  Se 1.6.3 Projekt 
   Avtal med leverantör  Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:2  Se 2.6.3 Förvalta avtal 
   Leveransgodkännande Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Inbjudan till utbildning  Bevaras/Gallras vid 
inaktualitet 

K:1, R:1, T:1, S:1 Public 360 Kan registreras och bevaras om det 
handlar om en större 
kommunövergripande utbildning. Alla 
fortlöpande utbildningar i 
införandefasen behöver ej registreras 

   Internt utbildningsmaterial Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:1 Public 360  

   Rutin för införande av system  Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:2  Se 1.3.1 Styrande dokument. Mall för 
rutin ska bevaras och vid stora 
införandeprojekt av system ska 
rutinen hur det gått till bevaras. 

2 11 2 Förvalta IT-system     Programvaror, förvaltning och 
utveckling av system, behörigheter, 
överenskommelse om servicenivåer 
mm 

   Behörighetsuppgifter   K:1, R:2, T:2, S:2  Beställningar och annan hantering av 
behörigheter till system 

   Förvaltningsplan för system Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

   Informationsklassning Registreras D, när förändringar 
görs i klassningen 

Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360 Kan ingå i Se 1.3.1 Styrande dokument, 
dokumenthanteringsplan 

   Riskanalys för system Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:2, S:2 Public 360 Registreras när riskanalys med stora 
förändringar gjorts 
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   Systemdokumentation   K:1, R:2, T:1, S:2 I verksamheten/ 
Public 360 

Verksamhet, förståelse och teknisk 
dokumentation. Nödvändig 
information för att förstå de enskilda 
posternas behandling och överblicka 
verskamhetssystemet. 

   Roll- och ansvarsbeskrivningar  Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:2  Ingår i systemdokumentationen 
   Rutinbeskrivningar  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2  Ingår i systemdokumentationen 
   Rutiner för kontroller  Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:2  Ingår i systemdokumentationen 
   Rutiner för versionshantering  Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:2  Ingår i systemdokumentationen 
   Rutiner för utvärderingar  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:1  Ingår i systemdokumentationen 
   Installationsmanualer  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:2   

   Licensförteckning  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

   Programlicens  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 Externt/ I 
verksamheten 

 

   Systemloggar, förändringar i systemet  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2  Vissa loggar tas upp i "Gallringsplan för 
handlingar av liten och kortvarig 
betydelse" 

   SITHS-kort  Se anmärkning   Se 5.5.3 Informationssäkerhet 
2 11 3 Teknisk infrastruktur      

   Dokumentation om teknisk infrastruktur  Bevaras K:1, R:3, T:3, S:2  Bevaras i urval. 
   Systemuppbyggnad/Blueprints  Se kommentar K:1, R:3, T:2, S:3  Uppdateras kontinuerligt 
   Flödesscheman  Se kommentar K:1, R:3, T:3, S:2  Uppdateras kontinuerligt 
   Beroenden/ relationer  Se kommentar K:1, R:3, T:3, S:1  Uppdateras kontinuerligt 
   Register över teknisk utrustning  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:1 Nilex Uppdateras kontinuerligt 
2 11 4 Telefoni och växel      

   Dokumentation för telefoni, växelsystem Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:3, S:2 Public 360  

   Beställning av telefoni  Gallras vid inaktualitet K:1, R:2, T:1, S:1   

   Blankett för beställning  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1   

   Uppgifter om telefon kopplad till anställning  Gallras när anställningen 
har upphört 

K:1, R:1, T:2, S:1   

2 11 5 Support/helpdesk      

   Hantering av frågor, felanmälningar och andra ärenden 
som rör telefoni och it. 

 Gallras vid inaktualitet K:1, R:3, T:3, S:1 Nilex  

2 12  Fordon och materiel      

2 12 1 Förråd och lager      

   Inventarieförteckning  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1   

   Inventeringslistor  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1   

2 12 2 Fordon     Se 5.6.2. Försäkra egendom 
   Fordonsplan/register över fordon  Revideras fortlöpande K:1, R:2, T:2, S:1  Investering/planering. Revideras 

fortlöpande 
   Körjournal/färdskrivarblad  Gallras efter 2 år K:1, R:2, T:1, S:1 I bilen  

   Kvitton, bränsle och tillbehör  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1 hos 
ansvarig/verksamhet 
en 

 

   Besiktningsprotokoll  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1 hos 
ansvarig/verksamhet 
en 

 

   Inventeringlistor per bil  Gallras vid inaktualitet K:1, R:1, T:1, S:1 hos 
ansvarig/verksamhet 
en 

Rapport över "händelser" rörande 
fordonet 

   Instruktioner per fordon  Gallras när fordonet inte 
ägs av kommunen/ 
bolaget/förbundet längre 

K:1, R:1, T:1, S:1 Finns i respektive 
fordon 

 

   Registreringsbevis  Gallras när fordonet inte 
ägs av kommunen/ 
bolaget/förbundet längre 

K:1, R:1, T:1, S:1 1 ex i respektive 
fordon och 1 ex hos 
ansvarig tjänsteman i 
respektive verksa het 

 

   Årssammanställning Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:2, S:2 Public 360  

2 12 3 Utrustning och inventarier      

   Besiktningsprotokoll, logistik  Gallras 2 år efter 
avtalstiden utgång 

K:1, R:1, T:1, S:1   

   Garantihandlingar  Gallras när 
garantin/avtalet har gått 
ut 

K:1, R:1, T:2, S:1   

   Beställningar, listor  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1   

   Beställningar, beställningsbekräftelser  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1   

   Bokföringsjournaler, förråd  Gallras efter 7 år K:1, R:1, T:1, S:1   

   Bokföringsjournaler, listor  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1   

   Debiteringslistor, listor  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1   

   Följesedelslistor  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1   

   Följesedlar  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1  Om motsvarande faktura är 
specificerad och inte en 
samlingsfaktura 

   Förbrukningslistor  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:2, S:1   

   Reklamationer  Gallras efter 2 år K:1, R:2, T:1, S:1   

   Rekvisitioner  Gallras efter 2 år K:1, R:1, T:1, S:1   

         

2 13  Interna servicefunktioner      

2 13 1 Tryckeri och repro     Kommunen har ej internt tryckeri 
   Beställningar  Gallras vid inaktualitet    

   Loggar  Gallras vid inaktualitet    

   Pliktexemplar till KB  Se kommentar   1 ex av allt tryck skickas till KB från 
tryckeriet. Förvaras hos Kungliga 
Biblioteket, Stockholm 

2 13 2 Lokalbokningar      

   Bokningar  Gallras vid inaktualitet  Microsoft Outlook  

2 13 3 Transportmedelsbokningar      

   Bokningar  Gallras vid inaktualitet  Microsoft Outlook  

2 13 4 Vaktmästarservice      

   Bokningar  Gallras vid inaktualitet  Microsoft Outlook Telefon eller e-post 
   Statistik  Se kommentar   Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet 
2 13 5 Posthantering      

   Avtal med posten  Se kommentar   Se 2.6.3 Avtal 
   Kvittenser, rek.brev  Gallras efter 7 år  PostNord  
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   Kvittenser, paket  Gallras efter 7 år  PostNord  

   Kvittenser, värdeförsändelser  Gallras efter 7 år  PostNord  

   Frankering  Gallras efter 7 år  PostNord  

2 14  Tillagnings- och mottagningskök      

2 14 1 Planera och förbereda måltider      

   Beställningsunderlag  Gallras vid inaktualitet  I pärm  11 I 
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   A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , 
D Handlingstyp 

Registreras 
D=Diarium/V=Verksamhetssyst 
. 

Gallras/ Bevaras Informations- 
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion 

Förvaringsplats 
(verksamhets- 
system, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information och/ 
eller närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper) 

Kommentar 

A B C       

3   SAMHÄLLSSERVICE      

3 3  Medborgarservice     Ex kontaktcenter 
3 3 1 Hantera frågor      

   Rutinmässiga förfrågningar Kan registreras om det blir 
eller beräknas bli ett ärende 

Gallras vid inaktualitet  Hos handläggaren/ 
Outlook/Public 360 

 

   Rutinmässiga svar och hänvisningar Kan registreras om det blir 
eller beräknas bli ett ärende 

Gallras vid inaktualitet  Hos handläggaren/ 
Outlook/Public 360 

 

3 3 2 Vägledning och service     Samhällsinformation. Tolkförmedling. 
Hemvändare. 
Medborgarskap. Integration 

   Integration      

   Information till nyanlända  Bevaras/Gallras vid 
inaktualitet 

   

3 4  Extern information och kommunikation      

3 4 1 Ge kommuninformation      

   Webbplats  Bevaras  SiteVision  
Tas ut en gång per år av Sydarkivera 

   Informationsmaterial  Bevaras   Ett exemplar av varje 
informationsmaterial bevaras, övriga 
handlingar gallras vid inaktualitet. 

   Bloggar, extern webbplats  Gallras vid inaktualitet   Om man upptäcker inlägg som 
innehåller sekretessbelagd 
information ska dessa omedelbart 
överföras till Public 360 för 
handläggning. För bevarande av 
sociala media kontakta Sydarkivera 

   Tidning - egen produktion för extern publicering  Bevaras   Ett exemplar bevaras i 
kommunarkivet, samlas 
årligen med övriga 
publikationer från året. Ex 
Vittsjöbladet 

   Broschyrer  Bevaras   Ett exemplar av varje ska bevaras. 
Samlas årligen med övriga 
publikationer från året. Ex. 
utflyktskartan 

   Verksamhetens/kommunens historia  Bevaras    

   Meddelanden till allmänheten Registeras D Bevaras  Public 360 T ex eldningsförbud, avstängningar av 
gator, vägar, VA m.m. 

   Annonser  Gallras vid inaktualitet    

   Pressmeddelande  Bevaras    

   Bildmaterial  Se kommentar   Bilder bevaras i det ärende det tillhör – 
ex. i dokumentation från evenemang 
eller bild tryckt i egenproducerad 
tidning. Endast ett urval bevaras, 
andra kan gallras vid inaktualitet 

   Aktivitetsplan för sociala medier Registeras D Bevaras på förvaltningen  Pärm Registreras i respektive förvaltning. 
Kommunikationsavdelningen har en 
papperskopia. Sammanställning 
presenteras på nätet. 

3 4 2 Evenemang och aktiviteter för kommuninvånare     Till exempel ta emot ansökningar och 
hantera utdelande av 
svenska flaggor, välkomnande för 
nyinflyttade, studiebesök hos 
kommunens verksamheter 

   Ansökningar om evenemang Registeras D Bevaras  Public 360  

   Beslut om anordnande eller deltagande Registeras D Bevaras  Public 360  

   Inbjudningar till evenemang Registeras D Bevaras  Public 360  

   Dokumentation Registeras D Se kommentar  Public 360 Ett urval bevaras, annat gallras vid 
inaktualitet 

   Utvärdering Registreras D Bevaras  Public 360  

   Program Registreras D Bevaras  Public 360  

   Avtal Registreras D Bevaras  Public 360  
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3 6  Arbetsmarknad och sysselsättning      

3 6 1 Stöd för anställbarhet och personlig utveckling      

   Anställningsavtal BEA-anställning  Bevaras/kopia gallras 
efter 5 år 

 Personalakt Personalavdelningen bevarar 
pappersoriginal, se 2.7.2 Inskannad 
kopia i GWA gallras efter 5 år 

   Insats- och praktikomdöme  Gallras vid inaktualitet  GWA  

   Anteckning om beslut och underlag från 
Arbetsförmedlingen avseende bidrag 

 Gallras efter 5 år  GWA Finns i Arbetsförmedlingens system 
Rekvivera, antecknas i GWA 

   Anvisning/remiss från enheterna ekonomiskt bistånd eller 
arbetsförmedlingen 

 Gallras efter 5 år (se 
kommentar) 

 GWA Inskannad kopia gallras i GWA efter 5 
år. Original finns i enheterna 
ekonomiskt bistånds respektive 
arbetsförmedlingens 
verksamhetssystem. 

   Avisering om utbetalt belopp  Gallras vid inaktualitet  Visma Uttag från Arbetsförmedlingens 
system Rekvirera, underlag skickas till 
ekonomiavdelningen för kontering 

   Rekvirering av bidrag från Arbetsförmedlingen  se kommentar   Finns i Arbetsförmedlingens system 
Rekvivera sköts elektroniskt i systemet 

   Protokoll Registreras D   Public 360  

   Sekretessmedgivande  Gallras efter 5 år/ Gallras 
vid inaktualitet 

 GWA/ I 
verksamheten 

Sekretessmedgivande från 
projektdeltagare förvaras i GWA. BEA- 
anställdas sekretessmedgivande 
förvaras i verksamheten och gallras vid 
inaktualitet. 

   Broschyrer  se kommentar   Se 3.4.1 
   Insatsbeskrivningar  Gallras vid inaktualitet (se 

kommentar) 
 Teams Uppdateras löpande och hanteras då 

på Teams (General). 
Insatsbeskrivningar bevaras som en 
del av del- och slutrapporter. 

   Kursschema/individuellt avtal  Gallras efter 5 år  GWA  

   Handlingsplan för deltagare  Gallras efter 5 år  GWA  

   Kursintyg  Gallras efter 5 år  GWA  

   Praktik, planeringsunderlag och andra handlingar i 
samband med praktik 

 Gallras efter 5 år  GWA  

   CV (Curriculum Vitae)  Gallras efter 5 år  GWA  

   Frånvarorapporter  Gallras efter 5 år  GWA  

   Anteckningar/handläggning  Gallras efter 5 år  GWA  

   Uppgift om närmast anhörig  Gallras efter 5 
år/uppdateras löpande 

 GWA  

   Feriepraktik      

   Ansökningshandlingar    Rekryteringssystem  

   Förteckning över praktikplatser  Gallras vid inaktualitet  GWA Uppdateras löpande 
   Inskrivningsblankett  Gallras efter 5 år  GWA  

   Utvärdering av praktikplats  Gallras vid inaktualitet  Teams  

         

3 6 2 Samordna insatser för arbetsmarknad och sysselsättning      

   Samverkansavtal Registeras Bevaras  Public 360  

   Arbetsterapeutens journal  Se kommentar   Analog HSL-journal se 8.3.1 
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   A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , 
D Handlingstyp 

Registreras 
D=Diarium/V=Verksamhetssyst 
. 

Gallras/ Bevaras Informations- 
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion 

Förvaringsplats 
(verksamhets- 
system, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information och/ 
eller närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper) 

Kommentar 

A B C       

4   SAMHÄLLSBYGGNAD      

4 2  Fysisk planering     Upprätta översiktsplan/fördjupning 
av översiktsplan/tillägg till 
översiktsplan. Här ingår även 
upphävande och överklagande. 

4 2 1 Hantera översiktsplaner     Under varje mandatperiod 
    

 

Samrådshandlingar 

 
 

Registreras D 

Bevaras 1 Public 360 
Yttrande/svar till begärande nämnd 
rörande föreslagna åtgärder 

4 2 2 Hantera detaljplaner/områdesbestämmelser      

    
 

Samrådshandlingar 

 
 

Registreras D 

 
 

Bevaras 

1 Public 360 
Yttrande/svar till begärande nämnd 
rörande föreslagna åtgärder 

4 5  Byggnader och anläggningar      

4 5 1 Lokalbehov och förslag      

   Beslutsunderlag med bilagor Registreras D   Public 360  
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   A Verksamhetsområde, B-C 
Processgrupp/huvudprocess , D Handlingstyp 

Registreras 
D=Diarium/V=Verksamhetssyst 
. 

Gallras/ Bevaras Informations- 
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion 

Förvaringsplats 
(verksamhets- 
system, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information och/ 
eller närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper) 

Kommentar 

A B C       

5   TRYGGHET OCH SÄKERHET      

5 2  Krisberedskap      

5 2 1 Risker och sårbarhet      

   Risk- och sårbarhetsanalys RSA (SFS 2006:544)  Se kommentar K:3, R:3, T:1, S:1 Public 360 Se Styrande dokument 1.3.1 
5 2 2 Planera krisledning      

   Beredskapsplaner på förvaltningar/bolag  Se kommentar K:3, R:3, T:3, S:1  Se Styrande dokument 1.3.1 
5 2 3 Utbilda och öva i krisberedskap     Utbildning och övning (SFS 2006:544) 

   Protokoll och anteckningar som upprättas under 
övningen. 

 Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360 om den 
bevaras 

Gallras om informationen finns med i 
slutrapporten. 

   Dokumentation från övning  Se kommentar K:2, R:1, T:1, S:1 Public 360 om den 
bevaras 

Gallras om informationen finns med i 
slutrapporten. 

   Loggbok  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360 om den 
bevaras 

Gallras om informationen finns med i 
slutrapporten. 

   Slutrapport  Bevaras K:2, R:2, T:1, S:1 Public 360  

5 2 5 Rapportera krisberedskap     Rapportera (SFS 2006:544) 
Krissamordning Skåne Nordost 
Rapporter inom kommunen för 
sammanställning för Krisledningsstab 

   Lägesrapport   K:2, R:2, T:1, S:1   

5 2 6 Stöd vid kriser     POSOM 
   Protokoll och anteckningar Registreras vid behov Bevaras av den 

förvaltning som skapat 
informationen. Gallras 

K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360 Arbetsmarknadsförvaltningen får 
information för kännedom. 
Registreras vid behov. 

   Kontaktlista Registreras vid behov Gallras vid inaktualitet K:2, R:3, T:2, S:2 Public 360 Arbetsmarknadsförvaltningen får 
information för kännedom. 
Registreras vid behov. 

   Rutiner  Se kommentar K:2, R:3, T:2, S:2  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Loggbok  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:2  Gallras om informationen finns med i 

rapport efter insats 
5 4  Hantera krissituationer      

5 4 1 Krisledning/ förvaltningens interna      

   Planer  Se kommentar K:2, R:3, T:3, S:1  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Organisationsschema  Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:1  Se Ledningsplan, 1.3.1, styrande 

dokument 
   Protokoll Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Loggar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Uppföljningar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Rapporter Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

    
Dokumentation över upplysningscentral 

 Se kommentar K:1, R:2, T:1, S:1  Ingår i kriskommunikationsplan 1.3.1 

   Kontaktlistor  Gallras vid inaktualitet K:2, R:3, T:3, S:1  Uppdateras löpande 

5 4 2 Särskilda åtgärder i krissituation      

   Beslut Registreras D Bevaras  Public 360  

   Uppföljningar Registreras D Bevaras  Public 360  

   Stödpaket Registreras D Bevaras  Public 360  

5 5  Skydd och säkerhet      

5 5 1 Skydda byggnader och egendom     Lås, larm och övervakning (kamera 
och vilt) 

   Kameraövervakning      

   Ansökan om kameraövervakning/viltövervakning Registreras D Bevaras   Ansökan handläggs av länsstyrelsen. 
Kommunen är remissinstans/sökande 

   Utredningar Registreras D Bevaras 2 Public 360  

   Tillstånd Registreras D Bevaras K:2, R:3, T:1, S:3 Public 360  

   Avslag Registreras D Bevaras K:1, R:3, T:1, S:2 Public 360  

   Riktlinjer kring kameraövervakning  Se kommentar K:1, R:3, T:1, S:2  Se 1.3.1 Styrande dokument 
   Lås och larm      

   Fellarmrapporter, byggnader  Gallras efter 2 år 2 Pärm, stabschef  

   Förteckningar över larmnummer och 
kontaktpersoner, byggnader 

 Gallras vid inaktualitet 3 I verksamheten  

   Kvittenser för nycklar och passerkort, behörigheter 
till IT-system m.m. 

 Gallras efter 2 år 3 Pärm arkivskåp Receptionen 

   Förteckningar över tjänsteID-kort  Gallras vid inaktualitet 3 Stabschef/Teams Finns ej för tillfället 
   Larmlistor, byggnader  Gallras vid inaktualitet 2 Pärm 

stabschef/Teams 
 

   Larmrapporter, byggnader  Gallras vid inaktualitet 3 I verksamheten  

   Rapport om avvikelser av larm som inte gått som de 
ska, byggnader 

  
Gallras vid inaktualitet 

2  
Pärm stabschef 

 

   Förteckningar personlarm  Gallras vid inaktualitet 3 Teams  

5 5 2 Systematiskt brandskyddsarbete      

   SBA-dokumentation  Gallras vid inaktualitet  Teams Uppdateras kontinuerligt 
   Brandskyddspolicy  Se kommentar   

Teams 
Se 1.3.1 Styrande dokument, ingår i 
SBA-dokumention 

   Byggnads- och verksamhetsbeskrivning  Se kommentar   Består av byggnadsritning samt ett 
dokument som visar byggnadens 
utformning, byggnadsmaterial samt 
läge. Finns hos Rtj. 
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   Brandbeskrivning Registreras D Bevaras  Public 360 En brandskyddsbeskrivning består av 
två delar; En brandskyddsritning som 
visar det byggnadstekniska 
brandskyddet samt 
brandskyddsinstallationer. Ett särskilt 
dokument som beskriver hur dessa 
fungerar och samverkar. 

   Riskinventering Registreras D Bevaras  Public 360 I samband med systematiskt 
brandskyddsarbete kan riskkälla 
definieras som någonting (t ex ett 
ämne, en aktivitet eller teknisk 
utrustning) som kan orsaka en brand 
eller förvärra följderna av en brand. 

   Brandskyddsorganisation  Se kommentar   Ingår i SBA-dokumentationen 
   Utbildning  Se kommentar   Ingår i SBA-dokumentationen 
   Brandskyddsregler  Se kommentar   Ingår i SBA-dokumentationen 
   Kontrollsystem  Se kommentar   Ingår i SBA-dokumentationen 
   Uppföljning Registreras D   Public 360 Uppföljning måste göras så att det i 

det systematiska brandskyddsarbetet 
kontrolleras att man utfört det man 
skulle, att man utvärderat och 
förändrat om det behövts. Till 
uppföljning bör även finnas en 
tillbudsrapportering där det framgår 
de brandtillbud som har uppstått 
samt vilka åtgärder detta har 
föranlett. 

5 5 3 Informationssäkerhet      

   Informationssäkerhet (skalskydd)      

   Informationssäkerhetspolicy  Se kommentar K:1, R:2, T:2, S:2  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Införandeplan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Informationssäkerhetsinstruktioner  Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:2  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Underliggande policys  Se kommentar K:2, R:2, T:2, S:2  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Informationssäkerhet IT, organisation  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:2  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Kontinuitet- och driftsplaner Registreras D  K:3, R:3, T:3, S:3 Public 360  

   Strategier och rutiner  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:2  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Checklistor Registreras D Bevaras K:1, R:1, T:2, S:1 Public 360  

   Utvärderingar Registreras D Bevaras K:2, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Kontroll- och revisionsplaner  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:2  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Revision- och kontrollresultat Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:3 Public 360  

   Risk- och sårbarhetsanalys Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:2, S:3 Public 360  

   Katastrofplan  Se kommentar K:2, R:3, T:3, S:1  Se Styrande dokument 1.3.1 
   Systeminventering Registreras D Bevaras K:1, R:2, T:1, S:2 Public 360  

   Informationssäkerhet (åtkomst till information)      

   Dokumentation av behörighetsnivåer i IT-system  Vid inaktualitet K:2, R:3, T:2, S:1 I verksamheten/ I 
respektive system 

Uppdateras löpande. 

   Systemloggar  Se kommentar K:2, R:2, T:1, S:3  Framgår av "Gallringsplan för 
handlingar av kortvarig betydelse" 

   Systemsäkerhetsanalys Registreras D Bevaras K:3, R:3, T:1, S:2 Public 360  

   SITHS-kort  Gallras när anställningen 
har upphört 

K:2, R:3, T:2, S:2   

5 5 5 Personskydd      

   Sekretesskydd från skatteverket rörande enskild I verksamheten  K:2, R:2, T:3, S:3   

5 5 7 Anmäla till polis      

   Anmälan till polis Registreras D Bevaras  Public 360/ 
Personalakt 

 

         

5 6  Försäkringar      

5 6 1 Försäkra personer     Ansvar- och olycksfallsförsäkring. 
Person- och egendomsskada som kan 
leda till skadestånd eller vara skada 
som inte täcks av försäkring. 
Olycksfall elever, 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 
gode män mfl. 

   Personförsäkringar, avtal  Se kommentar   Se 2.6.3 Förvalta avtal. 
   Olycksfallsförsäkringar, avtal  Se kommentar   Se 2.6.3 Förvalta avtal. 
   Försäkringshandlingar, inaktuella  Gallras efter 2 år    

5 6 2 Försäkra egendom     Egna fastigheter eller utrustning, 
motorfordon 

   Ansvars- och olycksfallsförsäkringar, avtal  Se kommentar   Se 2.6.3 Förvalta avtal. 
   Sakförsäkringar, avtal  Se kommentar   Se 2.6.3 Förvalta avtal. 
   Försäkringshandlingar, inaktuella  Gallras efter 2 år    

         

5 7  Skade- och tillbudsrapportering      

5 7 1 Ansvarsskada      

   Skadeanmälningar (skador, stölder och ersättningar) Registreras D Bevaras  Public 360  

   Incidentrapport Registreras   Public 360/LISA  

5 7 2 Egendomsskada      

   Skadeanmälningar (skador, stölder och ersättningar) Registreras D Bevaras  Public 360  

   Incidentrapport Registreras   Public 360/LISA  

5 7 3 Fordonsskada      

   Skadeanmälningar (skador, stölder och ersättningar) Registreras D Bevaras  Public 360  

   Incidentrapport Registreras   Public 360/LISA  

5 7 4 Tillbud      

   Arbetsskador/olycksfall eller färdolycksfall Registreras D Bevaras   Rapporteras i KIA och registreras 
   Incidentrapport Registreras   Public 360/LISA  
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   A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , 
D Handlingstyp 

Registrering 
D=Diarium/V=Verksamhetssyst 
. 

Gallras/ Bevaras Informations- 
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion 

Förvaringsplats/ 
registrering 
(verksamhets- 
system, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information och/ 
eller närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper) 

Kommentar 

A B C       

7   SKOLA      

7 1  Gemensam verksamhet      

7 1 2  
 

Planera utbilding 

    Planera kurser lokaler, 
schemaläggning av lärare, lärartäthet, 
läsårstider mm 

   Personalförteckning, årlig  Bevaras  PersonecP  

   Personalscheman eller motsvarande som redovisar 
personaltäthet 

 Bevaras  PersonecP  

   Studietider  Bevaras  TED  

7 1 3 Läromedel      

   Beställningar av läromedel enl. avtal    UNIT4  

   Läromedel, egenproducerade  Gallras vid inaktualitet   
It´s learning/ Teams 

 

   Läromedelsförteckning  Gallras vid inaktualitet  It́ s 
learning/webbsida 

 

 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 

 
Elevsocial verksamhet 

     
Medicinska, psykologiska och 
psykosociala (kurativa) samt 
specialpedagogiska insatser. Ordning 
och disciplinåtgärder. Åtgärder mot 
kränkande be-handling. 

   Disciplinära insatser      

   Utredning som kan leda till skriftlig varning Registreras D Bevaras  Public 360  

    
 

Utredning som kan leda till avstängning av elev 

 
 

Registreras D 

 
 

Bevaras 

  
 

Public 360 

Obligatoriskt enl. förordning om 
vuxenutbildning 7:4 Sekretess möjlig 
OSL 23:3 

    
Utredningar om kränkande behandling eller diskriminering 

 
Registreras D 

 
Bevaras 

  
Public 360 

 

   Överklagande med bilagor Registreras D Bevaras  Public 360  

   Polisanmälan av elev se kommentar    Se 5.5.7 Anmälan till polis 
   Ärenden om hjälpmedel se kommentar Gallras vid inaktualitet    

se 7.1.6 specialpedagogs anteckningar 
    

Olycksfall/incidentrapporter 
    Registreras på 5.7.4 Skade- och 

tillbudsrapportering 
   Arbetsskada (elev), handlingar rörande t.ex. vid PRAO, APL 

och praktik 
    Registreras på 5.7.4 Skade- och 

tillbudsrapportering 
7 1 6 Elevpedagogisk verksamhet      

Medicinska, psykologiska och 
psykosociala (kurativa) samt 
specialpedagogiska insatser. Ordning 
och disciplinåtgärder. Åtgärder mot 
kränkande be-handling. 

   Pedagogiska insatser      

    
Anteckningar från specialpedagogs verksamhet 

 Gallras vid 
inaktualitet/bevaras 

  
TED 

Anteckningar av vikt bevaras i TED 
övrigt gallras vid in aktualitet 

   Individuella studieplaner med skriftliga omdömen  Bevaras  TED  

    
 

Korrespondens av vikt 

 
 

Registreras D 

 
 

Bevaras 

  
 

Public 360 

Kan avse korrespondens med elev 
innehållande uppgifter väsentliga för 
elev eller skolan 

   Prov och övningar      

   Elevsvar på nationella prov i svenska och svenska som 
andraspråk, samtliga delar 

  
Bevaras 

  
Närarkiv 

 

   Sammanställningar av resultat i nationella prov se kommentar    Skickas till Skolverket via SCB 
   Elevsvar på nationella prov i övriga ämnen  Gallras efter 5 år  Närarkiv Skickas till Skolverket via SCB 
   Betygsunderlag  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Skriftliga tester och prov, elevlösningar  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Register över prövningar  Bevaras  TED  

    
Ansökningar om särskild prövning med bilagda handlingar 

 Gallras efter prövningen 
slutförs 

 I verksamheten  

   Handlingar om avgiftsbefrielse     Ingår i ansökan 
   Sätta betyg      

   Betygskatalog, betygssammanställningar  Bevaras  TED/Närarkiv  

   Original av ej avhämtade betyg och intyg samt samlat 
betygsdokument 

 Bevaras   Skrivs ut på begäran av eleven 

   Skriftliga intyg  Bevaras  TED  

   Resultat av prövning  Bevaras  TED  

    
Kodplaner och övriga förklaringar rörande betygsuppgifter 

     
Finns hos Skolverket 

   Kursutvärderingar    It´s learning  

7 1 7 Studie- och yrkesvägledning      

   Anteckningar  Bevaras  TED  

7 1 9 Fördela resurser      

   Överenskommelse om interkommunal ersättning Registreras D Bevaras  Public 360  

7 1 10 Inventarier, teknisk utrustning och studiemateriel      

   Avtal/kvittenser på utlämnad teknisk utrustning eller 
annan studiemateriel till elever 

 Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Avtal om datoranvändning  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Inventarieförteckning     Ipad 
7 1 11 Integritet och personskydd      

   Skydd av personuppgift i verksamhetssystemet    I verksamheten  

7 8  Kommunal vuxenutbildning      

7 8 1 Anta och placera i kommunal vuxenutbildning      

   Kartläggning av elev  Gallras vid inaktualitet    

   Antagningskriterier     Skolverkets regelsystem 
   Ansökningshandlingar för antagna elever  Gallras vid inaktualitet   

I verksamheten/ TED 
 

   Ansökningshandlingar för ej antagna elever  Gallras vid inaktualitet  TED  
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   Resultat av nivåtest  Bevaras  TED  

   Antagningslistor  Bevaras  TED  

   Antagningsbekräftelse  Gallras vid inaktualitet  TED Kan meddelas på annat sätt 
   Överförda kursbetyg  Bevaras  TED  

   Förteckning eller register över elever som är folkbokförda i 
andra kommuner 

  
Bevaras 

  
TED 

 

   Överklagande med bilagor  Bevaras  Public 360 Gällande antagning 
   Antagningsstatistik, uppgifter som ger en sammanfattning 

av antagningen 
    

TED 
 
Se 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet 

   Klasslistor/Listor över kursdeltagare  Bevaras  TED  

7 8 2 Planera utbildning i kommunal vuxenutbildning      

   Avtal med externa utbildningsanordnare Registreras D Bevaras  Public 360  

   Lokala handlingsplaner/arbetsplaner se kommentar    se 1.3.1 Styrande dokument 
   Klass-/kursschema    TED/ Timeedit 

Komvux GY 
 

   Lärarschema  Gallras vid inaktualitet   
TED/Itslearning/ 
Timeedit Komvux GY 

 

   Schema elev/sal  Gallras vid inaktualitet   
TED/Itslearning/ 
Timeedit Komvux GY 

 

    
Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten 

 Urval bevaras  Bilddatabas  

   Handlingar rörande undervisningsprojekt av särskild 
och/eller lokalbetydelse 

Registreras D Bevaras  Public 360  

7 8 4 Elevdokumentation i kommunal vuxenutbildning      

   Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om elevs 
studieplan, tillval, studieavbrott och skolgång 
(klasstillhörighet, skolor, etc) 

  
 

Bevaras 

  
 

TED 

 

   Protokoll från klasskonferens/EK  Bevaras  Public 360  

   Protokoll från klassråd/elevråd  Bevaras  Public 360  

   Studieuppehåll och studieavbrott  Bevaras  TED  

    
 

Närvaro- och frånvarouppgifter 

  
Gallras när eleven 
avslutat studierna 

  
 

I verksamheten/TED 

 

   Varningsbrev/Information om studier Registreras D Bevaras  Public 360  

   Avskiljande från studier Registreras D Bevaras  Public 360  

   Rapport till CSN  Bevaras  TED  

7 9  Särskild utbildning för vuxna      

7 9 1 Anta och placera i särskild utbildning för vuxna      

   Avtal Registreras D Bevaras  Public 360 (Kan gälla avtal med annan 
utbildningsanordnare som avser 
utbildning eller enskild elev) 

   Kartläggning av elev  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Antagningskriterier     Skolverket 
    

Ansökningshandlingar för antagna elever 
 Gallras efter elev avslutat 

sin skolgång 
  

I verksamheten 
 

    
 

Ansökningshandlingar för ej antagna elever 

  
Gallras 1 år efter avslutad 
reservintagning 

  
 

I verksamheten 

 

   Antagningslistor  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Kursbetyg/Intyg  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Utbildningsplats i annan kommun Registreras D Bevaras  Public 360  

   Ansökan Registreras D Bevaras  TED  

   Register över elever som är folkbokförda i andra 
kommuner 

  
Bevaras 

  
TED 

 

    
Överklagande med bilagor 

 
Registreras D 

 
Bevaras 

  
Public 360 

Registreras på juridiska handlingar 
1.5.7 

   Antagningsstatistik, uppgifter som ger en sammanfattning 
av antagningen 

 Gallras när eleven 
avslutat studierna 

  
I verksamheten 

 

7 9 2 Planera utbildning i särskild utbildning för vuxna      

   Avtal med externa utbildningsanordnare Registreras D Bevaras  Public 360 Kan gälla avtal med annan 
utbildningsanordnare som avser 
utbildning eller enskild elev 

   Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier  Bevaras  I verksamheten  

   Lokala handlingsplaner/arbetsplaner se kommentar    Se styrande dokument 1.3.1 
   Kurs- och ämneskonferenser  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Klass-/kursschema  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Lärarschema  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

    
Fotografier, samlade för att belysa den egna verksamheten 

  
Urval bevaras 

  
Bilddatabas 

 

   Handlingar rörande lokala, individuella kurser  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

7 9 3 Följa upp utbildning i särskild utbildning för vuxna      

   Elevdokumentation      

   Elevkort/elevhistorik, innehåller uppgifter om elevs, 
studieplan, tillval, studieavbrott och skolgång 
(klasstillhörighet, skolor, etc.) 

  
 

Bevaras 

  
 

TED 

 

    
Klasslistor/sammanhållen grupps listor/kursdeltagarlistor. 

  
Bevaras 

  
TED 

 

   Adresslistor  Gallras vid inaktualitet  TED  

   Protokoll från elevråd Registreras D Bevaras  Public 360  

    
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och beslut) 

  
Gallras vid inaktualitet 

  
TED 

Ingår i studieplanen 

   Handlingar rörande ledighet/frånvaro  Gallras vid inaktualitet  TED  

7 13  Yrkeshögskola      

7 13 1 Anta och placera i yrkeshögskola      

    
Antagningskriterier 

  
Bevaras 

  
I verksamheten 

Finns på MYH Myndigheten för 
Yrkeshögskolan 

   Antagningslistor  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten YH-antagning.se 
   Antagningsbekräftelser  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten YH-antagning.se 
   Ansökningshandlingar för antagna elever  Gallras 1 år efter eleven 

avslutat utbildningen 
 I verksamheten YH-antagning.se 

7 13 2 Planera utbildning i yrkeshögskola      

   Avtal med externa utbildningsanordnare      

   Ansökan om utbildning Registreras D Bevaras  Public 360  

   Svar gällande sökt utbildning Registreras D Bevaras  Public 360  

   Beslut om stadsbidrag Registreras D Bevaras  Public 360  

   Kursplaner Registreras D Bevaras  Public 360  
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   Scheman  Gallras vid inaktualitet  I verksamheten  

   Annonser  Gallras vid inaktualitet   Se 3.4.1 
   Broschyrer     Se 3.2.1 
         

7 13 3 Följa upp utbildning i yrkeshögskola      

   Statistik Registreras D   Public 360 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet 
   Kvalitetsmätningar Registreras D   Public 360 1.5.2 Mäta verksamhetskvalitet 
7 13 4 Närvaro i yrkeshögskola      

    
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och beslut) 

 
Registreras 

 
Gallras vid inaktualitet 

   
Registreras på MYH 

7 14  Övriga yrkesutbildningar      

7 14 1 Anta och placera i övriga yrkesutbildningar      

   Avtal Registreras Bevaras  Public 360 (Kan gälla avtal med annan 
utbildningsanordnare som avser 
utbildning eller enskild elev) 

   Ansökningshandlingar för intagna elever  Gallras när eleven 
avslutat utbildningen 

 Efter utbildningsin- 
riktning i pärm 

 

   Intagningslistor Registreras Bevaras  Procapita  

   Intagningsstatistik, uppgifter som ger en sammanfattning 
av intagningen 

 Gallras när eleven 
avslutat utbildningen 

 Efter utbildningsin- 
riktning i pärm 

 

7 14 2 Planera utbildning i övriga yrkesutbildningar      

   Ansökan Registreras D Bevaras  Public 360  

   Svar Registreras D Bevaras  Public 360  

   Beslut om statsbidrag Registreras D Bevaras  Public 360  

7 14 3 Följa upp utbildning i övriga yrkesutbildningar      

   Statistik Registreras D Bevaras  Public 360 Mäta verksamhetskvalitet 1.5.2 
   Kvalitetsmätningar Registreras D Bevaras  Public 360 Mäta verksamhetskvalitet 1.5.2 
7 14 4 Närvaro i övriga yrkesutbildningar      

    
Studieuppehåll och studieavbrott (ansökan och beslut 

 
Registreras V 

 
Bevaras 

  
Procapita 

 

   Varningar Registreras D Bevaras  Public 360  

   Avskiljande från studier Registreras D Bevaras  Public 360  
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   A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess , 
D Handlingstyp 

Registreras 
D=Diarium/V=Verksamhets- 
syst. 

Gallras/ Bevaras Informations- 
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion 

Förvaringsplats 
(verksamhets- 
system, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information och/ 
eller närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper) 

Kommentar 

A B C       

8   VÅRD OCH OMSORG      

8 3  Rehabilitera     Rehablitering innebär insatser som 
syftar till att en patient med 
förvärvad funktionsnedsättning 
återvinner eller bibehåller bästa 
möjliga funktionstillstånd. Insatserna 
kan vara av arbetslivsinriktad, 
medicinsk, pedagogisk, psykologisk, 
social eller teknisk art. Verksamheten 
kan hanteras på olika sätt i olika 
landsting och kommuner 

8 3 1 Erbjuda fysioterapi och arbetsterapi      

   Remiss  Bevaras 3 I verksamheten  

   Journalblad  Bevaras 3 I verksamheten  

    
 
 
 
 
 
Dokument gällande arbetsförutsättningar eller 
arbetspåverkande faktorer 

 Bevaras 3  
 
 
 
 
 
 

I verksamheten 

Som struktur nyttjas företrädesvis ICF 
(Internationell klassifikation av 
funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa och DOA (professionsbundet 
instrument gällande 
arbetsförutsättningar) 

    
 
 
 
Arbetsterapeutens anteckningar 

 Bevaras 3 I verksamheten HSL-journal, mapp med namn och 
personnummer, journal äldre än 2 år 
skickas för arkivering. 
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   A Verksamhetsområde, B-C 
Processgrupp/huvudprocess , D Handlingstyp 

Registrering 
D=Diarium/V=Verksamhetssyst 
. 

Bevaras/gallras Informations- 
säkerhetsklassning 
1=Lindrig skada 
2=Kännbar skada 
3=Allvarlig skada 
4=Skada för rikets 
säkerhet, 
samhällsviktig 
funktion 

Förvaringsplats 
(verksamhets- 
system, 
verksamhetsnära 
arkiv för digital 
information och/ 
eller närarkiv eller 
mellanarkiv för 
papper) 

Kommentar 

A B C       

9   SOCIALT OCH EKONOMISKT STÖD      

9 2  Barn och Familj      

9 2 7 Hantera dödsboärende Inkommen dödsboanmälan 
registreras som dödsboärende 
i Viva 

Förvaras i personnummerordning i registrets närarkiv efter ärendet är avslutat 

   Uppgifter/handlingar i personakt/dödsboakt   3   

   Bouppteckningsintyg  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Boutredningar  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Dödsfallsintyg  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Ekonomiska redovisningar  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Fullmakter  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Journalanteckningar till dödsboanmälan  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Kopior på boutredningar, bouppteckningar  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Kopior på dödsboanmälningar  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Kopior på fakturor  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Korrespondens  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Mottagnings/utlämningskvitto på eventuellt 
omhändertagna medel och värdesaker 

 5 år 3 Person/dödsboakt  

   Protokoll/anteckningar över hembesök  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Släktutredning  5 år 3 Person/dödsboakt  

   Tillvaratagna klienttillhörigheter, boutredningar  5 år 3 Person/dödsboakt  

9 3  Vuxna    Insatser både för kommuninvånare 
och asylsökande 

9 3 4 Begäran om registerutdrag     Regelrätta registerutdrag som endast 
har till betydelse/utgör underlag för 
den som frågar 

   Begäran om registerutdrag från andra myndigheter ( 
ex från transportstyrelsen, försvarsmakten, 
kriminalvård, åklagare, tingsrätt, polis) 

Registreras D, se kommentar 2 år 3 P 360/personakt Om de angår eller föranleder ärende 
läggs de till personakt och registreras 
inte som ärende, endast inkommen 
handling. 

   Begäran om registerutdrag från företag Registreras D, se kommentar 2 år 3 P 360/personakt Om de angår eller föranleder ärende 
läggs de till personakt och registreras 
inte som ärende, endast inkommen 
handling. 

   Begäran om registerutdrag från enskilda  2 år 3 P 360/personakt Om de angår eller föranleder ärende 
läggs de till personakt och registreras 
inte som ärende, endast inkommen 
handling. 

         

9 4  Ekonomiskt bistånd  

9 4 1 Hantera ärende rörande försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 

Gallringsfristen 5 år/bevaras innebär att det är handlingar som tillhör bevarandeundantagen som bevaras och övriga gallras 5 år efter sista 
anteckning i akten. Bevaras ska handlingar om någon i hushållet är född dag 5, 15 eller 25. 
Eventuella avtal om vårdnad, boende eller umgänge påverkar inte gallring avseende ekonomisk biståndsakt. 
Alla handlingar avseende akter som inte ska gallras bevaras i pappersform. Undantag från gallring bevaras i pappersform och övrigt 
elektroniskt fram till gallring. 
Huvudakt förvaras i personnummerordning i registrets närarkiv och arbetsakt i arkivskåp på tjänsterum. Akter som inte ska gallras ska till 
kommunens centralarkiv 5 år efter avslut eller motsvarande gallringsfristen. 

    

    

    

    

    

    

    

   Personakter för ekonomiskt bistånd hanteras i 
verksamhetssystem samt pappersakt 

 5 år/bevaras 3 V, analogt i arkivskåp Handlingar tillförs akten i 
pappersform i de fall underskrift krävs 
för identifiering och äkthet eller 
akten/handlingarna ska bevaras ( 12 
kap 2 § SoL 

   Rapporter och meddelanden som inte tillhör ärende 
eller ger upphov till ärende 

 2 år 3 Kronpärm, närarkiv Ex: Meddelande om elskuld, 
hyresuppsägning och avhysning 
inklusive standardbrev 

   Uppgifter/handlingar i personakt  5 år/bevaras 3   

   Ansökningar från enskild  5 år/bevaras 3 Personakt  

   Bilaga/underlag till ansökan från enskild  6 mån 3 Personakt 
Kan gallras under förutsättning att 
notering skett av uppgifter om bilagan 
(typ av bilaga samt summa) 

   Uppgift om bilaga samt summa som noterats i 
personakt 

 5 år/bevaras 3 Personakt 
Kan gallras under förutsättning att 
notering skett av uppgifter om bilagan 
(typ av bilaga samt summa) 

   Journalanteckningar  5 år/bevaras 3 Personakt  

   Utredningar/beslutsunderlag i enskilt ärende 
inklusive eventuellt missiv/försättsblad 

 5 år/bevaras 3 Personakt  

   
Beslut i enskilt ärende om bistånd och/eller insats 

 5 år/bevaras 3 Personakt Om de angår eller föranleder ärende, 
annars vid inaktualitet 

   Beräkningar/uträkningar som utgör underlag för 
beslut 

 5 år/bevaras 3 Personakt  

   Överklagan med bilagor, yttrande Registreras Viva 5 år/bevaras 3 Personakt Man registrerar inkommen 
överklagan, underlag till beslut, 
beslut, yttrande till rätten samt 
beslut/dom från rätten. 

   Beslut/domar från förvaltningsdomstol Registreras Viva 5 år/bevaras 3 Personakt Om de angår eller föranleder ärende, 
annars vid inaktualitet 

   
Fullmakter och sekretessmedgivande 

 5 år/bevaras 3 Personakt Undertecknas om det behövs för 
identifiering och äkthet 

   Återkravshandlingar  5 år/bevaras 3 Personakt Utredning och övrigt beslutsunderlag. 
Jfr avskrivning 2.4.7 
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   Ansökan till Förvaltningsrätten/ersättningstalan Registreras Viva 5 år/bevaras 3 Personakt  

Avseende dom i ärendet se ovan 
Beslut/domar från förvaltningsrätt 

   
Dokumentation av planering och överenskommelser 
som rör den enskilde t ex arbetsplan, handlingsplan, 
vårdplan, genomförandeplan, överenskommelser och 
dylikt 

 5 år/bevaras 3 Personakt 
Avser inte kopior på andra 
myndigheters planering. Senaste 
upprättade versionen bevaras i de fall 
handlingen ska bevaras i pappersform 

   Skriftlig information till och från andra enheter inom 
socialtjänsten 

 5 år/bevaras 3 Personakt  
T ex info till BoF 

   
Övriga upprättade handlingar av betydelse i ärendet 

 5 år/bevaras 3 Personakt  

   Inkomna handlingar av betydelse i ärendet  5 år/bevaras 3 Personakt  

   Utgående handlingar av betydelse i ärendet  5 år/bevaras 3 Personakt  

   
Upprättade handlingar av tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig karaktär 

 Vid inaktualitet 3 Personakt Tillförs akten i pappersform i de fall 
underskrift krävs för identifiering och 
äkthet 

   Inkomna handlingar av tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig 

 Vid inaktualitet 3 Personakt  

   Utgående handlingar av tillfällig betydelse och/eller 
rutinmässig 

 Vid inaktualitet 3 Personakt  

   Kallelser till rättegång och dylikt  Vid inaktualitet 3 Personakt  

   
Kallelser till möte med handläggare och dylikt 

 Vid inaktualitet 3 Personakt  

   Remisser till Af, AME, läkare och liknande  Vid inaktualitet 3 Personakt  

    
 

Registerkontroller som utgör underlag för beslut 

 Se kommentar 3   
Tillförs inte akten i läsbar form. 
Handläggaren noterar i akten/journal 
att registerkontroll är utförd och hur 
det påverkar beslutet 

   Registerkontroller som endast har tillfällig betydelse  Se kommentar 3  
Tillförs inte akten i läsbar form. 
Handläggaren noterar i akten/journal 
att registerkontroll är utförd och hur 
det påverkar beslutet 

   
Kopior på hyreskontrakt som inte längre är aktuella 

 
Vid inaktualitet 

3 Personakt  

   Kopior på räkningar för undersökningar utförda på 
uppdrag av socialtjänsten 

 
2 år 

3 Personakt  

   Underrättelse från hyresvärd, elbolag eller 
kronofogdemyndighet om skulder, uppsägning och 
avhysning 

  
2 år 

3 Personakt  

Om redan har eller det föranleder ett 
ärende till personakt 

   
Begäran av enskild om utdrag av journalhandlingar 

 
Vid inaktualitet 

3 Personakt Se handbok och rutiner för 
dokumenthantering 

   
Förekomstförfrågan/begäran om registerutdrag från 
annan myndighet eller enskild 

  
 

2 år 

3 Personakt  

   Begäran av annan än den enskilde att få ut 
handlingar och uppgift ur handling 

Registreras D 
Bevaras 

3 Kronpärm / P360 Se 1.7.2 Journalförs, se vidare 
handbok för dokumenthantering 

   Polisrapporter om brott eller misstanke om brott, 
inkomna 

 
5 år/bevaras 

3 Personakt Om de ligger till grund för beslut om 
insats 

   Polisrapporter om brott eller misstanke om brott, 
inkomna 

 
Vid inaktualitet 

3 Personakt Om de inte ligger till grund för beslut 
om insats 

   Meddelande om förundersökning och 
förundersökningsprotokoll 

 
5 år/bevaras 

3 Personakt Om de angår eller föranleder ärende, 
annars vid inaktualitet 

   Meddelande om åtalsunderlåtelse  5 år/bevaras 3 Personakt Om de angår eller föranleder ärende, 
annars vid inaktualitet 

   Handlingar rörande rättshjälp som angår eller 
föranleder ärende 

 
5 år/bevaras 

3 Personakt Om de angår eller föranleder ärende, 
annars vid inaktualitet 

   Beslut om hemutrustningslån från CSN  Vid inaktualitet 3 Personakt  

   Beslut från Migrationsverket  5 år/bevaras 3 Personakt/ P360 Beslut om anvisning/kvot och 
bosättningsunderlag bevaras i P360 
och bevaras. 

   Intyg om etableringsersättning  5 år/bevaras 3 Personakt  

   Intyg om att ej delta i etableringsplan  5 år/bevaras 3 Personakt  

9 4 2 Förmedlingsmedel      

   Ansökan  5 år/bevaras 3 Personakt  

   Avtal om handhavande av annans medel  5 år/bevaras 3 Personakt Egna medel 
   Fullmakt  5 år/bevaras 3 Personakt  

   Fakturor  Gallras efter 2 år, se 
kommentar 

1  Pärm till revision. Kan gallras under 
förutsättning att notering i 
personakten skett av uppgifter om 
bilagan (typ av bilaga samt summa) 
annars som räkenskapsmaterial se 2.4. 

   Uppgifter om bilaga samt summa som noterats i 
personakten 

 
5 år/bevaras 

3 Personakt  

9 4 3 Ekonomiadministration, klientrelaterat   3   

   Avsläppslistor och attestlistor avseende bistånd 
till klienter 

 7 år 3 Pärm koordinator/ 
Arkivskåp 

Kopior finns i viva. Förvaras separat 
från personakt för att möjliggöra 
gallring. 

   Signering av skickad fil  7 år 3 Pärm koordinator/ 
Arkivskåp 

 
Betalningsfil baserad på avsläppslista 

   Betalningsmottagare  2 år 3 Kronpärm Arkivet 
Soc.Förv. 

Efter inaktualitet 

   Resurs  2 år 3 Kronpärm Arkivet 
Soc.Förv. 

Efter inaktualitet 

   Kortkvittens, "reskort" och presentkort  2 år 3 Arkivskåp Reception 
Soc.Förv. 

Efter inaktualitet Omfattar även när 
verksamhetgen kvitterar ut 
presentkort från ek enheten 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 110 

Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Dnr: KLF 2022/538 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. Planeringen omfattar även tider för 
inlämning av ärenden och tider för beredningsutskott och ärendegenomgång. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 149, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunfullmäktige. 

Magnus Akerborn (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sänt till: 
Alla nämnder och bolag 
Revisionen 
Avdelningschefer kommunlednings förvaltningen 
Chefssekreterare kommunledningsförvaltningen 
Ansvarig publicering webb 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdagar 2023 och tider för inlämning av handlingar 
För att de förtroendevalda ska kunna besluta i ett ärende på ett visst sammanträde är ett 
grundläggande krav att ärendet är berett enligt antagen beredningsinstruktion och inlämnat i tid enligt 
nedanstående: 

Berednings 
AU 

onsdagar 
08.30 

Sista datum 
inlämning 
KSAU – 
Ärenden från 
annan nämnd/ 
förvaltning 

Sista datum 
inlämning 
KSAU – 

Ärenden från 
KLF 

Kommun- 
styrelsens 

arbetsutskott  
(KSAU) 

onsdagar 08.30 

Kommun-
styrelsen 

(KS) 
 

onsdagar 13.30 

Kommunfullmäktige 
(KF) 

 
 

måndagar 18.00  

 2/11 - 2022 9/11 - 2022 30/11 - 2022 14/12 - 2022 30/1 - 2023 
KF börjar kl. 19.00 

25/1 
 

14/12 - 2022 21/12 - 2022 
 

18/1 
 

1/2 27/2 

8/2 17/1  24/1 15/2 
 

  1/3 
 

27/3 
Över- och 

underskottshantering 
    8/3  

Heldag – Bolag 
 

1/3 
 

29/3 

14/2  21/2 15/3  29/3 
Årsredovisning  

Månadsuppföljning  

24/4  
Årsredovisning 

 
26/4 

7/3  14/3 5/4 
 

 26/4 
 

22/5 
KF börjar kl. 15.30 – 

Bolagens redovisningar 
 

17/5 
4/4  11/4 3/5 

 
17/5 

 
8/6 (KF hålls en 

torsdag) 
Heldag – budget 

7/6 2/5 
 
 

16/5 

9/5 
 
 

23/5 

31/5 
 

 
14/6 

14/6 – 
Månadsuppföljning 

per 30/4 
9/8 

28/8 
 

9/8 18/7 25/7 16/8 30/8 25/9 

6/9 
27/9 

15/8 22/8 13/9 
  

27/9 
Delårsrapport 

23/10 
Delårsrapport  

 
18/10 

 
26/9 3/10   25/10 8/11 27/11  

 
22/11 10/10 17/10    8/11 22/11 

Månadsuppföljning 
per 31/10 

11/12 
 

13/12 31/10 7/11  29/11 13/12 29/1 - 2024 

 12/12 19/12 17/1 - 2024 31/1 - 2024  

  

Hässleholms 
kommun 



 2(2) 
 

 

 
Kommunledningskontoret/ Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
 

 

Heldag i KS börjar kl. 08.30 
Heldag i KF börjar kl. 09.00 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 111 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 
Dnr: KLF 2022/234 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta "Lokal handlingsplan för det förebyggande 
arbetet mot vålds bejakande extremism" i de delar som framgår nedan. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Ernst Herslow (FV) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse: 

"Folkets Väl avstår från att delta i beslutet att fastställa handlingsplanen mot 
våldsbejakande extremism. 

Skäl därtill är att vi anser att det behövs tydligare och skarpare formuleringar för att 
handlingsplanen skall kunna utgöra tillräcklig styrning av viktiga och nödvändiga 
åtgärder och insatser." 

Yrkande 

Sven Lundh (SD), Lena Nilsson (S) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 22 mars 2022, § 20, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta anta Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande 
extremism. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, § 181, bland annat följande. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism med den ändringen att till 
Brottsförebyggande rådet (Brå) delegera rätten att vid behov revidera handlings
planen vad avser avsnitten rubricerade "Atgärder" (tre avsnitt), "Akuta situationer", 
"A vhopparverksamhet" och "Kontaktuppgifter". 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

28 (37) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Den nya handlingsplanen innehåller också tre avsnitt av "Åtgärder" och två av dem 
har en delvis annan lydelse, men de ska alltså, mot bakgrund av 
kommunfullmäktiges ovannämnda delegering inte bli föremål för 
kommunfullmäktiges prövning. Detsamma gäller det som står under rubrikerna 
"Avhopparverksamhet" och "Kontaktuppgifter" i den nya handlingsplanen. 

Det antecknas att avsnittet "Akuta situationer" inte finns kvar i den nya handlings
planen. 

Vad gäller handlingsplanen i övrigt föreslår kommunledningsförvaltningen att den 
antas. Den får därmed den utformning som framgår av socialnämndens beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 157 kommunfullmäktige att anta "Lokal 
handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism" i de 
delar som framgår nedan. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Björn Widmark (FV) lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga. 

Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

29 (37) 



Från: Hector, Petter 
Skickat: den 4 november 2022 13:54 
Till: Hesslefors, Elin 
Ämne: VB: härbärge 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Petter Hector 
Verksamhetschef 
 
Socialförvaltningen 
Tfn/mobil: 0451-26 62 74 / 0721-936097 
petter.hector@hassleholm.se 
www.hassleholm.se 
______________________________ 
 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
 

 
 
Från: Hector, Petter  
Skickat: den 4 november 2022 13:54 
Till: 'nora.sjoberg00@gmail.com' <nora.sjoberg00@gmail.com> 
Ämne: härbärge 
 
Hej Nora! 

 

Tack för ditt brev! Jag uppskattar att du engagerar dig i de hemlösa och de insatser ni gör 

som frivilligorganisation. Inom socialtjänsten i Hässleholm har vi Nattjouren som är ett 

boende för personer som inte har någonstans att ta vägen och som saknar eget hem (se 

nedan där jag klippt in info från kommunens hemsida). Jag har stämt av med chefen för 

boendet och det är i stort sett aldrig fullt och vi ser därför inte behov av att öppna upp fler 

platser eller boenden. För att skapa nödvändig trygghet finns det alltid erfaren personal på 

plats på Nattjouren när det är öppet. Om personen du träffat känner sig otrygg och orolig för 

stöld eller annat så skulle jag rekommendera hen att vända sig till personalen som jobbar i 

boendet och prata med dem.  

 

Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor eller funderingar. 

 



Nattjouren i Hässleholm finns för dig som inte har någonstans att ta vägen och 
som saknar ett hem. 
 

Tillfällig sovplats 
Som en tillfällig lösning kan du få sängplats på Nattjouren. Du får tillfälligt 
övernatta i ett eget rum med tillgång till säng, dusch och toalett. Vi kan också 
ordna så att du kan få tvätta dina kläder medan du är hos oss. 
 
Alla dagar klockan 21:00 öppnar Nattjouren som har möjlighet att ta emot 5 
nattgäster, inskrivning sker endast då. Du får möjlighet att stanna till klockan 
07.00 dagen efter. 
Det kostar inget att övernatta på Nattjouren. 
Vi har ett begränsat antal platser och vi gör vårt bästa för att fördela dem varje 
kväll. 
 
Kontakta oss via kommunens kontaktcenter 0451- 26 70 00. 
 
Här hittar du till nattjouren: 
Karta till Nattjouren på Götagatan 8A via Google maps  
 

 

 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Petter Hector 
Verksamhetschef 
 
Socialförvaltningen 
Tfn/mobil: 0451-26 62 74 / 0721-936097 
petter.hector@hassleholm.se 
www.hassleholm.se 
______________________________ 
 
Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 
 

 
 

https://goo.gl/maps/iaW8LrCXheCjvqsw9
mailto:petter.hector@hassleholm.se
http://www.hassleholm.se/


Fler härbärgen i Hässleholm 

 

Hej! 

 

Jag heter Nora, är 22 år gammal och har bott i Hässleholm nästan hela mitt liv. Jag 

har sett många hemlösa på stan som inte får den hjälpen som de behöver. De blir 

tvingade att sova i trappuppgångar eller inne på Hässleholms station för att få värme 

på vintern. Jag vet att det finns ett härbärge i stan men det huset kan endast ta emot 

fem personer åt gången vilket inte räcker till alla som behöver en sovplats. Jag har 

även en person i min närhet som varit hemlös men inte vågat komma till härbärgen 

på grund av rädsla att bli bestulen av andra. Jag har läst på hemsidan HIH (Hemlösa 

i Hässleholm) där det finns folk som kan tänka sig att bli volontärer på härbärgen och 

ifall man når ut till befolkningen finns det säkert fler som skulle kunna tänka sig ge en 

hjälpande hand. Jag skulle vilja att det fanns ett hus till i stan där människorna hade 

kunnat få ett rum som de kan låsa om natten.  

Jag hoppas att ni ser över mitt förslag och att jag får återkoppling snart! 

Tack så mycket!  

 

Med vänliga hälsningar  

Nora  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 63 

Förslag till ändring av delegationsordning 
Dnr: SF 2022/590 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta godkänna 
föreslagen reviderad delegationsordning i enlighet med bilaga 1, Delegeringsregler 
och delegeringsordning för Socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
I regeringens proposition "Barnets bästa när vård enligt L VU upphör - lex lilla 
hjärtat" (2021 / 22:178) har en lagändring i socialtjänstlagen (2001 :456), SoL, och lag 
(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, L VU, beslutats i riksdagen. 
Lagändringen innebär stärkt skydd för barn och unga och syftar till att stärka 
principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn 
som är placerade. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2022 och har initierat en 
revidering av delegationsordningen. 

Förändringarna innebär att: 

• Socialnämnden inte får besluta att vården av barn, som tvångsvårdas på 
grund av missförhållanden, ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

• Socialnämnden blir skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttnings förbud. 

• Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs 
från tre år till två år. 

• Socialnämnden blir skyldig att följa upp barnets / den unges situation efter 
att en placering upphört. 

• Socialnämnden får besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska 
uppmanas att lämna dragtest inför umgänge och inför prövningen om 
vården enligt L VU ska upphöra. 

I tabellen nedan presenteras justeringar i delegationsordningen: 

I Tillägg ny punkt 
2.2.21 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 

8 (15) 



Socialnämndens arbetsutskott 

Överväga om att 13 b LVU 
ansöka om 
flyttnings förbud 
enligt 24 § L VU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt L VU, av barn 
under 18 år 
Revidera punkt 
2.2.11 
Övervägande om 13 cLVU 
ansökan avseende 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap 8 § FB 
Tillägg ny punkt 
2.2.13 
Beslut om 21b § LVU 
uppföljning av ett 
barn under 18 år vid 
upphörande av vård 
enligt 21 § L VU 
Tillägg ny punkt 
2.2.14 
Beslut om att avsluta 21 c § LVU 
uppföljning. 

Tillägg ny punkt 
2.2.30 
Beslut om 32a § LVU 
provtagning inför 
umgänge vid vård av 
2 § LVU 

Tillägg ny punkt 
2.2.31 
Beslut om 32b § LVU 
provtagning inför 
upphörande av vård 
enligt 2 § L VU 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

SNAU 

SNAU 

Enhetschef 

Enhetschef 

SNAU 

SNAU 

Utdraget bestyrkes 

9 (15) 



H··ssle olms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Tillägg ny punkt 
2.1.16 
Överväga om att 6 kap 8 a § SoL 
ansöka om 
flyttnings förbud 
enligt 24 § L VU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt SoL. 
Revidera punkt 
2.1.14 
Övervägande om 6 kap 8 b § SoL 
det finns skäl att 
ansöka om 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap. 8 § FB. 

Sänt till: 
Marita Elghagen 
Jurist 
Socialförvaltningen 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering xl 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11 -08 

SNAU 

SNAU 

Utdraget bestyrkes 

10 (15) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 

Datum Diarienummer 

2022-09-20 SF 2022/590 

      

 
 

Handläggare 
   Marita Elghagen 
Socialförvaltningen 
 
marita.elghagen@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-823 44 

E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Förslag till ändring av delegationsordning 

  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen reviderad delegationsordning i 
enlighet med bilaga 1, Delegeringsregler och delegeringsordning för Socialnämnden, 
se gulmarkerade avsnitt för nu aktuella förändringar. 

                                           

 

Sammanfattning  

I regeringens proposition ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat” (2021/22:178) har en lagändring i socialtjänstlagen (2001:456), SoL, och lag 
(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, beslutats i riksdagen. 
Lagändringen innebär stärkt skydd för barn och unga och syftar till att stärka 
principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn 
som är placerade. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2022 och har initierat en 
revidering av delegationsordningen. 

Förändringarna innebär att:  

• Socialnämnden inte får besluta att vården av barn, som tvångsvårdas på grund 

av missförhållanden, ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder 

vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.  

• Socialnämnden blir skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om 

flyttningsförbud.  

• Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs 

från tre år till två år.  

• Socialnämnden blir skyldig att följa upp barnets/den unges situation efter att 

en placering upphört.  

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (5)  

  

  

 

JAV 

• Socialnämnden får besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska uppmanas 

att lämna drogtest inför umgänge och inför prövningen om vården enligt LVU 

ska upphöra. 

 

I tabellen nedan presenteras justeringar i delegationsordningen: 

 

Tillägg ny punkt 

2.2.21 

   

Överväga om att 
ansöka om 
flyttningsförbud 
enligt 24 § LVU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt LVU, av barn 
under 18 år 

13 b LVU SN AU  

Revidera punkt 

2.2.11 

   

Övervägande om 
ansökan avseende 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap 8 § FB 

13 c LVU SN AU  

Tillägg ny punkt 

2.2.13 

   

Beslut om 
uppföljning av ett 
barn under 18 år vid 
upphörande av vård 
enligt 21 § LVU 

21 b § LVU Enhetschef  

Tillägg ny punkt 

2.2.14 

   



   

   

 3 (5)  

  

  

 

JAV 

Beslut om att avsluta 
uppföljning. 

 

21 c § LVU Enhetschef  

Tillägg ny punkt 

2.2.30 

   

Beslut om 
provtagning inför 
umgänge vid vård av 
2 § LVU 

 

32 a § LVU SN AU  

Tillägg ny punkt 

2.2.31 

   

Beslut om 
provtagning inför 
upphörande av vård 
enligt 2 § LVU 

 

32 b § LVU SN AU  

Tillägg ny punkt 

2.1.16 

   

Överväga om att 
ansöka om 
flyttningsförbud 
enligt 24 § LVU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt SoL. 

6 kap 8 a § SoL SN AU  

Revidera punkt 

2.1.14 

   

Övervägande om 
det finns skäl att 
ansöka om 
överflyttning av 

6 kap 8 b § SoL SN AU  



   

   

 4 (5)  

  

  

 

JAV 

vårdnaden enligt 6 
kap. 8 § FB. 

 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Reviderad delegationsordning med anledning av ny lagstiftning om barnets bästa 
när vård enligt LVU upphör.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Ej tillämpligt på detta beslut. Lagändringarna som föranleder revideringen bedöms 
emellertid stärka barnperspektivet. 

Barnperspektivet  

Ej tillämpligt på detta beslut. Lagändringarna som föranleder revideringen bedöms 
emellertid stärka barnperspektivet. 

Miljökonsekvenser  

Inga kända. 

Facklig samverkan 

Har ej skett. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

 

 

Bilagor 

Reviderad delegationsordning, bilaga 1 

Socialstyrelsen meddelandeblad nr 5/2022 om nya bestämmelser om barnets bästa 
när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat, bilaga 2 

 

  



   

   

 5 (5)  

  

  

 

JAV 

Sändlista: 

Socialförvaltningen 

 

 

 

Socialförvaltningen 

 

Marita Elghagen 

   

  



 

 

 

Tidigare lydelse 

2. Barn och unga 

2.1 INSATSER MED STÖD AV SoL 

ÖVERVÄGANDE ENLIGT SoL 

2.1.14 Övervägande om överflyttning av 
vårdnad 

6:8 2 st SoL SN AU Beslut om att ansöka om överflyttning 
(6:8 FB) fattas av SN. 
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2. Barn och unga 

2.1 INSATSER MED STÖD AV SoL 

FAMILJEHEM 

2.1.1 Beslut om bistånd för barn i form av 
vård i familjehem (placering och 
omplacering) 

4:1 SoL SN AU  

2.1.2 Beslut om bistånd för barn i form av 
tillfällig vistelse i jourhem eventuellt 
med förälder 
(placering och omplacering) 

• Max 4 månader 

• Över 4 månader 

• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
Enhetschef 
SN AU 
Sociala jouren 

Beslut får fattas av enhetschef för max 
fyra månader. Därefter fattar SN AU 
beslut 
 

Omfattar även annan tillfällig placering 
till exempel byte på grund av jourhems 
ledigheter 
 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Placering fram tills 
ordinarie delegat kan fatta beslut 

Tidigare lydelse 

2.2 INSATSER MED STÖD AV LVU 

2.2.11 Särskilt övervägande om överflyttning 

av vårdnad 
13 § 3 st 

LVU 
SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

I_J I _J 
I 

_J _J_J _J I 
I 



2.1.3 Beslut om bistånd för barn i form av 
tillfällig vård i nätverket 

• Max 4 månader 

• Över 4 månader 

• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  

Enhetschef 
SN AU 
Sociala jouren 

Beslut får fattas av enhetschef för max 
fyra månader. Därefter fattar SN AU 
beslut 
 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Placering fram tills 
ordinarie delegat kan fatta beslut 

2.1.4 Beslut om bistånd för unga vuxna i 
form av vård I familjehem (över 18 år 
och längst till 21-årsdagen, 
(placering och omplacering) 

4:1 SoL SN AU  

2.1.5 Beslut om ersättning vid 
familjehemsvård och teckna avtal 

• Enligt riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

 

• Enligt riktlinjer vid särskilda 
omständigheter till släktinghem 

• Utöver riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

  

Socialsekreterare 
SN AU 
Verksamhetschef 

Uppdraget regleras genom avtal med 
familjehemmet. Se SKR:s 
rekommendationer 
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2.1.6 Medgivande att i enskilt hem bereda en 
underårig vård och fostran (privat 
placering) 

6:6 SoL SN AU Ej möjligt att delegera till tjänsteman. 

2.1.7 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehem till underårig och 
teckna avtal 
 

• Enligt riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

 

• Utöver riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

6:11 SoL  
 

Enhetschef 
Verksamhetschef 

Särskilda avtal ska ingås mellan SN och 
ny/nya vårdnadshavare. Se SKR:s 
rekommendationer 

2.1.8 Godkännande av jourhem för barn & 
unga 

6:6 SoL SN AU  

STÖDBOENDE 

2.1.8 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i socialnämndens stödboende 

• Under kontorstid 

• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  

Enhetschef 
Sociala jouren 

 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

2.1.9 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i externt stödboende (Placering 
och omplacering) 

• Inom ramavtal 

• I övriga fall 

4:1 SoL  
Verksamhetschef 
SN AU 

För att placera barn i åldern 16–17 år i 
stödboende krävs särskilda skäl 

HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE OCH INSTITUTION 

2.1.10 Beslut om bistånd för barn och unga i 
form av vård på socialnämndens HVB 

• Under kontorstid 

• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
Enhetschef 
Sociala jouren 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

2.1.11 Beslut om inskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:11 SoF Biträdande 
föreståndare 
Samordnare 

Samordnare Novagården 

2.1.12 Beslut om utskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:14 och 
15 SoF 

Biträdande 
föreståndare 
Samordnare 

Samordnare Novagården 

I I I 
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2.1.13 Beslut om bistånd i form av vård 
utanför det egna hemmet, på externa 
HVB och institutioner. 
(Placering och omplacering) 

• Inom ramavtal och där kostnaden 
understiger 5 000 kr/dygn 

• I övriga fall 

  

 
Verksamhetschef 
SN AU 

Kostnad ska framgå av vårdbeslutet 

ÖVERVÄGANDE ENLIGT SoL 

2.1.14 Övervägande om det finns skäl 
att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB. 

6 kap 8 a § 
SoL 

SN AU Beslut om att ansöka om överflyttning 
(6:8 FB) fattas av SN. 

2.1.15 Övervägande om vård i annat 

hem än det egna fortfarande behövs 
(placering enligt 4 kap 1 § SoL) 

6:8 SoL SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman. 

2.1.16 Överväga om att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 § LVU vid 
prövning om upphörande av vård enligt 
SoL. 

6 kap 8 a § 
SoL 

SN AU  

ÖPPENVÅRDSINSATSER 

2.1.17 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj 

• enligt riktlinjer 

• där jävsituation eller annan 
jävsliknande situation kan 
uppkomma 

 

• där barnet är över 15 år och 
vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

4:1 SoL 

 
 
 
 

3:6 b SoL 

 
Socialsekreterare 
SN AU 
 

Enhetschef 

 

Se även 3:6 a SoL, 3:6 b SoL och 5:1 
SoL 
 

Ex anställda förtroendevalda eller 
anhöriga till dessa. 
Se 8.10.1 

 

Delegationen omfattar även 
förordnande av och entledigande av 
kontaktperson/familj 

2.1.18 Beslut om bistånd i form av övrig 
intern öppenvård 

• Vid samtycke 

• Barnet är över 15 år och 
vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

4:1 SoL 

 
3:6 a SoL 

 
Socialsekreterare 
Enhetschef 

Enligt respektive verksamhets riktlinjer 

2.1.19 Beslut om bistånd i form av övrig 
extern öppenvård 
 

• Med totalkostnad på max 2 
basbelopp per person och insats 

 

• Med totalkostnad överstigande 2 
basbelopp 

4:1 SoL 
3:6 a SoL 

 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

Avseende barn över 15 år och 
samtycke från vårdnadshavare saknas 
gäller samma delegation som vid övrig 
intern öppenvård 

I I I 

I 
_J I ___r- _J 

L 

I 
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2.1.20 Beslut om medgivande till åtgärder för 
stöd till barn då endast en av två 
vårdnadshavare samtycker 

• Psykologisk eller psykiatrisk 
utredning eller behandling enligt 
HSL 

 

• Öppenvårdsbehandling enligt 4:1 
SoL 

 

• Utseende av kontaktperson eller 
kontaktfamilj som avses i 3:6 b SoL 

• Insats enligt 9 § 4, 5, eller 6 LSS 

6:13 a FB SNAU Får endast delegeras till utskott, 10 kap 
5 § SoL 
Beslutet avser medgivandet till viss 
åtgärd och är socialnämndens ansvar 

 

 
Biträde av kontaktperson 
avlösarservice i hemmet och 
korttidsvistelse utanför egna 
hemmet 

VÅLD I NÄRA RELATION 

2.1.21 Beslut om bistånd i ärenden som rör 
våld mot närstående och barn som 
bevittnat våld 

• Beslut om skyddat boende 

• Skyddat boende i akuta fall 
(utanför kontorstid) 

• Beslut om övriga interna insatser 

4:1 SoL  Enligt rutiner hot och våld och 
riktlinjer vid våld i nära relationer 

Verksamhetschef Samma lydelse finns i 3.4.22, Vuxna 

Sociala jouren 
och/eller SN 
ordförande 

Om kostnader för boende och insatser 
se 2.3.6 och 2.3.7 

Socialsekreterare Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

2.1.22 Beslut om bistånd till övrigt akut 
boende 

• Under kontorstid 

• Efter kontorstid 

4:1 SoL  

Socialsekreterare 
 

Sociala jouren eller SN 
ordförande 

Samma lydelse finns i 3.4.23, Vuxna 
Om kostnader för boende se 2.3.6 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

PLACERING AV UTLÄNDSK MYNDIGHET OCH PLACERING I ANNAT LAND 

2.1.23 Godkännande att utländsk myndighet 
placerar barn i Sverige 

6:11 a SoL SN AU Ej möjligt att delegera till tjänsteman. 

2.1.24 Placering av barn i ett annat land 

• Tillfällig placering inom Norden 

• Övriga fall 

6:11 b 
SoL 

 

Enhetschef 
SN AU 

Finns inget delegeringsförbud 

AVSLUTA VÅRD OCH INSATS, SoL 

2.1.25 Beslut om att vård enligt 4:1 SoL ska 
upphöra 

4:1 SoL Enhetschef  

2.1.26 Beslut att övrig beviljad insats upphör 4:1 SoL Socialsekreterare  

 

2.2 INSATSER MED STÖD AV LVU 

I I I 
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2.2.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § 1 och 2 
st LVU 

SN AU 
SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman. 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.2 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande skall upphöra 

9 § 3 st LVU SN AU 
SN:s ordförande 

Formellt beslut ska fattas även om tiden 
för ansökan gått. 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.3 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVU 

4 § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Gäller 
även beslut att återta ansökan 

2.2.4 Begäran hos förvaltningsrätt om 
förlängd tid för ansökan om vård 

8 § LVU Enhetschef  

2.2.5 Beslut om hur vården skall ordnas och 
var den unge skall vistas under 
vårdtiden. 

11§ 1 LVU SN AU 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 

Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11§ 2 st 
LVU 

SN AU 
SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.7 Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st 
LVU 

Socialsekreterare  

2.2.8 Beslut om att den unge får vistas 
utomlands under vårdtiden 

• Kortare tid än två veckor 

• Överstigande två veckor 

11 § LVU  
Enhetschef 
SN AU 

 

2.2.9 Övervägande om behov av vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande föreligger 

13 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. 

2.2.10 Omprövning och beslut om vården 
med stöd av 3 § LVU fortfarande 
behövs eller den ska upphöra 

13 § 2 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

I I 
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2.2.11 Övervägande om ansökan avseende 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 
kap 8 § FB 

13 c § 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.12 Beslut om att vård skall upphöra 21 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.13 Beslut om uppföljning av ett barn 
under 18 år vid upphörande av vård 
enligt 21 § LVU 

21 b § 
LVU 

Enhetschef  

2.2.14 Beslut om att avsluta uppföljning. 21 c § 
LVU 

Enhetschef  

2.2.15 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas med förälder eller 
annan vårdnadshavare 
(umgängesbegränsning) 

• då SN:s beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st 
LVU 

 
 
SN:s ordförande 

Beslut om umgängesbegränsning fattas 
av SN. 

 
Gäller fram tills ordinarie delegat kan 
fatta beslut 

2.2.16 Beslut om att upphäva 
umgängesbegränsning 

 Enhetschef  

2.2.17 Beslut om att den unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren (hemlighållande av 
vistelseort) 

När SN:s beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st 2 p 
LVU 

SN 
 

SN:s ordförande 

Beslut att inte röja den unges vistelseort 
fattas av SN. 
 

Gäller fram tills ordinarie delegat kan 
fatta beslut 

2.2.18 Beslut om att upphäva hemlighållande 
av vistelseort 

 Enhetschef  

2.2.19 Övervägande om beslut om 
umgängesbegränsning eller 
hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs. 

14 § 3 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. Är 
beslutet en omprövning pga. vårdnads- 
havare begärt att umgänges-begränsning 
eller hemlighållande av vistelseort ska 
upphöra är det inte delgeringsbart utan 
SN fattar beslut. 

2.2.20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

SN AU 
SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.21 Överväga om att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 § LVU vid 
prövning om upphörande av vård 
enligt LVU, av barn under 18 år 

13 b 
LVU 

SN AU  

2.2.22 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud 
ska upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

SN AU  

I I 

I 

_J 
~ _J I 

I 

_J I _J I 

I _J 



8 

 

 

211006 ÄRENDETYP LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING 

 2.2.23 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.24 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. 

2.2.25 Beslut i fråga om flyttningsförbud skall 
upphöra 

26 § 2 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

Gäller även beslut om flyttningsförbud 
fattat av förvaltningsrätt 

I I 
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2.2.26 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller andra vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud när 
överenskommelse ej kan nås 

31 § LVU SN AU  

2.2.27 Beslut om regelbunden kontakt med 
särskilt kvalificerad kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.28 Prövning av och beslut om 
förebyggande insats enligt ovan skall 
upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Prövning 
om insatsen fortfarande behövs ska ske 
minst var 6: månad 

2.2.29 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för undersökningen 

32 § 1 st 
LVU 

Enhetschef Omfattar även kostnad för 
undersökningen. 

2.2.30 Beslut om provtagning inför 
umgänge vid vård av 2 § LVU 
 

32 a § 
LVU 

SN AU  

2.2.31 Beslut om provtagning inför 
upphörande av vård enligt 2 § LVU 
 

32 b § 
LVU 

SN AU  

2.2.32 Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning samt 
att återkalla densamma 

43 § 1 p 
LVU 

SN AU 
SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.33 Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 p 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 
 

När AU:s beslut inte kan avvaktas finns 
dock kompletterande beslutsrätt för 
förordnade tjänstemän i enlighet med 
bilaga 2. 

2.2.34 Beslut att återkalla begäran om 
polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU 

43 § 2 p 
LVU 

Enhetschef 

Föreståndare vid 
internt HVB för 
barn och unga och 
vid VO barn och 
unga 
 

Förordnade 
tjänstemän i sociala 
jouren 

Gäller endast avseende redan beslutade 
placeringar vid internt HVB för barn och 
unga 
 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

I I 

_J ~ _J _J 

_J I _J _J 
I 



10 

 

 

211006 ÄRENDETYP LAGRUM DELEGAT ANMÄRKNING 

 2.2.35 Beslut att ansöka om boende enligt LSS 
då barnet har pågående vård enligt 2 § 
LVU 

11 § LVU Enhetschef Enligt Socialstyrelsen handbok ”Stöd till 
barn och unga med 
funktionsnedsättning” är rättsläget oklart 
i de fall barnet eller den unge är 
omhändertaget enligt LVU. Praxis finns 
från Kammarrätten som skulle kunna 
medge att socialnämnden kan ansöka 
trots att nämnden inte finns uppräknad 
som behörig sökande enligt 8 § LSS 

2.2.36 Anmälan av behov om offentligt 
biträde samt yttrande till 
Förvaltningsrätten över ansökan om 
offentligt biträde i ärende enligt LVU 

39§ LVU Socialsekreterare  

I I 
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VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET ENLIGT LVU 

2.2.32 Befogenhet att underställa beslut om 
omedelbart omhändertagande till 
förvaltningsrätt 

 Socialsekreterare  

UTRESEFÖRBUD ENLIGT LVU 

2.2.33 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU SN AU 
SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 

Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.34 Beslut om att ett tillfälligt utreseförbud 
ska upphöra 

31 g § andra 
stycket LVU 

SN AU 
SN:s ordförande 

Formellt beslut ska fattas även om tiden 
för ansökan gått ut 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.35 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om utreseförbud 

31 b § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Gäller 
även beslut att återta ansökan 

2.2.36 Begäran hos förvaltningsrätt om 
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Nya bestämmelser om barnets 

bästa när vård enligt LVU upphör  

– lex lilla hjärtat 

Inledning 
Den 1 juli 2022 införs nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 

och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. De 

nya bestämmelserna handlar bland annat om följande. 

• Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har föränd-

rats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

• Obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård av 

barn i familjehem. 

• Obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården upphör. 

• Övervägande av vårdnadsöverflytt efter två år i samma familjehem. 

• Drogtest av vårdnadshavare eller förälder inför umgänge vid vård med 

stöd av 2 § LVU. 

• Drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 2 § 

LVU ska upphöra. 

Texten i meddelandebladet är framförallt en sammanställning av regeringens 

proposition 2021/22:178 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 

hjärtat.  

ji Socialstvrelsen 
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Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän 

omständigheterna har förändrats på ett 

varaktigt och genomgripande sätt 

 

Redan gällande praxis blir lag 
Att de omständigheter som föranledde vården måste ha förändrats på ett var-

aktigt och genomgripande sätt för att förändringarna ska kunna ligga till 

grund för vårdens upphörande gäller redan sedan tidigare med stöd av den 

kammarrättspraxis som bildats genom åren. Lagändringen innebär alltså att 

redan gällande praxis nu kodifieras i lag.1 

Med omständigheter som föranleder vården avses både sådana omständig-

heter som låg till grund för beslutet att bereda barnet vård och sådana om-

ständigheter som kan ha tillkommit under vården och som innebär att det 

finns skäl för fortsatt vård.2 

Att det ska vara fråga om en genomgripande förändring innebär att det inte 

räcker med mindre förbättringar. En vårdnadshavare kan ha genomgått en 

positiv utveckling, men t.ex. fortfarande ha sådan bristande insikt i sin om-

sorgsförmåga att vården behöver bestå. Det kan till exempel handla om att 

vårdnadshavaren behöver ta emot mer stöd och behandling för sina egna pro-

blem eller ta emot mer stöd i sin föräldraroll för att en genomgripande för-

ändring av de omsorgsbrister som föranleder vården ska anses ha skett.3 

  

                                                 

 
1 Se prop. 2021/22:178 s. 26. 
2 Prop. 2021/22:178 s. 111. 
3 Prop. 2021/22:178 s. 111. 

Bestämmelser som ändras respektive införs den 1 juli 2022 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

• 6 kap. 8 §, 10 kap. 4 § och 11 kap. 4 b § 

• 6 kap. 8 a och 8 b §§ (nya paragrafer införs) 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

• 1, 13, 21 och 22 §§ 

• 13 b, 13 c, 21 b, 21 c och 32 a–32 c §§ (nya paragrafer införs) 

 

 

21 § första stycket LVU 

När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, ska socialnämnden 

besluta att vården ska upphöra. Socialnämnden får inte besluta att vård en-

ligt 2 § ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har 

förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 
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Obligatoriskt att överväga flyttningsförbud 

vid upphörande av vård av barn i 

familjehem 

 

Vad innebär flyttningsförbud? 
Bestämmelsen om flyttningsförbud i 24 § LVU är avsedd att användas i fall 

där själva separationen eller flyttningen är skadlig för barnet.4 Om det finns 

en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas om barnet skiljs 

från ett familjehem eller ett annat enskilt hem där barnet har varit stadigva-

rande placerat, finns det möjlighet för förvaltningsrätten att utfärda ett förbud 

för vårdnadshavare att flytta barnet från det aktuella hemmet. Det är social-

nämnden som ansöker om flyttningsförbudet.5 I förarbetena betonas att be-

stämmelsen syftar till att bevaka barnets bästa.6 

Gäller både SoL och LVU 
Genom den nya regleringen i 13 b § LVU blir det obligatoriskt för social-

nämnden att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsför-

bud i samband med en prövning av om vård enligt LVU av ett barn ska upp-

höra. På samma sätt blir det genom den nya 6 kap. 8 a § SoL obligatoriskt att 

överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud när vårdnadsha-

vare eller ett barn som har fyllt 15 år begär att vård enligt SoL ska upphöra. 

Bestämmelserna är endast tillämpliga när barn är placerade i ett enskilt 

hem, eftersom flyttningsförbud enligt 24 § LVU endast kan meddelas för un-

deråriga som är placerade i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första 

stycket SoL. 

  

                                                 

 
4 Socialutskottets betänkande 1979/80:44 s. 78.  
5 Se 24 § LVU.  
6 Proposition 1979/80:1 om socialtjänsten s. 541. 

6 kap. 8 a § SoL  

När ett barn är placerat i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första 

stycket och en vårdnadshavare eller barnet, om barnet har fyllt 15 år, be-

gär att vården ska upphöra, ska socialnämnden särskilt överväga om det 

finns skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 

13 b § LVU  

När socialnämnden prövar om vård som har beslutats med stöd av denna 

lag ska upphöra för någon som är under 18 år och som är placerad i ett 

hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), ska 

socialnämnden också särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 

flyttningsförbud enligt 24 §. 
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Övervägande av vårdnadsöverflytt ska 

göras efter två år i samma familjehem 

 

Skyldigheten att överväga vårdnadsöverflytt 

tidigareläggs 
Den tid som barnet ska ha varit placerat i familjehemmet innan ett övervä-

gande om vårdnadsöverflytt ska göras första gången ändras nu från tre år till 

två år. Därefter ska frågan övervägas varje år. 

Bestämmelserna innebär endast en skyldighet för nämnden att överväga 

om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Tidigarelägg-

ningen av denna skyldighet innebär ingen ändring i förutsättningarna för en 

vårdnadsöverflyttning. Om nämnden bedömer att förutsättningarna inte är 

uppfyllda ska någon ansökan inte göras.7 

Vad innebär vårdnadsöverflytt? 

För att förhindra att barn blir kvar i samhällsvård under lång tid, med den 

ovisshet det innebär, finns bestämmelser i SoL och LVU om att socialnämn-

den är skyldig att särskilt överväga om det finns skäl att flytta över vårdna-

den till familjehemsföräldrarna när barnet varit placerat i samma familjehem 

en viss tid.8  

Om familjehemsföräldrarna blir barnets nya vårdnadshavare upphör famil-

jehemsplaceringen. Kommunen får dock fortsätta att betala de nya vårdnads-

havarna skälig ersättning. Socialnämnden i den kommun som beslutade om 

familjehemsplaceringen ska även ge råd och stöd till de nya vårdnadshavarna 

om de begär det.9   

När finns det skäl att ansöka om vårdnadsöverflytt till 

familjehemsföräldrarna? 

Av 6 kap. 8 § föräldrabalken framgår att om ett barn har stadigvarande vår-

dats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och det är uppen-

bart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att 

vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller nå-

gon av dem, ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade 

                                                 

 
7 Prop. 2021/22:178 s. 110.  
8 Från och med den 1 juli 2022 regleras detta i 6 kap. 8 b § första stycket SoL och 13 c § första stycket LVU. Se även 

proposition 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. s. 84 f.  
9 Se 6 kap. 11 § SoL. 

6 kap. 8 b § första stycket SoL 

När barnet har varit placerat i samma familjehem under två år från det att 

placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det 

finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § för-

äldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen. 

 

13 c § första stycket LVU  

När den unge har varit placerad i samma familjehem under två år från det 

att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det 

finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § för-

äldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen. 
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vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet. Det finns ingen absolut tids-

gräns för när ett barn kan anses ha vårdats stadigvarande i ett familjehem. I 

förarbetena uttalas att det krävs att barnet har fått en så pass stark bindning 

till sitt nya hem att det uppfattar det som sitt eget.10  

Vid övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdna-

den ska följande särskilt beaktas: 

• barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflytt-

ning, 

• barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgo-

dose barnets behov av en trygg och god uppväxt, 

• familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets 

behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och 

• barnets relation till sina föräldrar.11 

Obligatoriskt att följa upp barnets situation 

när tvångsvården upphör 

 

Uppföljningsskyldigheten gäller alla barn som 

vårdats med stöd av LVU oavsett grund och 

placeringsform 
Uppföljningsskyldigheten när vård enligt LVU upphör gäller oavsett om bar-

net har vårdats med stöd av 2 § på grund av förhållandena i hemmet eller 

med stöd av 3 § på grund av sitt eget beteende. Den gäller även oavsett var 

barnet har varit placerad under vårdtiden. Uppföljningsskyldigheten omfattar 

således barn som under vårdtiden har varit placerade i ett enskilt hem, HVB, 

stödboende, särskilt ungdomshem eller i sitt eget hem. Skyldigheten gäller 

oavsett samtycke från vårdnadshavaren och barnet.12 

Skyldigheten omfattar inte unga över 18 år 
Unga personer över 18 år som har vårdats med stöd av 3 § LVU omfattas 

inte av socialnämndens uppföljningsskyldighet. Motiveringen till det är att 

det ansvar som socialnämnden har enligt 5 kap. 1 § SoL för unga som fyllt 

18 år sedan vård och fostran utanför det egna hemmet har upphört får anses 

vara tillräckligt. En sådan åldersavgränsning stämmer också överens med nu-

varande bestämmelser i SoL om uppföljning av barns situation. Regeringen 

vill dock understryka att socialnämnden alltid kan följa upp unga som fyllt 

18 år, om den unge samtycker.13 

                                                 

 
10 Proposition 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m. s. 70. 
11 6 kap. 8 b § andra stycket SoL respektive 13 c § andra stycket LVU. 
12 Se prop. 2021/22:178 s. 112.  
13 Se prop. 2021/22:178 s. 57.  

21 b § LVU  

När vård upphör enligt 21 § ska socialnämnden följa upp situationen för 

den som är under 18 år.  

Om den unge ska återförenas med den eller dem som har vårdnaden om 

honom eller henne när vården upphör men återföreningen behöver förbe-

redas, ska socialnämnden följa upp den unges situation först när återför-

eningen har skett. 
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Om barnet ska återförenas med vårdnadshavare 

ska uppföljningen ske efter återföreningen 

Huvudregeln är att socialnämnden inte kan avvakta med att inleda uppfölj-

ningen när vården har upphört. Från denna huvudregel gäller ett undantag, 

vilket framgår av paragrafens andra stycke. Om barnet ska återförenas med 

den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne när vården upphör 

men återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden följa upp barnets 

situation först när återföreningen har skett. Återföreningen kan behöva förbe-

redas genom att barnet efter avslutad LVU-vård till exempel bor kvar i det 

familjehem eller annat boende där han eller hon vistades under vårdtiden un-

der en övergångsperiod med stöd av SoL.14 

Med uttrycket att återföreningen har skett avses att barnet helt och hållet 

bor tillsammans med den eller dem som har vårdnaden om honom eller 

henne.15 

Hur ska uppföljningen gå till? 

Enligt 21 c § LVU får socialnämnden vid en uppföljning enligt 21 b § kon-

sultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Socialnämnden 

får samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vård-

nadshavaren är närvarande. När uppföljningen inleds respektive avslutas ska 

socialnämnden underrätta barnet, om barnet har fyllt 15 år, och vårdnadsha-

vare som berörs.  

Det är viktigt att uppföljningen genomförs på ett genomtänkt och respekt-

fullt sätt. Vårdnadshavarna bör informeras innan ett samtal med barnet ge-

nomförs.16  

Även om ett samtycke inte behövs för att samtala med barnet kan det 

också vara av betydelse för barnets bästa att eftersträva ett sådant. Likaså bör 

socialtjänsten vara lyhörd för vårdnadshavarens och barnets synpunkter. I 

vissa fall kan ett bättre resultat uppnås om vårdnadshavaren är med vid sam-

talet, även om samtalet får genomföras utan att vårdnadshavaren är närva-

rande. De åtgärder som vidtas under uppföljningen ska dokumenteras enligt 

11 kap. 5 § SoL.17  

När ska en uppföljning avslutas? 
En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att den inleddes. 

Uppföljningen ska också avslutas om nämnden inleder en utredning enligt 

11 kap. 1 § första stycket SoL.18 Eftersom uppföljningsskyldigheten endast 

gäller barn ska uppföljningen avslutas om den unge fyller 18 år under upp-

följningstiden.19 

Befintliga bestämmelser om uppföljning gäller när 

vård enligt SoL upphör 

Av 11 kap. 4 a § SoL framgår att socialnämnden får följa upp ett barns situat-

ion när en utredning som gäller barns behov av stöd och skydd avslutats utan 

beslut om insats. Socialnämnden får också, enligt 11 kap. 4 b § SoL, besluta 

                                                 

 
14 Se prop. 2021/22:178 s. 112. 
15 Prop. 2021/22:178 s. 113. 
16 Se prop. 2021/22:178 s. 113. Se även 1 kap. 1 § SoL. 
17 Se prop. 2021/22:178 s. 113. 
18 21 c § tredje stycket LVU. 
19 Se prop. 2021/22:178 s. 112. 
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om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett familje-

hem eller i ett hem för vård eller boende (HVB) enligt SoL har upphört.  

I och med att den nya uppföljningsskyldigheten införs i LVU blir 11 kap. 

4 b § SoL endast tillämpbar när placeringar med stöd av SoL har upphört.20 

Drogtest av vårdnadshavare eller förälder 

inför umgänge vid vård med stöd av 

2 § LVU 

 

Kontroll får göras om det finns anledning till det 
Bestämmelsen innebär att socialnämnden inför umgänge är skyldig att kon-

trollera om en vårdnadshavare eller förälder är eller har varit påverkad av nå-

gon av de substanser som räknas upp i bestämmelsen, om det finns anledning 

till det.21  

En anledning att kontrollera om en vårdnadshavare eller förälder är eller 

har varit påverkad kan vara att grunden för vård är omsorgsbrister i hemmet 

på grund av missbruk. Det kan också finnas anledning till kontroll även om 

grunden för vård enligt lagen är andra omsorgsbrister än missbruk om det un-

der den tid då barnet vårdas framkommer grundad misstanke om att vård-

nadshavaren eller föräldern även har ett missbruk. Subjektiva antaganden är 

dock inte tillräckligt. En bedömning ska göras utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet.22 

En proportionalitets- och behovsbedömning måste 

göras 
Det införs även en paragraf (32 c § LVU) som reglerar att ett beslut om att en 

vårdnadshavare eller förälder ska uppmanas att lämna drogtest bara får fattas 

i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga om-

ständigheter. 

Proportionalitets- och behovsprinciperna är två självständiga principer som 

ska prövas oberoende av varandra. Ett beslut om provtagning bör bara fattas 

om det bedöms nödvändigt med ett resultat från ett sådant prov för att säker-

ställa tryggheten och säkerheten för barnet vid umgänge och vid vårdens 

upphörande. Det ankommer på socialnämnden i varje enskilt fall att bedöma 

behovet av en provtagning, i vilken omfattning kontroll behöver göras av om 

                                                 

 
20 Se prop. 2021/22:178 s. 120. 
21 Prop. 2021/22:178 s. 114. 
22 Se prop. 2021/22:178 s. 114. 

32 a § LVU  

Har den unge beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden inför um-

gänge, om det finns anledning till det, kontrollera om en vårdnadshavare 

eller förälder är eller har varit påverkad av narkotika, alkoholhaltiga 

drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen 

(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som 

omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Soci-

alnämnden får då besluta att vårdnadshavaren eller föräldern ska uppma-

nas att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov. 
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en vårdnadshavare är eller har varit påverkad av narkotika, alkohol, andra be-

rusningsmedel, dopningsmedel eller vissa hälsofarliga varor, och vilken 

provtagningsmetod som är ändamålsenlig. Syftet med kontrollen i det en-

skilda fallet måste också vägas mot det intrång i den personliga integriteten 

som kontrollen innebär för vårdnadshavaren eller föräldern. Detsamma gäller 

vid valet av provtagningsmetod, liksom i fråga om omfattningen av kontrol-

len. Detta innebär till exempel att ett beslut om provtagning endast får fattas 

om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl.23  

Det kan förekomma situationer där en vårdnadshavare eller en förälder ef-

ter recept från läkare tar medicin som innehåller något sådant medel eller 

substans som omfattas av bestämmelsen. Detta är en omständighet som kan 

behöva vägas in inför ett beslut om provtagning eller vid val av provtag-

ningsmetod. Det kan också finnas andra skäl som talar mot ett beslut om 

provtagning. Provtagning bör inte heller användas om barnets trygghet och 

säkerhet kan säkerställas med mindre ingripande åtgärder.24  

Socialnämnden ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som avses 

och syftet med åtgärden.25  

Ett beslut får fattas oavsett samtycke 
Ett beslut om att en vårdnadshavare eller förälder ska uppmanas att lämna 

prov får fattas oavsett om vårdnadshavaren eller föräldern samtycker till det. 

Provet kan avse såväl kontroll av om vårdnadshavaren eller föräldern är på-

verkad vid provtagningstillfället som kontroll av om vårdnadshavaren eller 

föräldern tidigare har brukat någon av de substanser som räknas upp i be-

stämmelsen.26 

Gäller alla föräldrar med umgängesrätt 
Med föräldrar avses både föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom 

dom eller beslut av domstol eller genom avtal och föräldrar som barnet har 

rätt till umgänge med men där umgängesrätten inte är reglerad. Med um-

gänge avses såväl umgängestillfällen som föregåtts av en plan för umgänget 

och som har upprättats i samförstånd med vårdnadshavaren eller föräldern 

och umgängestillfällen där det inte har varit möjligt att upprätta en plan i 

samförstånd och där det finns ett beslut om begränsning av umgänge enligt 

14 § andra stycket 1 LVU.27 

Ett beslut om att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov kan avse 

ett eller flera umgängestillfällen.28  

Vad resultatet innebär får avgöras i det enskilda 

fallet 
Resultatet av provtagningen blir en del i socialnämndens underlag inför be-

dömningen av hur umgänget bör utformas. Vad resultatet av provtagningen 

ska leda till och vilka konsekvenser det ska få för umgänget måste avgöras 

utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Samma sak gäller om vårdnads-

havaren eller föräldern vägrar att lämna prov.29 

                                                 

 
23 Se prop. 2021/22:178 s. 117. 
24 Prop. 2021/22:178 s. 117. 
25 32 c § andra stycket LVU. 
26 Prop. 2021/22:178 s. 115.  
27 Prop. 2021/22:178 s. 115. 
28 Prop. 2021/22:178 s. 115. 
29 Prop. 2021/22:178 s. 115. 
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Drogtest av vårdnadshavare inför prövning 

av om vård med stöd av 2 § LVU ska 

upphöra 

 

Gäller inte föräldrar som inte är vårdnadshavare 

Till skillnad från bestämmelsen i 32 a § om provtagning inför umgänge om-

fattas bara vårdnadshavare och inte föräldrar som inte är vårdnadshavare av 

bestämmelsen, eftersom föräldrar som inte är vårdnadshavare inte är part i ett 

ärende och mål om upphörande av vård.30 

Bedömning av proportionalitet och behov 
Även vid ett beslut om drogtest enligt 32 b § LVU måste en proportional-

itets- och behovsbedömning göras. Ett sådant beslut får bara fattas i den mån 

åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter.31 

Läs mer om proportionalitets- och behovsbedömningen på s. 7. 

Vilken provtagningsmetod som bör användas får bedömas med beaktande 

av omständigheterna i det enskilda fallet. Socialnämnden bör överväga om 

det finns något annat lämpligt sätt att kontrollera påverkan på. Om så inte är 

fallet, och det inte heller finns något annat hinder för provtagning, bör social-

nämnden fatta beslut om att vårdnadshavaren uppmanas att lämna prov.32 

Socialnämnden ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som avses 

och syftet med åtgärden.33  

Resultatet av provtagningen blir en del i underlaget 

till beslutet om vården ska upphöra 
Socialnämndens befogenhet att besluta om provtagning inför prövning av om 

vård som beslutats med stöd av 2 § ska upphöra kan ha föregåtts av ett över-

vägande av om vården fortfarande behövs i enlighet med 13 § första stycket 

LVU eller av att vårdnadshavaren eller den unge, om han eller hon har fyllt 

15 år, begär att vården ska upphöra. Socialnämnden ska i dessa fall göra en 

utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Resultatet av provtagningen blir en del i so-

cialnämndens underlag inför bedömningen av om vården ska upphöra.34  

Vad resultatet av provtagningen ska leda till och vilka konsekvenser det 

ska få för prövningen måste avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt 

fall. Samma sak gäller om vårdnadshavaren vägrar att lämna prov.35  

                                                 

 
30 Prop. 2021/22:178 s. 115. 
31 Se 32 c § första stycket LVU.  
32 Prop. 2021/22:178 s. 116. 
33 32 c § andra stycket LVU. 
34 Prop. 2021/22:178 s. 116. 
35 Se 32 c § LVU och prop. 2021/22:178 s. 116–117. 

32 b § LVU 

Har den unge beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden inför pröv-

ning av om vården ska upphöra, om det finns anledning till det, kontrol-

lera om en vårdnadshavare är eller har varit påverkad av någon sådan 

dryck eller vara eller något sådant medel som anges i 32 a §. Socialnämn-

den får då besluta att han eller hon ska uppmanas att lämna sådana prov 

som anges där. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 64 

Årlig uppföljning av 2022-års systematiska 
arbetsmiljöarbete på Socialförvaltningen 
Dnr: SF 2022/681 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta godkänna 
redovisad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2022, med 
tillhörande övergripande handlingsplan och överlämnar den som sin egen till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001: 1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Den 
årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och att 
högsta ledningen ska får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. Uppföljningen ska identifiera de brister som finns 
i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Förvaltningen sammanställer vad som framkommit 
övergripande i en handlingsplan som redovisas i förvaltningens samverkansgrupp, 
till nämnden och därefter till kommunledningen, som ansvarar för en 
kommunövergripande redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Senast 2022-11-30 ska handlingsplanen vara Kommunledningsförvaltningen 
tillhanda. 

Sänt till: 
Rebecca Nordström 
HR-specialist 
Kommunlednings förvaltningen 

Katarina Borg 
HR-specialist 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

X 
Utdraget bestyrkes 

11 (15) 



avtal och nationella förändringar om arvode familjehem. Förvaltningen har fått 
krav om besparingar på 1,5 miljoner. 

Ökade pensionskostnader, inflation och ränteläge samt kostnadsökningar som ser 
ut att bli ännu högre än vad som räknats på innebär att kommunen antingen får 
höja skatten eller behålla skatten, men effektivisera. Kommunen har gått efter det 
senare, vilket för Socialförvaltningen innebär att spara 12,3 miljoner, alltså 
skillnaden mellan äskade pengar och resultatet i minus 1,5 miljoner, motsvarande 
5,6 % av förvaltningens totala budget. Detta kommer i sig att innebära 
besparingsåtgärder. 

SSR Akademikerförbundet och Kommunal uttrycker att inte har fått reda på hur 
mycket förvaltningen äskat och att sparkravet därför framställts som betydligt 
lägre än de minus 1,5 miljoner som förvaltningen har att arbeta med under 2023. 

§ 89 

Protokoll från Central samverkan 

Arbetsgivaren och de fackliga representanterna går igenom för Socialförvaltningen 
aktuella dagordningspunkter från följande protokoll från central samverkan: 

Central samverkan protokoll 2022-09-23 

Central samverkan protokoll 2022-10-25 

§ 90 

Arbetsmiljö 

Det finns inget att redovisa. 

§ 91 

Dialog 

Det finns inget att redovisa. 

§ 92 

Beslutsärenden (ersätter MBL § 11) 

Handlingsplan årlig uppföljning av SAM - arbetsgivaren och de fackliga går 
igenom handlingsplanen för den årliga uppföljningen av SAM. Det finns två 
brister förvaltningen har att arbeta med, frågan kring brist på skyddsombud i 
några av våra verksamheter och frågan om första hjälpen-utbildningar. 

Socialförvaltningen 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-267 000 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 8663494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
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Arbetsgivaren informerar att det tillkommit kandidater som skyddsombud på flera 
av de vakanta posterna det senaste, men att frågan arbetas vidare med från såväl 
fackligt håll som från arbetsgivaren. 

Vad gäller första hjälpen kommer denna punkt att vara klar i december, då det 
finns ett pågående utbildningspaket som omfattar första hjälpen och HLR som 
utvalda ur personalen kommer att gå. 

De fackliga representanterna är eniga om arbetsgivarens förslag till beslut. 

§ 93 

Övrigt 

Arbetsgivaren informerar om att ett underlag för dialog på APT håller på att tas 
fram kring hur medarbetarna upplever att arbeta på en hybridarbetsplats. Det 
handlar om att arbetsgivaren vill få in medarbetarnas åsikter, inspireras till 
utveckling och utvärdera hur det fungerar att arbeta i hybrid form. Arbetsgivaren 
och de fackliga diskuterar vidare frågan om hybridarbetsplatser utifrån rättvisa 
arbetsvillkor, attraktivitet som arbetsgivare på arbetsmarknaden och lösningar för 
bättre framtida hybrida arbetskonstellationer. 

§ 94 

Nästa förvaltningssamverkan 

Inbokad 2022-12-07. 

§ 95 

Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet i samverkans gruppen avslutat 2022-11-09. 

Vid protokollet 

Elin Hesslefors 

Socialförvaltningen 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-267 000 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-10-25 SF 2022/681 

      

 
 

Handläggare 
   Katarina Borg 
Socialförvaltningen 
 
katarina.borg@hassleholm.se 
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Årlig uppföljning av 2022-års systematiska 
arbetsmiljöarbete på Socialförvaltningen  

  

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisad uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för år 2022, med tillhörande övergripande handlingsplan och 
överlämnar den som sin egen till kommunledningsförvaltningen.  

 

Sammanfattning  

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Den 
årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och att 
högsta ledningen ska får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. Uppföljningen ska identifiera de brister som finns 
i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. Förvaltningen sammanställer vad som framkommit 
övergripande i en handlingsplan som redovisas i förvaltningens samverkansgrupp, 
till nämnden och därefter till kommunledningen, som ansvarar för en 
kommunövergripande redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Senast 2022-11-30 ska handlingsplanen vara kommunledningsförvaltningen 
tillhanda. 

 

Beskrivning av ärendet 

Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på 
arbetsplatsnivå. Varje chef ansvarar för att frågorna i checklistan besvaras i 
samverkan med skyddsombud på arbetsplatsen. Den avslutande delen av 
checklistan besvaras av chef på förvaltningsnivå tillsammans med skyddsombud och 
den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. Brister som observerats har förts 
in i en handlingsplan för årlig uppföljning. Kvarstående brister från föregående 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

uppföljning som inte är åtgärdade förs även dessa över i handlingsplanen. Varje 
verksamhetsområde hanterar sina handlingsplaner i Lokal samverkansgrupp 
(LOSAM). De brister som är generella för hela förvaltningen förs in i en 
övergripande handlingsplan och redovisas till nämnd och 
kommunledningsförvaltningen efter samverkan i förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp (FÖSAM) 2022-11-09. Då arbetsutskottet har möte innan 
FÖSAM kan handlingsplanen komma att kompletteras innan socialnämndens möte 
2021-11-15. 

 

Bilagor 

Anvisningar från Kommunledningsförvaltningen  

Checklista  

Handlingsplan förvaltningsnivå  

Protokoll från förvaltningssamverkan 2022-11-09, bifogas som kompletterande 
handling till SN 2022-11-15 

 

 

Sändlista: 

Rebecca Nordström. HR-specialist, Kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

Socialförvaltningen 

 

Katarina Borg 

   

  



 

Framtagen av personalavdelningen 2020-07-01 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan 
Handlingsplan för att åtgärda brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

                                                                                                                  
Datum 

221014 

Förvaltning 

Socialförvaltningen 

Arbetsplats 

Hela förvaltningen 

Ansvarig chef 

Sus Lantz 

Skyddsombud 

Petra Gustafsson, Emma Noble 

Övriga närvarande 

Mona Nilsson Akademikerförbundet SSR, Alaa Hamdar 

Vision, Lena Lönn Kommunal, Katarina Borg HR-specialist 

 

Brist som ska åtgärdas Förslag till åtgärd 
Klart 

datum 
Ansvarig 

Uppföljnings-
datum 

 

Förstahjälpen utbildning. 

Ta fram utbildningsplan för 

förvaltningen. 

2022-12-

31 
Stabschef 2023-03-31 

 

Fattas fortfarande skyddsombud i 

någon av våra verksamheter. 

 

Fortsätta kroka arm med de fackliga 

organisationerna samt uppmuntra 

medarbetare att vilja bli skyddsombud. 

2022-12-

31 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

2023-03-31 

 

      

 

                        

 

      

 

                        

 

      

 

                        

 

Hä-ssl@holms 
kommun 



Framtagen av Kommunledningsförvaltningens personalavdelning 2022-08-11 

 

Checklista årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Arbetsplatsnivå 

 
Datum 

      

Förvaltning 

      

Arbetsplats 

      

Ansvarig chef 

      

Skyddsombud 

      

Övriga närvarande 

      
 

Respektive chef besvarar följande frågeställningar tillsammans med skyddsombud. Brister som 
noteras nedan förs in i en handlingsplan för årlig uppföljning. 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM OK         Brist Notering                                          

Sker arbetsmiljöarbetet i samverkan med 
arbetstagare och skyddsombud? 

                           

Omfattar arbetsmiljöarbetet såväl fysiska 
som organisatoriska och sociala 

förhållanden i verksamheten? 

                            

Hanteras arbetsmiljöfrågor integrerat med 
verksamhetsfrågor? 

                            

Beaktas arbetsmiljöaspekten när beslut ska 

fattas i det dagliga arbetet? 
                             

Är innebörden av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet känt bland 
medarbetarna? 

                            

   

Styrning OK         Brist Notering                                          

Är Hässleholms kommuns arbetsmiljöpolicy 
känd i verksamheten? 

                            

Har du som chef undertecknat en fördelning 
av arbetsmiljöuppgifter? 

                            

Har du som chef befogenheter, resurser och 
kunskap inom arbetsmiljöområdet? 

                            

Har du som chef tillräckliga kunskaper om 

hur ohälsosam arbetsbelastning förebyggs 
och hanteras? 

                            

Är samordningsansvaret klargjort?                             

 

Organisation OK         Brist Notering                                            

Finns det skyddsombud på arbetsplatsen?                             

Har chef och skyddsombud gått 
arbetsmiljöutbildning? 

                            

Har medarbetarna tillräckliga kunskaper om 

arbetsmiljön och om vilka riskerna i arbetet 
är? 

                            

Hässleholms 
kommun 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 

□ 
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Finns kunskap om vilka föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket som gäller på arbets-

platsen? 

                      

 
      

 

Rutiner OK         Brist  Notering 

Är rutinen kring rehabilitering känd i 
verksamheten? 

                            

Följs rutinen kring rehabilitering?                             

Görs all dokumentation rörande 
rehabilitering av chefen i systemet Adato? 

                                          

Är rutinen för alkohol och andra droger 
känd i verksamheten? 

                            

Följs rutinen vid misstanke om alkohol- 
eller drogpåverkan? 

                            

Finns rutiner kring hantering av hot och 
våld kopplat till er verksamhet? 

                                          

Följs rutinerna för hot och våld?                             

Genomförs regelbundna riskbedömningar 
av hot och våld? 

                            

Är rutinerna kring förstahjälpen och krisstöd 
kända i verksamheten? 

                            

Finns tillräckliga kunskaper om första 
hjälpen och krisstöd? 

                            

Har alla arbetsmoment som är förenade 
med allvarliga risker skriftliga instruktioner? 

                            

Är rutinen kring kränkande särbehandling 
och trakasserier känd i verksamheten? 

                                          

Följs rutinen kring kränkande särbehandling 
och trakasserier? 

                            

Sker introduktion för nyanställda enligt 
gällande rutin? 

                            

 

Riskbedömning OK         Brist  Notering 

Görs riskbedömningar utifrån de krav som 
ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter? 

                                         

Är riskbedömningarna dokumenterade?                             

Har åtgärder vidtagits till följd av 
framkomna risker? 

                                          

Görs riskbedömningar vid förändringar i 
verksamheten?   

                            

Har den årliga arbetsmiljöronden 
genomförts? 

                                          

Är åtgärder vidtagna efter arbetsmiljö-
ronden? 

                            

Finns upprättad handlingsplan för 
arbetsmiljö? 

                                          

Åtgärdas allvarliga arbetsmiljörisker 
omedelbart? 

                                          

Är åtgärder genomförda enligt handlings-
planen? 

                            

Följs effekterna upp av genomförda 
åtgärder? 

                            

Genomförs egenkontroll av utrustning som 
kräver detta? 

                            

Beaktas arbetsmiljöaspekter vid inköp av 

utrustning, material och kemikalier? 
                                          

Finns tillgängliga säkerhetsdatablad?                                           

□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
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Finns den skyddsutrustning som behövs för 
arbetets utförande? 

                                          

Används skyddsutrustningen?                                           

   

Arbetsskador och tillbud OK         Brist        Notering 

Anmäls arbetsskador och tillbud i systemet 
Stella? 

                            

Sker utredning av arbetsskador och tillbud?                             

Anmäls allvarliga olyckor och tillbud till 
Arbetsmiljöverket? 

                                          

Vidtas åtgärder för att förhindra att nya 
skador ska inträffa? 

                            

   

Lagstiftning och föreskrifter  OK         Brist        Notering 

Finns aktuell arbetsmiljölagstiftning 
tillgänglig för verksamheten? 

                            

Finns förteckning över Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter som rör er verksamhet? 

                                          

Är de föreskrifterna som rör er verksamhet 
kända på arbetsplatsen? 

                            

Känner chefen till vilka krav som ställs i 
föreskriften? 

                            

Uppfylls kraven som ställs i föreskrifterna?                              

Sker information om ny lagstiftning via 

samverkansgrupp och arbetsplatsträffar? 
                                          

Vidtas åtgärder för att uppfylla ny eller 
ändrad arbetsmiljölagstiftning? 

                                          

Ges information till nya medarbetare om 
instruktioner och rutiner kopplade till de 

förskrifter som rör verksamheten?  

                                          

 

Företagshälsovård OK        Brist        Notering 

Används företagshälsovården i det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet? 
                           

Ställer du som chef krav på återkoppling av 
utförda uppdrag från företagshälsovården? 

                      

   

Brandskydd OK        Brist        Notering 

Finns det en fungerande organisation för 
brandskyddsarbetet? 

                           

Genomförs regelbundna och 

dokumenterade utrymningsövningar? 
                                         

Är brandskyddsutrustningen kontrollerad?                            
   

Arbetsplatsträff OK        Brist   Notering 

Hålls arbetsplatsträffar enligt 
samverkansavtalet minst 6 gånger/år? 

                           

Hålls arbetsplatsträffarna enligt dokumentet 
”Upplägg för arbetsplatsträff? 

                          

Tas arbetsmiljöfrågor upp på 
arbetsplatsträffar? 

                                         

 

□ 
□ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 



 4(4) 

 

Förvaltningsnivå 

Frågeställningarna nedan besvaras av chef på förvaltningsnivå i samverkan med skyddsombud. 
 
Chef 

      

Skyddsombud 

      

 

 

Samverkan OK        Brist   Notering 

Samverkansgrupperna följer regelbundet 
upp personalnyckeltal så som sjukfrånvaro, 
övertid, arbetsskador och tillbud etc 

                           

Riskbedömningar som genomförs i samband 
med organisationsförändringar och 

lokalförändringar, följs upp i 
samverkansgrupp 

 

                          

Arbetsmiljöfrågor som framgår av 
arbetsmiljölagen 6 kap, 9 § behandlas i 
samverkansgrupp 
 

                                         

Förvaltningen är uppdelad i lämpliga 
skyddsområden 
 

                                         

Lämpligt antal skyddsombud och 
huvudskyddsombud finns inom 

organisationen 
 

                                         

 

Arbetsmiljömål OK        Brist   Notering 

Det finns konkreta mätbara arbetsmiljömål 
för förvaltningen                            

Det finns specifika mål för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
 

                          

 

Lagstiftning och föreskrifter OK        Brist   Notering 

Finns aktuell arbetsmiljölagstiftning 
tillgänglig för verksamheten?                            

Finns förteckning över Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter som rör er verksamhet? 

 

                          

 

Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska åtgärdas. För in åtgärderna i en handlingsplan. En 
sammanställning av förvaltningens brister och åtgärder ska redovisas till personalavdelningen senast 

den 30 nov.  

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
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Datum  

2022-08-11  

 

 
Samtliga förvaltningschefer 
 

Handläggare 
Rebecca Nordström, HR specialist 
Rebecca.nordstrom@hassleholm.se 
0451–268351 
Kommunledningsförvaltningen 
Personalavdelningen 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen/Personalavdelningen/HR-enheten 
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Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år.  

Den årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och 
att högsta ledningen ska får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt 
på vilket sätt det behöver förbättras. Uppföljningen ska identifiera de brister som 
finns i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs.  

För att få en korrekt bild av hur arbetsmiljöarbetet fungerar, ska uppföljningen 
genomföras på ett objektivt sätt och där hela verksamheten granskas.  

Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på 
arbetsplats- och förvaltningsnivå. Varje chef ansvarar för att frågorna i bifogad 
checklista besvaras i samverkan med skyddsombud. Den avslutande delen av 
checklistan besvaras av chef på förvaltningsnivå tillsammans med skyddsombud, 
alternativt i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. 

Brister som observerats ska föras in i en handlingsplan, bifogad blankett. 
Kvarstående brister från föregående uppföljning som inte är åtgärdade förs över 
till handlingsplanen.  

Arbetsmiljöverket har nyligen gjort en inspektion över kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. En brist som framkom var att vi inte kontrollerar hur vi lever 
upp till de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Denna brist framkom 
även vid den årliga uppföljningen av SAM 2021.Vi har därmed fördjupat 
frågedelen i checklistan kring hur arbetsmiljöarbetet fungerat utifrån 
föreskrifterna.  

Respektive förvaltning bestämmer hur uppföljningen ska gå till utifrån rutinen 
som finns på intranät under Anställning och arbetsmiljö/Arbetsmiljö och 
hälsa/Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.  

En sammanställning för hela förvaltningen redovisas till förvaltningens nämnd 
och till kommunledningsförvaltningen, som ansvarar för en kommunövergripande 
redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

 

Hässleholms 
kommun 

mailto:Rebecca.nordstrom@hassleholm.se
https://www.hassleholm.se/intranet/startsida---intranat/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo-och-halsa/uppfoljning-av-systematiskt-arbetsmiljoarbete-rutin.html
https://www.hassleholm.se/intranet/startsida---intranat/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo-och-halsa/uppfoljning-av-systematiskt-arbetsmiljoarbete-rutin.html
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Kommunledningsförvaltningen/ Personalavdelningen 
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E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se  
 

 

Förvaltningens sammanställning samt uppgifter om behandling i 
samverkansgrupp och nämnd ska sändas via e-post till undertecknad senast 2022-
11-30. Personalavdelningen kommer därefter att göra en sammanställning till 
personalutskottet för senare beslut i kommunstyrelsen.  

HÄSSLEHOLMS KOMMUN  

Kommunledningsförvaltningen 

Rebecca Nordström 
rebecca.nordstrom@hassleholm.se 

mailto:rebecca.nordstrom@hassleholm.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 65 

Helårsprognos socialnämnden per oktober 2022 
Dnr: SF 2022/712 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta godkänna 
redovisad årsprognos per oktober 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering j{ Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 

2022-11-04 SF 2022/712 

      

 
 

Handläggare 
   Omid Ismail 
Socialförvaltningen 
 
omid.ismail@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-823 44 

E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Helårsprognos socialnämnden per oktober 2022  

  

Förslag till beslut 

Godkänna redovisad årsprognos per oktober 2022. 

 

Sammanfattning  

I Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. 

 

Bilagor 

SN -drift- och invanalys med prognos per oktober 2022 

Prognos oktober 2022 

 

Sändlista: 

Omid Ismail 

Sus Lantz 

 

Socialförvaltningen 

Omid Ismail 

Hässleholms 
kommun 



Socialförvaltningen
Prognos oktober 2022

Omid Ismail

Hässleholms 
kommun 



Socialförvaltningens prognos
Socialförvaltningen Budget 2022

Prognostiserad 

avvikelse mot 

budget (AUG)

Prognostiserad 

avvikelse mot 

budget (OKT)

Kommentar

Förvaltningschef och 

stödfunktioner 32 692 2 100 2 150

- Personalbudget +0,75 mkr

- Gemensamma kostnader/sociala aktiviteter +0,5 mkr

- Oförbrukad budget för föreningsbidrag +0,45 mkr

VO Barn och Unga 98 901 -6 300 - 7 350

- Externa HVB-placeringar –3,2 mkr

- Familjehemsplaceringar –6,9 mkr

- Personalbudget cirka +2,5 mkr

- Övrig drift +0,3 mkr

VO Mottagning, stöd och 

prevention 26 961 400 400
- Överskottet beror på vakanser fördelat över hela 

verksamhetsområdet.

Område Vuxna 31 914 3 600 4 500

- Personalbudget +1,8 mkr

- Placeringar (missbruk och VNR) +2,4 mkr

- Övrig drift + 300 tkr

Socialnämnd 1 849 200 300
- Lägre arvode än budget, styrs av förlorad arbetsinkomst 

och ålder, lägre arbetsgivaravgifter för +65 år.

Totalt driftbudget 192 317 tkr 0 0

Investeringsbudget 500 tkr 0 + 200 tkr
Investeringar i inventarier på Fenix, Individ- och 

familjesupporten, Nattjouren och Tingshusgatan.

Osäker prognos, räkna med att prognosen kan förändras +500 till -500 tkr beroende på hur volymerna utvecklas under 

nov-dec.

► Hässleholm nästa. 



Inflödet till Socialförvaltningen

• Ökning sedan mars 2022, återöppning efter pandemin.

• Antal aktualiseringar Jan-oktober +25% jämfört med samma period 

2019-2021

• Antal unika anmälda barn per månad jan-okt +9% jämfört med samma 

period 2019-2021
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► Hässleholm nästa. 



Placeringskostnader externa HVB

Prognosen för 2022 revideras upp från 12,1 till 12,5 heltidsplaceringar. 
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► Hässleholm nästa. 



Heltidsplaceringar externa HVB, exkl

ensamkommande

Placeringar jan-juni 2022: snitt 10,2 heltidsplaceringar (1 800 tkr/månad)
Placeringar juli-dec 2022: snitt 14,8 heltidsplaceringar (2 550 tkr/månad) 
Förändring: 750 tkr/månad
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► Hässleholm nästa. 



Familjehemsplaceringar 2021-2022

Ökning i antal placeringar, problem i hemmen: 
• Våld
• Missbruk
• Kriminalitet
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► Hässleholm nästa. 



Kostnad familjehemsplaceringar 20-2022

• Kostnadsökningen för egna familjehem 

• Ökad volym +7,2% jämfört med 2021

• Kontrakt för konsulentstödda tas över av kommunen, 9 st kvar. 

• Införande av mentorshem och behandlingsfamiljer.
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► Hässleholm nästa. 



Kostnad externa placeringar vuxna

• Kostnaden för LVM/SiS-placeringar minskat med cirka 40% jämfört 

med 2021. 

• Användning av familjebasens stödboende för unga-vuxna. 
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► Hässleholm nästa. 



Våld i nära relationer

Antal aktualiseringar jan-okt 2022: 47 

• Upprustning och användning av jourlägenheter.

• Samverkan med andra kommuner. 
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AVVIKELSEANALYS DRIFT 2022  Socialnämnden

Ansvar Text Driftredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer

Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, oktober 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Delår Oktober Oktober till delårsprognosen

750
Socialchef, stab, ekonomienhet, 

systemansvarig
32 692 26 561 2 100 30 542 2 150

Överskott på grund av vakant juristtjänst i ett par månader, vakant 

kommunikatör under våren samt tjänstledigheter och föräldraledigheter på 

ekonomi. Det finns även överskott på budgeten för gemensamma 

verksamhetskostnader med anledning av fortsatt pandemi under våren 

(+250 tkr) och överskott på budget för föreningsbidrag  (+ 450 tkr). 

Budgeten för IT-kostnader visar underskott med -200 tkr med anledning 

av ökade priser för IT-system och IT-utrustning. 

752 Vo Barn och Unga 100 344 84 244 -6 300 107 694 -7 350

Prognosen för HVB-placeringar visar underskott med cirka -3,3  mnkr. En 

kostnadsminskning prognostiseras för externa HVB-placeringar med cirka 

3,2 mnkr jämfört med 2021, ett resultat av satsning på 

hemmaplanslösningar genom omplacering till eget HVB samt satsning på 

ett intensivt öppenvårdsteam. Prognosen för familjehemsplaceringar visar 

underskott med cirka -5,2 mnkr. Orsakerna till underskottet är höga 

kostnader för konsulentstödda familjehem samt ett ökat inflöde som 

medfört att fler barn och unga placerats i familjehem. Verksamheten 

arbetar aktivt med att rekrytera fler egna familjehem samt omförhandlar 

avtal från konsulentstödda till egna familjehem. Prognosen är att 

kommunen under året kommer att ta över avtal för 12 av 21 

konsulentstödda jour- och familjehem. Personalbudgeten visar överskott 

med  2 mnkr, främst på grund av personalomsättning under våren och till 

viss del på grund av sjukskrivningar och 

tjänstledigheter/föräldraledigheter.

Antalet anmälningar och ansökningar till socialtjänsten har varit fortsatt 

högt sep-okt, +23% jämfört med samma period tidigare år . Det höga 

trycket har resulterat i en ökning i antal placeringar på HVB och 

familjehem  från sommaren 2022. Under det första halvåret har vi i snitt 

10,2 heltidsplaceringar ( ca 1 800 tkr/mån), och under det andra 

halvåret är det prognostiserade snittet 14,8 heltidsplaceringar (ca 2 500 

tkr/mån).  Hur volymerna utvecklas under november/december kommer 

vara avgörade för om budgeten kommer att hållas i balans. 

Underskottet har balanserats något genom intäkter från 

Migrationsverket, då vi under senare delen av våren tagit emot fyra 

ensamkommande barn och erhåller schablonbidrag för mottagandet. En 

annan förklaring till försämringen är ökningen i antalet 

familjehemsplaceringar, som i snitt var 114 placerade barn  under våren 

i jämförelse med 122 under hösten. Prognosen för året innebär en 

ökning med cirka 7,2% i jämförelse med 2021.

Underskottet avser HVB- och familjehemsplaceringar. 

Ågärderna är att: 1. rekrytera fler egna familjehem  samt 

omförhandla avtal från konsulentstödda till egna familjehem. Vi 

kommer dessutom se över vårt arbetssätt inom 

familjehemsverksamheten då Kolada.se visar att Hässleholms 

kommun har flest antal barn och unga 0-20 år placerade i 

familjehem i jämförelse med likande kommuner.  2. Skapa 

hemmaplanslösningar för de ungdomar som är placerade i HVB 

och SiS, genom att involvera familjebasens öppenvårdsteam i 

fler ärenden. Verksamheten har inte kunnat möta den höga 

efterfrågan på insatserna. på grund av ett högt tryck och 

sjukfrånvaro under hösten. Verksamheten har nu tillsat vikarier 

och dessutom utökat från tre till fyra medarbetare för att vi ska 

kunna arbeta med ungdomarna på hemmaplan.

755 Vo Mottag, stöd och prevention 26 483 21 263 400 26 083 400

Överskottet beror på vakanser fördelat över hela verksamhetsområdet.

757 Vo Vuxna 30 949 21 905 3 600 26 449 4 500

Överskott på grund av sjukskrivningar i vuxens stab (+600 tkr) samt 

vaknser under våren och en del sjukfrånvaro inom behandlingsenheten (+ 

900 tkr). Budgetförändringen för dessa tjänster beslutades i 

februarinämnden. En boendestödjare tillsattes under våren och den andra 

tillsattes under sommaren. För nattjouren hade budgeten utökats med två 

tjänster, men efter en genomförd utredning av arbetsplatsen beslutades 

det om ett förslag som innebär kostnad för väktare och timanställning på 

cirka 25 procent. Därmed omgjordes kvarstående budget till en 

kommunikatör. Placeringsprognosen visar överskott på cirka + 2,4 mnkr, 

verksamheten har använt sig av Familjebasens stödboendeteam för 

placering på stödboendet samt lyckats avsluta en del placeringar, vilket 

resulterat i färre externa missbruksplaceringar.  Kostnaden för 

missbruksplaceringar är 2 mkr lägre än jan-okt 2021. Budgeten för 

familjefridplaceringar visar överskott med 600 tkr på grund av färre 

placeringar externt. 

Förändringen i överskott beror på en viss minskning i personalkostnader 

på grund av sjukskrivningar och vakans samt färre missbruks- och 

familjefridsplaceringar jämfört med vad som var prognostiserat vid 

delår. 

759 Socialnämnd 1 849 1 296 200 1 549 300

Lägre arvodeskostnader än budget. Budgeten har inte ändrats trots att 

utfallet under 2021 var lägre än budget. Denna post styrs även av hur 

många som söker ersättning för förlorad arbetsinkomst och åldern på de 

som sitter i nämnden. För de över 65 år minskar arbetsgivaravgiften från 

31,42 procent till 10,21 procent.

Lägre kostnader för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvoden 

än vad som var prognostisrat vid delår. 

TOTALT 192 317 155 269 0 192 317 0



AVVIKELSEANALYS INVESTERING 2022   Socialnämnden

Projekt Text Investeringsredovisning 2022 Kommentarer Kommentarer Kommentarer Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

Budget Redovisat Avvikelse Prognos Avvikelse Förklaring till avvikelserna, oktober 2022 Förklaring till avvikelserna i förhållande Åtgärder vid prognosunderskott

Utgifter
Inkomster

(-)

Netto
Delår Oktober Oktober

till delårsprognosen

IP88314 Investeringar SF 2022 2 500 275 275 0 300 200

Större delen av förvaltningens investeringar 

gjordes under 2021. Under 2022 görs 

investeringar i inventerier på Fenix, Individ- och 

familjesupporten, Nattjouren och Tingshusgatan. 

Förvaltningens vaktmästare har dialoger med 

hyrsvärden för Tingshusgatan gällande 

investeringar i huset. Planeringen har dragit 

ut på tiden och investeringarna kommer 

troligtvis inte genomföras förän 2023. 

Förvaltningen kommer att planera 

investeringsarbetet utifrån sin budgetram för 

nästa år. 

TOTALT 500 275 0 275 0 300 200

Ansl.

typ



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 66 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, 
kvartal 3-2022 
Dnr: SF 2022/657 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska rapporteras 
för varje kvartal till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I samband med 
rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till kommunfullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för besluten, vilka typer av bistånd som 
besluten gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfallet gått från dagen för 
respektive beslut. Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt 
att sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut och skälen till varför de 
rapporterade besluten inte är verkställda ska inte anges. Se 16 kap 6 h ~ SoL 

Beslutsdatum 

211220 

211209 

220529 

220711 

220613 

220613 

Sänt till: 
V eronica Bitzekis 
K valitetsutvecklare 
Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Kön 

p 

p 

p 
F 
p 

p 

Avslut utan 
Typ av bistånd Verkställts att verkställas 

Kontaktperson 220921 

Kontaktperson 

kontaktfamilj 

Kontaktfamilj 

Öppenvård 221020 
Öppenvård 221020 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-10-17 SF 2022/657 

   

 
 

Handläggare 
Veronica Bitzekis 
Socialförvaltningen 
veronica.bitzekis@hassleholm.se 
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Rapport enl 16 kap 6 § SoL, ej verkställda beslut, 
kvartal 3- 2022  

 

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden följande beslut: Rapport 

till kommunfullmäktige godkänns. 

Sammanfattning  

Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska 

rapporteras för varje kvartal till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I 

samband med rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till 

kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 

besluten, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång tid som vid 

rapporteringstillfället gått från dagen för respektive beslut. Statistikrapporten 

som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om 

enskilda inte lämnas ut och skälen till varför de rapporterade besluten inte är 

verkställda ska inte anges. Se 16 kap 6 h § SoL 

 

Beskrivning av ärendet 

Beslutsdatum Kön Typ av bistånd Verkställts 
Avslut utan 

att verkställas 

 211220 P Kontaktperson  
220921 

211209 P Kontaktperson  
 

220529 p kontaktfamilj   
220711 F Kontaktfamilj   
220613 P Öppenvård 221020  
220613 P Öppenvård 221020  

 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Sändlista: 

Kommunfullmäktige 

 

Socialförvaltningen 

2022-10-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 67 

Avtal i fråga om hantering alkoholärenden vid frånvaro 
Dnr: SF 2022/690 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Att ställa sig bakom ett avtal med Östra Göinge och Osby kommuner i frågan om 
hanteringen av alkoholärenden i händelse av ordinarie handläggares frånvaro, för att 
minska sårbarheten. Beslutet fattas under förutsättning av att Osby och Östra 
Göinge kommuner eller en av dessa kommuner ställer sig bakom avtalet och fattar 
samma beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning och förslag av tillståndsinspektör Emma Noble 

Sänt till: 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Förslag till beslut: 

Datum 

2022-11-02 

Till AU 

Socialförvaltningen 

1(2) 

Att Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom ett avtal med Östra Göinge och Osby 
kommuner i frågan om hanteringen av alkoholärenden i händelse av ordinarie 
handläggares frånvaro, för att minska sårbarheten. Beslutet fattas under förutsättning 
av att Osby och Östra Göinge kommuner eller en av dessa kommuner ställer sig 
bakom avtalet och fattar samma beslut. 

Utredning bakom förslaget: 

Lagkrav - En kommun är skyldig att tillhandahålla information om vad som gäller för 
alkoholservering i den aktuella kommunen. Man är även skyldig att ta emot 
anmälningar om försäljning och servering av folköl, samt handlägga ansökningar om 
serveringstillstånd inom viss tid. 

Tidigare hantering av frågan - Från ca år 2007 till år 2020, fanns ett avtal mellan 
Hässleholms kommun och grannkommunerna Osby och Östra Göinge som innebar 
att två anställda tillståndsinspektörer i Hässleholms kommun hanterade alla 
alkoholärenden i de tre kommunerna. Under några år ingick även Perstorps 
serveringstillstånd. Samarbetet innebar att det nästan alltid fanns någon handläggare 
tillgänglig, även under semestertider. 

Nuläge - Hässleholms kommun kan tillhandahålla information om vad som gäller för 
alkoholservering i kommunen. Dels genom information finns på kommunens 
hemsida, dels genom att det sedan våren 2022 finns ett samarbetsavtal med Osby 
kommun för information via mail och telefon. När det gäller den allmänna information 
som kommunen är skyldig enligt Alkohollagen att tillhandahålla, är beredskapen god. 

När det gäller anmälan om försäljning och servering av folköl är lagens krav endast 
att anmälan måste göras innan försäljning respektive servering kan påbörjas. Det 
räcker därför att det finns information om hur anmälan ska göras, se ovan. 
Komplettering och kontroll av anmälan kan göras i efterhand. 

De situationer som Hässleholms kommun kan riskera att inte handlägga i tid eller 
annars på lämpligt sätt är följande: 



-Ansökan om serveringstillstånd, kommunen ska fatta beslut inom fyra månader 
efter att fullständig ansökan kommit in till kommunen (Alkoholförordningen 5 §). I 
Hässleholms kommuns riktlinjer anges en handläggningstid på två månader för 
ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd och en månad för tillfälliga. · 

- Ansökan om serveringstillstånd av konkursförvaltare. Konkursförvaltares ansökan 
ska handläggas skyndsamt (Alkl 9 kap 12 § 2 st) . Den tid som nämns i förarbeten är 
en vecka. 

- Jävssituationer. 

- Brådskande påkallad tillsyn; till exempel vid indikation om pågående servering till 
underåriga. Visserligen är akuta situationer mycket ovanliga, men kommunen har inte 
beredskap att agera om det inte finns en tillgänglig handläggare. 

Under 2021 ställdes inte dessa frågor på sin spets, med anledning av pandemin. 
Sedan dess har antalet ansökningar börjat återgå till tidigare nivå. Därmed ökar de 
risker som beskrivits. 

Avtalets innehåll - Verksamhetsområde Mottag, Stöd och Prevention sluter avtal om 
samarbete med Osby och Östra Göinge kommuner. Avtalet innehåller inte någon 
ekonomisk faktor. Bedömningen är att kommunerna skulle ha lika stor nytta av 
samarbetet, eftersom det finns jämförbart antal serveringstillstånd i Hässleholm som i 
Osby och Östra Göinge tillsammans. Idag 37 i Hässleholm och 11 respektive 13 i de 
andra kommunerna. 

Praktiska förutsättningar och innehåll i ett samarbetsavtal: 

• Handläggning för annan kommun kan göras under förutsättning av att 
arbetssituationen i den uppdragstagande kommunen medger det. 

• Den uppdragsgivande kommunen ska se till att den uppdragstagande 
kommunen får tillgång till allt underlag som inkommit i ärendet. 

• En uppdaterad kontaktlista ska finnas för respektive kommun. 
• Den uppdragstagande kommunen handlägger ärendet tills handläggaren i den 

uppdragsgivande kommunen kan återta handläggningen eller om frånvaron är 
långvarig, tills utredningen lett fram till ett förslag till beslut. 

• Alla beslut fattas i den kommun som ärendet hör hemma i. 
• Enhetschef eller motsvarande ansvarar för att avtalet följs. 
• Samarbetet utvärderas på lämpligt sätt en gång per år. 

Fredrik Olofsson 

Enhetschef 

Förebyggandecentrum 

Emma Noble 

Tillståndsinspektör 

Förebyggandecentrum 



H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd 
Dnr: SF 2022/690 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta avsluta e
tjänsten för serveringstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning och förslag av tillståndsinspektör Emma Noble 

Sänt till: 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun1 

Förslag till beslut 

Datum 

2022-11-02 

Till AU 

Socialförvaltningen 

Socialnämnden beslutar att avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd. 

Beskrivning av ärendet 

1 (1) 

Hässleholms kommun har haft en e-tjänst för ansökningar och anmälningar beträffande 
serveringstillstånd sedan början av 2018. Den har fungerat relativt väl, men inte använts av mer än 
en handfull sökande och tillståndshavare. Den är till viss nytta för handläggaren och de som använt 
tjänsten, men inte avgörande för att få en god och snabb service. 

Med anledning av den nya lagen om e-tjänsters tillgänglighet, Lag (2018:1937) om tillgänglighet till 
digital offentlig service, måste tjänsten uppdateras för att uppfylla lagens krav. Uppdateringen skulle 
enligt offert från leverantören av programmet kosta ca 33 000 kr exklusive moms. Uppdateringen 
skulle bland annat innebära att den som använder tjänsten får möjlighet att få innehållet uppläst. 

. . . . 

Eftersom det finns flera andra möjligheter att ansöka och anmäla uppgifter, digitalt via mail, och även 

genom personliga besök med tolk om det behövs, bedöms att tillgängligheten inte påverkas negativt 

av om tjänsten tas bort. 

·--::;Fr~ ~ 
Fredrik Olofsson 

Enhetschef 

Förebyggandecentrum 

Emma Noble 

Tillståndsinspektör 

Förebyggandecentrum 
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