
 

 

 
 
 
Nämnden för arbete och lärande 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(3) 

Utskicksdatum 

2021-06-09 

 

  

 

Nämnden för arbete och lärande kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. 

Tid Torsdagen den 17 juni 2021 kl. 13:15 till ca kl. 17:00 
Plats Digitalt möte via Teams samt sammanträdesrummet K1, Parkgatan 6 Alvesta  
 

Ledamöter 
Sebastian Olsson (S), Ordförande 
Eva Hoff (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Mehdi Zullufi (S) 
Heléne  Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Mats Nilsson (C) 
Linnea Naess (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande 
Veronika Kobak (M) 
Stig Jacobsson (L) 
Benny Lundh Johansson (AA) 
Annette Lindström (-) 
Fredrik Jonsson (-) 

Ersättare 
Samir Al-Natour (S) 
Phlogy Ludiongo (S) 
Gunnel Nordahl (S) 
Johny Haraldsson (C) 
Per Elm Haraldsson (C) 
Kia Johnsson (M) 
Åke Johansson (KD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 
Lars Eriksson (SD) 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-153 47 eller 
mejla linnea.gillen@alvesta.se så att ersättare kan kallas i ditt ställe.  

Mötet kommer att ske på distans via Microsoft Teams. Nämndens presidium deltar i mötet från sammanträdesrummet K1.  

Länk till mötet och information skickas ut per e-post. 

 

mailto:linnea.gillen@alvesta.se


 

Datum 

2021-06-07 

 Sida 

2(3) 

 

 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 17 juni 2021 
kl. 13:15 

 

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 685  

 

2. 1
. 

Val av justerare  
Dnr 687  

 

3. 1
. 

Godkännande av dagordningen 
Dnr 683  

 

4. 1
. 

Informations- och diskussionsärenden 
- information från ordförande 
- information från förvaltningschef 
- information från ledamöter 
Dnr 684  

 

5. 1
. 

Sekretessärende till nämndens sammanträde den 17 juni 2021  
Dnr 2021-00118 751 

 

6. 1
. 

Sekretessärende till nämndens sammanträde den 17 juni 2021  
Dnr 2021-00119 757 

 

7. 1
. 

Uppföljning gällande organisation för fältverksamheten i Alvesta kommun  
Dnr 2020-00161 001 

 

8. 1
. 

Verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 2020 
Dnr 2021-00078 702 

 

9. 1
. 

Prislista för bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor och interkommunal ersättning 2021 
Dnr 2021-00027 609 

 

10. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per april 2021 
Dnr 2021-00086 042 

 

11. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2021 
Dnr 2021-00120 042 

 

12. 1
. 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2021 
Dnr 2021-00080 042 

 

13. 1
. 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023 
Dnr 2021-00096 791 

 



 

Datum 

2021-06-07 

 Sida 

3(3) 

 

 

Förteckning över Nämnden för arbete och lärandes ärenden den 17 juni 2021 
kl. 13:15 

 

14. 1
. 

Plan för utbildning, introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola, Alvesta kommun 
Dnr 2021-00099 610 

 

15. 1
. 

Rutin för hantering av lex Sarah och andra avvikelser 
Dnr 2021-00094 749 

 

16. 1
. 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål  
Dnr 2021-00095 749 

 

17. 1
. 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden  
Dnr 2021-00055 000 

 

18. 1
. 

Informationshanteringsplan, nämnden för arbete och lärande  
Dnr 2021-00097 004 

 

19. 1
. 

Uppdrag om genomlysning av insatser vid familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv 
Dnr 2021-00098 000 

 

20. 1
. 

Arbetsmiljö 
Dnr 2021-00010 020 

 

21. 1
. 

Meddelanden  
Dnr 2021-00009 000 

 

22. 1
. 

Delegationsbeslut  
Dnr 2021-00011 002 

 

23. 1
. 

Övriga frågor 
Dnr 2021-00012 000 

 

 
Sebastian Olsson 
ordförande 

Linnéa Gillén 
nämndsekreterare 

 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-07 
Referens 

NAL 2021-00118 751  

 

 

 

 
  

Sekretessärende till nämndens sammanträde den 17 
juni 2021 

Sammanfattning 

Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därför inte i Ciceron Assistent. 
Ärendet kommer att föredras under sammanträdet. Finns önskan om att ta del av 
den skriftliga utredningen innan sammanträdet finns den att läsa på förvaltningen 
för arbete och lärande, Parkgatan 4, Alvesta.  

Ta kontakt med nämndsekreterare om du önskar att ta del av utredningen innan 
sammanträdet. 

 
 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-07 
Referens 

NAL 2021-00119 757  

 

 

 

 
  

Sekretessärende till nämndens sammanträde den 17 
juni 2021  

Förslag till beslut 

Ärendet omfattas av sekretess och publiceras därför inte i Ciceron Assistent. 
Ärendet kommer att föredras under sammanträdet. Finns önskan om att ta del av 
den skriftliga utredningen innan sammanträdet finns den att läsa på förvaltningen 
för arbete och lärande, Parkgatan 4, Alvesta.  

Ta kontakt med nämndsekreterare om du önskar att ta del av utredningen innan 
sammanträdet.  

 
 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 29 Dnr 2020-00161 001 

 

Uppföljning gällande organisation för fältverksamheten i 
Alvesta kommun  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.    

Sammanfattning 

Vid sammanträdet den 21 september 2020 beslutade nämnden för arbete och 
lärande om att fältorganisationen i kommunen skulle organiseras under 
förvaltningen för arbete och lärande och att förvaltningen skulle upprätta ett avtal 
om samverkan gällande fältverksamheten med kultur- och fritidsförvaltningen.  

Nämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelsen om en ramöverföring från 
kultur- och fritidsnämnden till nämnden för arbete och lärande motsvarande 
500 000kr från och med den 1 januari 2021. Kommunstyrelsen har ännu inte fattat 
beslut om en sådan ramöverföring. 

Den fältassistent som tidigare arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen har 
flyttat över till förvaltningen för arbete och lärande och arbetsleds inom 
fältverksamheten som är organiserad vid stöd- och behandlingsenheten för barn 
och unga.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2021. 

NAL § 71, Förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta kommun, daterad 
den 21 september 2020.  

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Barn och vuxen 
Carola Johansson 
Avdelningschef 
0472- 151 66 
Carola.johansson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-14 
Referens 

NAL 2020-00161 001  

 

 

 

 
  

Uppföljning av organisation för fältverksamheten i 
Alvesta kommun   

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.    

Sammanfattning 

Vid sammanträdet den 21 september 2020 beslutade nämnden för arbete och 
lärande om att fältorganisationen i kommunen skulle organiseras under 
förvaltningen för arbete och lärande och att förvaltningen skulle upprätta ett avtal 
om samverkan gällande fältverksamheten med kultur- och fritidsförvaltningen.  

Nämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelsen om en ramöverföring från 
kultur- och fritidsnämnden till nämnden för arbete och lärande motsvarande 
500 000kr från och med den 1 januari 2021. Kommunstyrelsen har ännu inte fattat 
beslut om en sådan ramöverföring. 

Den fältassistent som tidigare arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen har 
flyttat över till förvaltningen för arbete och lärande och arbetsleds inom 
fältverksamheten som är organiserad vid stöd- och behandlingsenheten för barn 
och unga.     

Bilagor 

NAL § 71, Förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta kommun, daterad 
den 21 september 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Carola Johansson 
Avdelningschef Barn och Vuxen.  

  

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 71 Dnr 2020-00161 001 

 

Förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta 
kommun  

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. En fältassistent motsvarande 1,0 tjänst flyttas över från Kultur- och 
fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande från och med 1 
november 2020. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om en ramöverföring motsvarande 
500 000 kr förs över från Kultur- och fritidsnämnden till Nämnden för 
arbete och lärande från och med 1 januari 2021. 

3. Förvaltningen för arbete och lärande ska upprätta ett avtal med kultur- och 
fritidsförvaltningen avseende överföringen av tjänst samt samverkan inom 
fältverksamheten.  

Sammanfattning 

I dagsläget finns två tjänster som fältsekreterare respektive fältassistent vid 
Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Det har identifierats ett behov av att utforma fältverksamheten i Alvesta kommun 
till att fokusera på tidiga och förebyggande insatser samt uppsökande kontakter 
mot målgruppen, unga som riskerar att hamna i social utsatthet.  

Förvaltningen för arbete och lärande och Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit 
fram förslag om organisation för fältverksamheten i Alvesta kommun innebärande 
att de två tjänsterna organiseras vid familjeenheten, förvaltningen för arbete och 
lärande. I och med en sådan förändring kan arbetet planeras i närmare samarbete 
med avdelning Barn och familj och avdelning Vuxen, samt även KAA och 
Ungdomskällaren. 

Då avdelning barn och familj har ett pågående arbete med att forma organisationen 
utifrån Barnens Bästa Gäller! och utifrån utökade förebyggande och tidiga insatser, 
blir placeringen av fältverksamheten inom förvaltningen för arbete och lärande en 
del av denna nya organisation.  

Förslaget är att den nya organisationen av fältverksamheten träder i kraft den 1 
november 2020. Från och med 1 januari 2021 kommer budget att vara överförd 
från Kultur- och fritidsförvaltningen till Förvaltningen för arbete och lärande 
motsvarande en 1,0 tjänst fältassistent innebärande 470 904 kronor, samt budget 
för overheadkostnader såsom It/telefoni och kompetensutveckling vilket motsvarar 
en total budget om 500 000 kronor. 

För perioden 2010101–201231, görs ingen överföring, då både budget och 
kostnader fortsätter utgå från Kultur- och fritidsförvaltningen fram till årsskiftet. 

Motsvarande beslut kommer att behandlas av Kultur-och fritidsnämnden    

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Yrkanden 

 Ordförande Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med tilläggsyrkande om att förvaltningen ska upprätta ett avtal med kultur- och 
fritidsförvaltningen avseende överföringen av tjänst samt samverkan inom 
fältverksamheten.   

Beslutsgång 

 Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut och ordförandes tilläggsyrkande.  

Ordförande finner via acklamation att nämnden för arbete och lärande beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut och ordförandes tilläggsyrkande.    

Bilagor 

NAL AU § 57, daterad den 2 september 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2020. 

Skrivelse, Fältverksamheten i Alvesta kommun, daterad den 25 augusti 2020.   

Beslutet skickas till 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 28 Dnr 2021-00078 702 

 

Verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisning gällande verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 
2020.  

Sammanfattning 

Alvesta kommun är tillsammans med Lessebo kommun, Tingsryds kommun, 
Uppvidinge kommun och Växjö kommun en gemensam organisation i handläggning 
av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. 
Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan 
av detaljhandel och servering av folköl. 

I bilagd verksamhetsuppföljning beskrivs bland annat arbetet med 
alkoholhandläggningen under 2020 och även planerat arbete under 2021.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggningen 2020, daterad den 20 april 2021.  

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
0472-153 00 
Gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Referens 

NAL 2021-00078 702  

 

 

 

 
  

Verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 
2020 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisning gällande 
verksamhetsuppföljning av alkoholhandläggningen 2020.  

Sammanfattning 

Alvesta kommun är tillsammans med Lessebo kommun, Tingsryds kommun, 
Uppvidinge kommun och Växjö kommun en gemensam organisation i handläggning 
av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. 
Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan 
av detaljhandel och servering av folköl. 

I verksamhetsuppföljningen beskrivs bland annat arbetet med 
alkoholhandläggningen under 2020 och även planerat arbete under 2021.   

Bilagor 

Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggningen 2020, daterad den 20 april 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare   



      2021-04-20 

Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggningen 2020    

Beskrivning av arbetet under år 2020  

Arbetet för alkoholhandläggningen under 2020 har inneburit förändring och omprioritering. 

På grund av pandemin har det inte varit möjligt att bedriva yttre tillsyn och genomföra 

utbildnings- och informationsträff enligt tillsynsplan. Alkoholhandläggarna har istället 

fokuserat på att genomföra inre tillsyner på bolagen med beviljade serveringstillstånd i 

kommunen.  

Under året har tillståndshavarna informerats om den förordning och föreskrifter som både 

regeringen och folkhälsomyndigheten utfärdat för verksamheter med serveringstillstånd.  

Dokumenthanteringsplanen har reviderats och följer utvecklingen av digitalisering.  

Länsstyrelsens granskning av oss 

Länsstyrelsens granskning av alkoholhandläggningen för samtliga fem kommuner visar att 

länsstyrelsen finner att utredningarna i de granskade ärendena tydligt visar hur ärendena 

handlagts samt att utredningarna innehåller tydliga motiveringar till de beslut som fattas. Den 

generella bedömningen är att utredningarna handläggs rättssäkert och systematiskt.   

Budgeten och personalläget 

Budgeten för 2020 visar ett överskott på 259 854 kr för den länsövergripande delen. Det 

positiva resultatet beror delvis på att några utav alkoholhandläggarna arbetar deltid. 

Överskottet kommer att betalas tillbaka till kommunerna.  

Inom personalgruppen har det skett vis förändring, kollegan Ulrika Bengtsson har avslutat sin 

anställning som alkoholhandläggare den 10 januari 2021. Niclas Landgren har påbörjat sin 

tjänst som alkoholhandläggare från den 1 januari 2021.  

Utbildning i ansvarfull alkoholservering och informationsträffar 

Under 2020 har inte inplanerade utbildnings och informationsträffar kunna genomföras på 

grund av pandemin i samhället. Information har skickats ut till samtliga tillståndshavare 

gällande de rekommendationer och restriktioner som regeringen och folkhälsomyndigheten 

har föreslagit.   

Planerat arbete under 2021 

Ny tillsynsplan har antagits för perioden 2021-2022 och under 2021 kommer tillståndsenheten 

att arbeta utifrån den antagna tillsynsplanen. Målet är att följa planen vad gäller tillsynsbesök 

av både serveringstillstånd och detaljhandel av folköl. 

Under hösten 2021 planerar vi att genomföra utbildningen Stökfritt om samhällssituationen 

tillåter det, annars kommer vi att erbjuda tillståndshavarna digital utbildning av alkohollagen.  

Under december månad 2020 har restaurangrapporterna skickats ut till samtliga 

tillståndshavaren för redovisning av alkoholförsäljning under 2020. Tillsynsavgifterna 

kommer att debiteras under maj månad 2021.  



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Ekonomiavdelningen 
Marita Vik 
Förvaltningsekonom 
Marita.vik@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-07 
Referens 

NAL 2021-00027 609  

 

 

 

 
  

Prislista för bidragsbelopp till fristående 
gymnasieskolor och interkommunal ersättning 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna ny prislista för 
bidragsbelopp och interkommunal ersättning från och med 1 juli 2021 för 
resterande del av år 2021.  

Sammanfattning 

När en fristående skolenhet tar emot elever så har de rätt till bidragsbelopp per 
elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola som tar 
emot elever från andra kommuner rätt till interkommunal ersättning från 
hemkommunen.  

Nämnden för arbete och lärande beslutade vid sammanträdet den 24 februari 2021 
om prislista för bidragsbelopp och interkommunal ersättning för år 2021 till och 
med 30 juni 2021. Beslut om ny prislista ska fattas vid nämndens sammanträde den 
17 juni 2021. 

Beslut om ny prislista för bidragsbelopp och interkommunal ersättning behöver 
fattas utifrån att nationella gymnasieprogram ska starta vid Alvesta gymnasieskola.   

Bilagor 

Prislista för bidragsbelopp 2021, daterade den 8 juni 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Berörda kommunala skolor och friskolor 

 



Bidragsbelopp 2021 

 

Avseende bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor har Alvesta kommun samma belopp som 

Växjö kommun enligt nedanstående tabell. I de fall Växjö kommun inte anordnar utbildningen 

tillämpas Skolverkets riksprislista. Med undantag för introduktionsprogrammen språkintroduktion, 

individuellt alternativ och yrkesintroduktion inriktning fordon- och transportprogram (FT), vård- och 

omsorgsprogram (VO) och barn- och fritidsprogram (BF), som bedrivs i Alvesta kommuns regi. Vidare 

driver även Alvesta kommun från och med ht 2021 gymnasial lärlingsutbildning med inriktningarna 

barn och fritid (BF lärling) och vård och omsorg (VO lärling). 

 

 För Naturbruksprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport och 

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning Anläggning samt Teknikprogrammet inriktning 

samhällsbyggnad tillämpas Skolverkets Riksprislista. 

 

 

 

 

 

Ersättningsbelopp till friskolor

Totalt 

grundbelop

p kr/elev

Varav 

lokalkost

nad

Varav 

adm 3%

Varav 

moms 6%

Belopp

/mån

Barn- och fritidsprogrammet BF 91 400 6 552 2 510 5 171 7 617

Bygg- och anläggningsprogrammet BA 135 900 27 049 3 733 7 690 11 325

El- och energiprogrammet RR 134 500 30 863 3 695 7 613 11 208

Estetiska programmet ES 117 900 20 133 3 239 6 673 9 825

Estetiska programmet, inr musik ES musik 146 000 27 277 4 012 8 265 12 167

Ekonomiprogrammet EK 84 500 9 394 2 322 4 783 7 042

Fordons- och transportprogrammet FT 147 200 26 808 4 046 8 334 12 267

Handels- och administrationsprogrammet HA 107 200 19 004 2 945 6 067 8 933

Hantverksprogrammet HV 133 400 28 716 3 666 7 552 11 117

Hotell- och turismprogrammet HT 115 800 24 644 3 182 6 556 9 650

Humanistiska programmet HU 90 600 9 990 2 489 5 128 7 550

Industritekniska programmet IN 172 900 45 457 4 751 9 787 14 408

Naturvetenskapsprogrammet NA 90 900 9 897 2 499 5 148 7 575

VVS- och Fastighetsprogrammet VF 132 100 24 413 3 629 7 476 11 008

Vård- och omsorgsprogrammet VO 98 100 9 203 2 697 5 555 8 175

Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL 150 200 29 622 4 128 8 504 12 517

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 89 300 12 844 2 455 5 057 7 442

Teknikprogrammet TE 102 600 15 967 2 818 5 805 8 550

IMV (faktureras enl riksprislistan 2021)

NIU lagidrott 16 183 916

NIU individuell idrott 19 420 1 099



För introduktionsprogram gäller följande: 

 

- Programinriktat val (IMV) 

Faktureras enligt belopp för det nationella program som utbildningen riktar sig mot samt det 

belopp som Skolverket beslutar om för 2021 avseende den del av programmet som avser 

visst stöd för att uppnå behörighet till det nationella programmet. 

 

- Yrkesintroduktion 

Ersätts med 95% av det fastställda grundbeloppet för det nationella program som 

utbildningen riktar sig till, förutom de inriktningar som bedrivs i Alvesta kommuns regi (FT, BF 

och VO). 

 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 

För elever intagna på nationellt godkända idrottsutbildningar lämnas bidrag enligt följande: 

- Individuell idrott: 19 420 kr/elev och år (inkl 6% moms) 

- Lagidrott: 16 183 kr/elev och år (inkl 6% moms) 

 

Introduktionsprogram  i Alvesta kommuns regi: 

- Språkintroduktion 

Ersätts med 119 400 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 112 600 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Individuellt alternativ 

Ersätts med 133 600 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 126 100 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, fordon- och transportprogram (FT) 

Ersätts med 164 900 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 155 600 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, vård- och omsorgsprogram (VO) 

Ersätts med 144 600 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 136 500 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Yrkesintroduktion, barn- och fritidsprogram (BF) 

Ersätts med 142 700 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 134 600 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Gymnasial lärlingsutbildning, inriktning barn och fritid (BF lärling) 

Ersätts med 133 000 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 125 500 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 

- Gymnasial lärlingsutbildning, inriktning vård och omsorg (VO lärling) 

Ersätts med 133 000 kr/elev och år, (inkl 3% administration och 6% moms), 125 500 kr/elev 

och år (exkl 6% moms) 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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Ekonomisk månadsrapport per april 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisningen av ekonomisk månadsrapport per april 2021.  

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska uppföljningen per 30 april 2021 förväntas nämnden för arbete 
och lärande vid årets slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterade 
anslag om ca -20,5 miljoner kronor.  

Gällande intäkterna redovisas per april 2021 13,7 miljoner kronor jämfört mot 
budgeterade 13,1 miljoner kronor, vilket även ger effekt på helårsprognosen och 
ett överskott motsvarande 3,1 miljoner kronor förväntas vid årets slut. 

Personalkostnaderna prognostiseras att överstiga budget med motsvarande 2,4 
miljoner. I personalkostnaderna ingår även kostnader för familjehem och 
lönebidragsanställningar. Kostnaderna för familjehem beräknas överskrida 
budgeterade anslag med 0,5 miljoner kronor och lönebidragsanställningar förväntas 
hållas inom budgeterade ramar. På de enheter där personalkostnaderna överstiger 
budget, och där inte kostnaderna täcks av intäkter, pågår en översyn.  

Posten övriga kostnader förväntas vid årets slut en negativ avvikelse på -21,2 
miljoner kronor, där köpt utbildning står för det största befarade överskridandet. 
Även placeringskostnaderna vid avdelning Barn och Vuxen förväntas överstiga 
budget.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2021. 

Ekonomisk månadsrapport per april 2021, daterad den 7 maj 2021.  
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Ekonomisk månadsrapport per april 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport per april 2021.  

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska uppföljningen per 30 april 2021 förväntas nämnden för arbete 
och lärande vid årets slut ha en total negativ avvikelse gentemot budgeterade 
anslag om ca -20,5 miljoner kronor.  

Gällande intäkterna redovisas per april 2021 13,7 miljoner kronor jämfört mot 
budgeterade 13,1 miljoner kronor, vilket även ger effekt på helårsprognosen och 
ett överskott motsvarande 3,1 miljoner kronor förväntas vid årets slut. 

Personalkostnaderna prognostiseras att överstiga budget med motsvarande 2,4 
miljoner. I personalkostnaderna ingår även kostnader för familjehem och 
lönebidragsanställningar. Kostnaderna för familjehem beräknas överskrida 
budgeterade anslag med 0,5 miljoner kronor och lönebidragsanställningar förväntas 
hållas inom budgeterade ramar. På de enheter där personalkostnaderna överstiger 
budget, och där inte kostnaderna täcks av intäkter, pågår en översyn.  

Posten övriga kostnader förväntas vid årets slut en negativ avvikelse på -21,2 
miljoner kronor, där köpt utbildning står för det största befarade överskridandet. 
Även placeringskostnaderna vid avdelning Barn och Vuxen förväntas överstiga 
budget.    

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport per april 2021, daterad den 7 maj 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Förvaltningsekonom 

  



MAlvesta

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  2021-04-30

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Tabell  1.  Driftredovisning

ntäkter -11,5 -13,7 -13,1 -66,8 -55,3 -56,2 -52,2

Personalkostnader 132,5 127,6 128,5 125,2

Övriga kostnader 180,4 170,4 170,0 149,2 -21,2

'  (+) innebär  överskott,  (-) innebär  underskott  av utfall  jämfört  med  budget

Tabell  2. Driftredovisning  perverksamhet
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Näin  i d

Förvaltningskontoroch  övergripande

verksamhet

varav köp av utbildning

varav övriga fasta kostnader

AvdelninB  Barn och  Vuxen

Avdelning  Ekonomiskt  bistånd

Arbetsmarknadsavdelning,  AMA

Avd.  Gymnasie-  och  vuxenutbildning,

Allbo  lärcenter

var;iv egen gymnasieutbildning

v;irav svenska for invandrare  (SFI)

varav egen vuxenutbildning
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"  (+) innebär  överskott,  [-) innebär  underskotk  av utfall  jämfört  med  budget

I  Kommentar  till  utfall  och prognos

Totalt  sett  har nämnden  för  arbete  och lärande  ett  utfall  för  perioden  på 85,7 mnkr  vilket  ska ses mot

budgeten  för  perioden  på 80,4 mnkr.  Förväntad  helårsprognos  beräknas,  under  hittills  kända

förutsättningar,  bli 242,6 mnkr,  vilket  i förhållande  till helårsbudgeten  på 222,1 mnkr  innebär  att  en

negativ  budgetawikelse  om ca -20,5 mnkr  förväntas  vid årets slut.

1.1  Kommentar  till  utfall  och prognos  gällande  intäkter

När det gäller  intäkter  har det hittills  redovisats  13,7  mnkr  mot  budgeterade  13,1  mnkr,  även

beträffande  helårsprognosen  så förväntas  55,3 mnkr  komma  mot  budgeterade  52,2. En positiv

awikelse  på 3,1 mnkr.  Det avser bland annat  statsbidrag  från socialstyrelsen  och skolverket.

Ersättningen  från arbetsförmedlingen  för  tex lönebidragsanstäIIningar  förväntas  att komma  in enligt

planerat.  När det gäller  ersättning  från skolverket  så är den beroende  av om eleverna  fullgör  sina

studier,  annars  utgår  inget  statsbidrag.

1.2  Kommentar  till  utfall  och prognos  gällande  personalkostnader

När det gäller  personalkostnader  så är utfallet  per april månad  43,0 mnkr  mot  budgeterat  41,7 mnkr.

Utfallet  är något  högre  än budget.  När det  gäller  prognosen  så förväntas  127,6  mnkr  förbrukas  för

Inform,a:tiqn  rngttagerHv  ordförande Datum
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personalkostnader  mot  budget  på 125,2  mnkr,  en förväntad  negativ  awikelse  på ca -2,4  mnkr.  I dessa

kostnader inBår  även kostnader för familjehem och för lönebidragsanställningar.  När  det gäller

famiJehem så avser de dryga 5,5 mnkr av totalbudBeten  och beräknas överskrida sitt budgeterade

anslag  med  ca O,5 mnkr.  Budget  för  lönebidragsanställningar  uppgår  till  23,6  mnkr  och  förväntas  hålla

sig inom  budgeterade  ramar.

På de enheter  där  personalkostnaderna  beräknas  överstiga  sin budgeterade  ram  och i de fall  där  inte

dessa  kostnader  kommer  att  täckas  av intäkter  pågår  en översyn.  Den största  förväntade  awikelsen

finns  på Allbo  lärcenter,  men  även  avdelning  Barn&Vuxen  har  befarade  negativa  awikelserför

personalkostnaderna.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

Beträffande  övriga  kostnader  så har  56,4  mnkr  förbrukats  hittills  mot  budgeterade  50,4  mnkr,  ett

överskridande  av budgeterat  anslag  på ca 6,0  mnkr.  För helårsprognosen  förväntas  170,4  mnkr

förbrukas  mot  helårsbudgeten  på 149,2  mnkr.  Det  innebär  en negativ  awikelse  på -21,2  mnkr  för

övriga  kostnader.  Den  största  andelen  återFinns  inom  gemensam  och  övergripande  verksamhet  där

det  är kostnader  för  köpt  utbildning  som  står  för  det  största  befarade  överskridandet.  Även  andra

delar  befaras  överstiga  budget  vid årets  slut,  exempelvis  skolskjutsar,  lokaler  och  it-kostnader.

Avseende  andra  delverksamheter  inom  förvaltningen  så förväntas  även  pIaceringskostnaderna  inom

avdelning  Barn&Vuxen  att  överskrida  budget.
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Ekonomisk månadsrapport per maj 2021 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
ekonomisk månadsrapport per maj 2021.   

Sammanfattning 

Vid den ekonomiska månadsrapporten per 31 maj 2021 förväntas nämnden för 
arbete och lärande ha en total negativ avvikelse motsvarande ca -18 miljoner 
kronor gentemot budgeterade anslag vid årets slut. 

Gällande intäkterna förväntas en positiv avvikelse motsvarande 2,7 miljoner kronor. 
Dock har en minskning från föregående prognos tagits med avseende minskade 
förväntade intäkter från Migrationsverket.  

För personalkostnaderna förväntas vid årets slut en negativ avvikelse om ca -1,2 
miljoner kronor. I dessa kostnader ingår även kostnader för familjehem och 
lönebidragsanställningar. På de enheter där personalkostnaderna beräknas 
överstiga den budgeterade ramen, och där kostnaderna inte kommer att täckas av 
intäkter, pågår en översyn.  

De övriga kostnaderna förväntas överstiga de budgeterade anslagen med 
motsvarande -19,5 miljoner kronor. Det är köpt utbildning som står för det största 
befarade överskridandet, -12 miljoner kronor. Förvaltningen bar bestridit fakturor 
som rör elever som från och med höstterminen 2020 antagits till studier vid 
individuellt program (IM YRK) som finns i Alvesta kommuns egen regi. Då 
Skolinspektionen har gett Alvesta kommun rätt i den tolkning av lagstiftningen som 
har gjorts och hittills har inget besked kommit från berörd fristående aktör om en 
eventuell rättslig process, så har en nedskrivning av dessa fakturor tagits med i 
prognosen.  

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2021, daterad den 8 juni 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Marita Vik 
Förvaltningsekonom 

 



9  Alvesta

Förvaltningen  för  arbete  och  lärande Månadsrapport  2021

Ekonomisk  månadsrapport  2021-05-31

Nämnden  för  arbete  och  lärande

Tabell  1.  Driftredovisning

ntäkter

Personalkostnader

Övriga  kostnader

-17,8

51,4

71,9

-16,8  -16,3  -66,8  -54,9  -55,3  -52,2  2,7

53,9  52,2  132,5  126,3  127,5  125,1  -1,2

70,0  62,0  180,4  168,7  170,4  149,2  -19,5

'  (+) innebär  överskott,  (-) innebär  underskott  av utfall  jämfört  med  budget

Tabell  2. Driftredovisning  perverksamhet
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Forvaltningskontoroch  övergripande

verksamhet

varav keip av utbildning

Avdelning  Barn och  Vuxen

Avdelning  Ekonomiskt  bistånd

Arbetsmarknadsavdelning,  AMA

Avd.  Gymnasie-  och  vuxenutbildning,

Allbo  lärcenter

varav egen gymnasieutbildning

varav svenska for  invandrare  iSFl)

varav egen vuxenutbildning
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I  Kommentar  till  utfall  och  prognos

Totalt  sett  har nämnden  för  arbete  och lärande  ett  utfall  för  perioden  på 107,1  mnkr  vilket  ska ses mot

budgeten  för  perioden  på 97,9  mnkr.  Förväntad  helårsprognos  beräknas,  under  hittills  kända

förutsättningar,  bli 240,1  mnkr,  vilket  i förhållande  till helårsbudgeten  på 222,1  mnkr  innebär  att  en

negativ  budgetawikelse  om ca -18,0  mnkr  förväntas  vid årets  slut.

1.1  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  intäkter

När det  gäller  intäkter  har det  hittills  redovisats  16,8  mnkr  mot  budgeterade  16,3  mnkr,  även

beträffande  helårsprognosen  så förväntas  54,9  mnkr  komma  mot  budgeterade  52,2.  En positiv

awikelse  på 2,7 mnkr.  Dock  en försämring  mot  föregående  prognos,  vilket  beror  på en nedskrivning  av

förväntade  intäkter  från  migrationsverket,  vilket  påverkar  avdelning  ekonomiskt  bistånd  som totalt

sett  förväntas  få en negativ  awikelse  på ca -3,4  mnkr  vid årets  slut.

Intäkterna  avser  bland  annat  statsbidrag  från  socialstyrelsen  och skolverket.  Ersättningen  från

arbetsförmedlingen  förtill  exempel  lönebidragsanstäIIningarförväntas  att  komma  in enligt  planerat.

När det  gäller  ersättning  från  skolverket  så är den beroende  av om eleverna  fullgör  sina studier,  annars

utgår  inget  statsbidrag.
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1.2  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  personalkostnader

När  det  gäller  personalkostnader  så är utfallet  per  maj månad  53,9  mnkr  mot  budgeterat  52,2  mnkr.

Utfallet  är något högre än budBet.  När det @äller  prognosen så förväntas 126,3 mnkr förbrukas för

personalkostnader  mot  budget  på 125,1  mnkr,  en förväntad  negativ  awikelse  på ca -1,2  mnkr.  I dessa

kostnader  ingår  även  kostnader  för  familjehem  och  för  lönebidragsanställningar.  När  det  gäller

familjehem  så avser  de dryga  5,5 mnkr  av totalbudgeten  och  beräknas  överskrida  sitt  budgeterade

anslag med ca 0,3 mnkr. Budget för lönebidra@sanställningar  uppgår till 23,6 mnkr och förväntas hålla

sig inom  budgeterade  ramar.

På de enheter  där  personalkostnaderna  beräknas  överstiga  sin budgeterade  ram  och i de fall  där  inte

dessa  kostnader  kommer  att  täckas  av intäkter  pågår  en översyn.  Den  största  förväntade  awikelsen

finns  på Allbo  lärcenter.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

Beträffande  övriga  kostnader  så har  70,0  mnkr  förbrukats  hittills  mot  budgeterade  62,0  mnkr,  ett

överskridande  av budgeterat  anslag  på ca 8,0  mnkr.  För helårsprognosen  förväntas  168,7  mnkr

förbrukas  mot  helårsbudgeten  på 149,2  mnkr.  Det  innebär  en negativ  awikelse  på -19,5  mnkr  för

övriga  kostnader.  Den största  andelen  återfinns  inom  gemensam  och  övergripande  verksamhet  där

det  är kostnader  för  köpt  utbildning  som  står  för  det  största  befarade  överskridandet  (-12 mnkr).  Då

skolinspektionen  har  gett  Alvesta  kommun  rätt  beträffande  ersättning  för  kostnader  för  köp  av

utbildning  (IM  yrk),  så har  en nedskrivning  av dessa  fakturor  tagits  med  i prognosen.  Detta  kan komma

att ändras om andra förutsättnin@ar  blir kända.
Även  andra  delar  befaras  överstiga  budget  vid  årets  slut,  exempelvis  skolskjutsar,  it-kostnader.

Avseende  andra  delverksamheter  inom  förvaltningen  så förväntas  även  pIaceringskostnaderna  inom

avdelning  Barn&Vuxen  att  överskrida  budget.



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Dnr 2021-00080 042 

 

Åtgärdsplan för budget i balans, budgetår 2021 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande redovisade vid månadsuppföljningen per mars ett 
prognostiserat underskott mot budgeterade anslag motsvarande -20,1 miljoner 
kronor.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 18 juni 2020, att när nämndens 
ekonomiska månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot budget ska en 
åtgärdsplan upprättas och löpande uppdateras samt redovisas nämnden som en 
stående punkt under året (NAL § 52, daterad den 18 juni 2020) 

Även enligt Alvesta kommuns ”Riktlinjer för budget och redovisning” ska nämnden 
vid förväntad negativ avvikelse mot budget fatta beslut om åtgärder senast under 
det andra ordinarie nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten 
framlades för nämnden.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 21 april 2021 (NAL § 18, daterad den 21 
april 2021) om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i 
balans. Även kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden för arbete och lärande 
att upprätta åtgärdsplan för budget i balans som skall redovisas kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 8 juni 2021.  

Förvaltningen har upprättat åtgärdsplan. I åtgärdsplanen redovisas åtgärder 
motsvarande 850 000kr och förvaltningen fortsätter arbetet med att löpande 
uppdatera med åtgärder för budget i balans. 

Eftersom beslut om att godkänna redovisad åtgärdsplan inte kunde avvakta till 
nämndens sammanträde, med anledning av att åtgärdsplanen behövde expedieras 
till kommunstyrelsens arbetsutskott, har nämndens ordförande fattat beslutet med 
stöd av delegerad beslutanderätt enligt nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning punkt 15.1 för brådskande ärenden som inte kan avvakta till 
nämnden sammanträder.  

Under sammanträdes redogör förvaltningschef för att en ny post avseende en 
intäkt kommer att tillföras åtgärdsplan för budget i balans. Förvaltningen har 
rekvirerat 1 034 000 kr från Socialstyrelsen för subventioner av 
familjehemsplaceringar. 

Protokollsanteckning 

Claudia Crowley Sörensson (M) önskar att få nedtecknat till protokollet att hon 
anser att de redovisade punkterna i åtgärdsplanen är för få och att det behöver 
tillföras ytterligare åtgärder för budget i balans.    



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
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2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Ordförandebeslut, Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 12 maj 2021. 

Åtgärdsplan för budget i balans per mars 2021, daterad den 12 maj 2021.  
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Åtgärdsplan för budget i balans 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande redovisade vid månadsuppföljningen per mars ett 
prognostiserat underskott mot budgeterade anslag motsvarande -20,1 miljoner 
kronor.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 18 juni 2020, att när nämndens 
ekonomiska månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot budget ska en 
åtgärdsplan upprättas och löpande uppdateras samt redovisas nämnden som en 
stående punkt under året (NAL § 52, daterad den 18 juni 2020) 

Även enligt Alvesta kommuns ”Riktlinjer för budget och redovisning” ska nämnden 
vid förväntad negativ avvikelse mot budget fatta beslut om åtgärder senast under 
det andra ordinarie nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten 
framlades för nämnden.  

Nämnden beslutade vid sammanträdet den 21 april 2021 (NAL § 18, daterad den 21 
april 2021) om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta åtgärdsplan för budget i 
balans. Även kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden för arbete och lärande 
att upprätta åtgärdsplan för budget i balans som skall redovisas kommunstyrelsen 
vid sammanträdet den 8 juni 2021.  

Förvaltningen har upprättat åtgärdsplan. I åtgärdsplanen redovisas åtgärder 
motsvarande 850 000kr och förvaltningen fortsätter arbetet med att löpande 
uppdatera med åtgärder för budget i balans. 

Eftersom beslut om att godkänna redovisad åtgärdsplan inte kunde avvakta till 
nämndens sammanträde, med anledning av att åtgärdsplanen behövde expedieras 
till kommunstyrelsens arbetsutskott, har nämndens ordförande fattat beslutet med 
stöd av delegerad beslutanderätt enligt nämnden för arbete och lärandes 
delegationsordning punkt 15.1 för brådskande ärenden som inte kan avvakta till 
nämnden sammanträder.    

Bilagor 

Ordförandebeslut, Åtgärdsplan för budget i balans, daterad den 12 maj 2021. 

Åtgärdsplan för budget i balans per mars 2021, daterad den 12 maj 2021.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
  



Alvesta
kommun

Förvaltnin(;en  för  arbete  och lärande

Delegationsbeslut

Datum

2021-05-12

Sida

1(1)

Referens
N AL 2021 00082 042

Åtgärdsplan  för  budget  i balans

Beslut

Godkänna  redovisad  uppföljning  av åtgärdsplan  för  budget  i balans.

Sammanfattning

Nämnden för arbete och lärandes redovisade vid månadsuppföJningen per mars ett
prognostiserat  underutskott  mot  budgeterade  anslag  motsvarande  20,1  miljoner

kronor.  Nämnden  beslutade  den  21 april  2021  att  ge förvaltningen  i uppdrag  at

upprätta  åtgärdsplan  för  budget  i balans.

Även kommunstyrelsen  har  beslutat  om att  ge nämnden  för  arbete  och lärande  i

uppdrag  att  upprätta  åtgärdsplan  för  budgeti  balans  som  skall  redovisas  till

kommunstyrelsens  sammanträde  den  8 juni  2021.

I den  upprättade  åtgärdsplanen  redovisas  åtgärder  motsvarande  850  000kr  och

förvaltningen  fortsätter  arbetet  med  att  löpande  uppdatera  med  åtgärder  för

budgeti  balans.

Sebastian  Ohlsson

Ordförande

Nämnden  för  arbete  och lärande

Beslutet  ör  fattat  med  stöd  av delegerad  beslutanderätt  enligt  nämnden  för  arbete  och

lärandes  delegationsordning  punkt  15.1  för  brådskande  ärenden  som ej kan vejnta till
nämnden  sammantrMer.

Organisationsnr

212000-0639

Besöksadress

Gärdesvägen  4

Postadress

342  80 Alvesta

Telefon

0472-150  00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post till kommunen

fal@alvesta.se



Åtgärdsplan Förvaltningen för Arbete och Lärande
Belopp anges i tkr

Mkr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum

Löpnr Åtgärd Uppföljningsda

tum

Effekt per 

uppföljnings- 

datum kr

Effekt per uppföljningsdatum - beskrivning

Avslutade familjehem, avd Barn&Vuxen 250 Avd B&V höst 2021 aug 2021

Lägre placeringskostnad, avd Barn&Vuxen 200 Avd B&V höst 2021 aug 2021

Ökade intäkter intern service, AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021

Vakanssättning personal AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021



Åtgärd

Löprnummer

DRIFTKOSTNADER 2020 2021 2022

Intäkter

…….

…….

Summa intäkter 0 0 0

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

……….

……….

Minskade kostnader

Summa driftskostnader: 0 0 0

NETTOKOSTNADER DRIFT  TKR 0 0 0

ENGÅNGSKOSTNADER 2020 2021 2022

Räntor och avskrivningar

Personalkostnad

Övriga kostnader

SUMMA ENGÅNGSKOSTNADER 0 0 0



Tidplan ekonmisk effekt

Belopp i tkr

2021

Löpnr Åtgärd Datum*
Planerad 

årseffekt**

Summa årseffekt

*Datum när åtgärd vidtas

**Nettokostnadminskning anges i minus och nettokostnadsökning i plus.

***Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anställningsformer.

****Antal årarbetare som de facto berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anstllningsformer



2022

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

***Antal årsarbetare som beräknas beröras av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anställningsformer.

****Antal årarbetare som de facto berördes av åtgärden. Anges i arbetad tid omräknad till heltid för alla anstllningsformer



2023

Utfall antal 

anställda****

Planerad 

årseffekt**

Prognos/ 

utfall

Plan antal 

anställda***

Utfall antal 

anställda****



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
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Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
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§ 31 Dnr 2021-00096 791 

 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta handlingsplan för arbete mot våld i nära relationer och att uppföljning av de 
förbättringsområden och mål som anges i handlingsplanen följs upp och redovisas 
nämnden årligen.   

Sammanfattning 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en viktig 
folkhälsofråga som kräver stödinsatser men också omfattande förebyggande 
åtgärder. Våldet medför stora individuella konsekvenser men även höga kostnader 
för samhället.  

Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet har historiskt betraktats som ett 
individuellt och marginellt problem som var en privat angelägenhet. De senaste 30 
åren har dock mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet kommit att bli en allt mer 
offentlig angelägenhet som uppmärksammats genom medier och politik som lyft 
våldet som ett strukturellt problem som berör alla. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag på övergripande handlingsplan för arbetet 
mot våld i nära relationer. Handlingsplanen riktar sig till medarbetare vid 
förvaltningen för arbete och lärande samt nämndens ledamöter.  

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för nämndens stöd och 
hjälp till vuxna och barn som utsätts för, eller utsätter andra för, våld i nära 
relationer och/eller bevittnat våld av eller mot en närstående. Även att 
verksamheten och det förebyggande arbetet systematiskt och fortlöpande ska 
utvecklas. Inom ramen för handlingsplanen implementeras även delar av den 
regionala handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor. 

Handlingsplanen innefattar uppföljningsbara mål för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som anges i handlingsplanen   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 maj 2021.  
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Handlingsplan: Våld i nära relationer, 2021-2023 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta handlingsplan för arbete mot 
våld i nära relationer och att uppföljning av de förbättringsområden och mål som 
anges i handlingsplanen följs upp och redovisas nämnden årligen.   

Sammanfattning 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en viktig 
folkhälsofråga som kräver stödinsatser men också omfattande förebyggande 
åtgärder. Våldet medför stora individuella konsekvenser men även höga kostnader 
för samhället.  

Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet har historiskt betraktats som ett 
individuellt och marginellt problem som var en privat angelägenhet. De senaste 30 
åren har dock mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet kommit att bli en allt mer 
offentlig angelägenhet som uppmärksammats genom medier och politik som lyft 
våldet som ett strukturellt problem som berör alla. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag på övergripande handlingsplan för arbetet 
mot våld i nära relationer. Handlingsplanen riktar sig till medarbetare vid 
förvaltningen för arbete och lärande samt nämndes ledamöter.  

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa kvaliteten för nämndens stöd och 
hjälp till vuxna och barn som utsätts för, eller utsätter andra för, våld i nära 
relationer och/eller bevittnat våld av eller mot en närstående. Även att 
verksamheten och det förebyggande arbetet systematiskt och fortlöpande ska 
utvecklas. Inom ramen för handlingsplanen implementeras även delar av den 
regionala handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor. 

Handlingsplanen innefattar uppföljningsbara mål för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som anges i handlingsplanen   

.   

Bilagor 

Handlingsplan: Våld i nära relationer 2021-2023, daterad den 17 maj 2021.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Hanna Sjögren  
Socialsekreterare 
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Inledning 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en viktig 

folkhälsofråga som kräver både stödinsatser men också omfattande förebyggande åtgärder. 

Våldet medför stora individuella konsekvenser och höga kostnader för samhället. Ansvarig 

för våldet är alltid den som utövar det. Våldet är ett hinder för de utsattas säkerhet och 

rättstrygghet. Handlingsplanens grundvärdering är att det är samhällets ansvar att skydda 

våldsutsatta kvinnor, män och barn, att insatser behövs för samtliga inblandade parter samt att 

samverkan är nödvändig. 

Bakgrund 
Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet har historiskt betraktats som ett individuellt och 

marginellt problem som var en privat angelägenhet. De senaste 30 åren har dock mäns våld 

mot kvinnor och våld i hemmet kommit att bli en allt mer offentlig angelägenhet som 

uppmärksammats genom medier och politik som lyft våldet som ett strukturellt problem som 

berör alla. Det finns svårigheter att statistiskt säkerställa förekomst av våld, men olika typer 

av befolkningsundersökningar och statistik visar siffror på att våld i nära relation är allt annat 

än ett marginellt problem med siffror på att var 3:e till 4:e kvinna någon gång i sitt vuxna liv 

utsatts för våld av en närstående. Enligt en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet 

(EIGE - European Institute for Gender Equality) 2014, uppskattas den årliga kostnaden för 

våld i nära relationer och könsrelaterat våld i Sverige uppgå till 45,5 miljarder kronor varav ca 

hälften av kostnaderna gäller våld i nära relationer.  

Mäns våld mot kvinnor ses både nationellt och internationellt som ett tecken på bristande 

jämställdhet och en allvarlig kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. På internationell 

nivå har mäns våld mot kvinnor bland annat resulterat i FN´s deklaration om avskaffandet av 

våld mot kvinnor (1993) och Istanbulkonventionen (2011) som är Europarådets konvention 

om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Enligt 

Istanbulkonventionen (artikel 5.2.) som trädde i kraft i Sverige 2014, har stater som ansluter 

sig till konventionen ett ansvar för att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra 

åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra våldshandlingar som omfattas av 

konventionen och som begås av icke-statliga aktörer.  

På nationell nivå pågår arbetet mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer bland annat 

genom regeringens tioåriga nationella strategi om att förebygga och bekämpa mäns våld mot 

kvinnor. Regeringen har utsett länsstyrelserna som regionala samordnare för att förebygga 

och bekämpa mäns våld mot kvinnor och att genomföra den nationella strategin. Utöver detta 

har regeringen bland annat föreslagit flera lagändringar och straffskärpningar, genomfört 

särskilda satsningar mot det hedersrelaterade våldet men även avsatt utvecklingsmedel för 

kommunerna för att förstärka arbetet mot våld i nära relationer. 

På regional nivå pågår Länsstyrelsen Kronobergs arbete med ta fram en regional 

handlingsplan med utgångspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Även denna handlingsplan tar avstamp i såväl den regionala 

handlingsplanen som den nationella strategin.  

Syfte 
Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för socialtjänstens stöd och hjälp 

till vuxna och barn som utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relationer och/eller 
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bevittnat våld av eller mot en närstående samt att verksamheten och det förebyggande arbetet 

systematiskt och fortlöpande ska utvecklas. Handlingsplanen syftar även till att implementera 

delar av den regionala handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor. 

Målgrupp 
Samtliga avdelningar och personal inom förvaltningen för arbete och lärande samt 

förtroendevalda politiker i nämnden. 

Kommunens ansvar 
I ärenden som rör våld i nära relationer - våldsutsatta, våldsutövare samt barn och unga som 

lever med våld – är det inte ovanligt att flera olika aktörer och myndigheter är inblandade. 

Hälso-och sjukvården ombesörjer eventuella skador, utfärdar rättsintyg och kan bistå med 

psykosocialt stöd för våldsutsatta och deras barn. Frivilligorganisationer som kvinno- och 

brottsofferjour kan bistå med stöd och skydd och rättsväsendets kedja med polis, åklagare och 

domstol ansvarar för att värna om den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet och att döma 

till påföljd då brott kan styrkas.  

Ansvarig kommun har det yttersta ansvaret för att människor får det stöd och den hjälp som 

de behöver.  

De olika myndigheternas respektive ansvarsområden är avgränsade men bildar tillsammans en 

helhet. En person utsatt för våld i nära relation har ett behov av att samtliga delar fungerar väl 

ihop. Socialnämnden har i sitt arbete med målgruppen ett stort ansvar för att samordna och 

hålla ihop dessa olika delar så att det blir begripligt för den utsatte och för att den 

hjälpsökande snabb får hjälp att komma till rätt instans. 

Grunden för socialtjänstens arbete regleras i portalparagrafen 1 kap 1 § SoL: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas; 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet.  

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.  

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
I bilaga 1 redovisas de huvudsakliga paragraferna rörande socialtjänstens arbete med våld i 

nära relationer. 

SOSFS 2014:4 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) 

finns gällande bestämmelser och rekommendationer om socialnämndens och hälso-och 

sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. De delar som rör socialnämnden återfinns i 

bilaga 2. 
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Vad är våld? 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
Hur kan våldet benämnas? Män står för den största delen av våldsutövandet världen över och 

det riktas mot andra män, kvinnor och barn bland annat i krig, offentliga miljöer och i 

hemmen. En del av mäns våld riktas mot kvinnor och mot kvinnor som de har en nära relation 

till.  

Våld i nära relationer innebär att våldet utövas av en person som en har en nära relation till. 

Det kan vara ens partner, förälder, barn, personlig assistent eller någon annan som en har en 

nära och förtroendefull relation till. Mäns våld mot kvinnor omfattar allt våld som riktas mot 

kvinnor. Både våld i nära relationer men även våld mot kvinnor i det offentliga rummet så 

som sexuella trakasserier, våldtäkter, prostitution och människohandel. 

En betydande del av mäns våld mot kvinnor utövas i nära relationer. 

Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, dock är våldet mot kvinnor oftare 

grövre och mer systematiskt samt att det är en närstående som vanligtvis utövar våldet mot 

kvinnor. Våldet kan förekomma i alla olika relationer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, 

religion och i alla samhällsklasser och sociala sammanhang. En del våldsutsatta personer kan 

av olika anledningar ha särskilt svårt att söka stöd. Erfarenhet visar att det är vanligt att socialt 

utsatta och missbrukande personer utsätts för våld och trakasserier. Likväl som att ställa 

frågor om alkohol- och drogvanor är det motiverat att ställa frågor om våld. En del kvinnor 

med annan etnisk eller kulturell bakgrund, som utsätts för våld av närstående, kan vara mer 

sårbara och isolerade än andra kvinnor. De har inte alltid kunskap om sina rättigheter och 

möjligheter att få och kunna söka hjälp. Även äldre personer och personer med 

funktionsvariationer blir utsatta för våld. Deras möjligheter att söka hjälp kan vara 

begränsade. De kan vara beroende av omsorgsstöd från en närstående som brukar våld eller 

hot och deras möjlighet att kommunicera med omgivningen kan vara begränsad.  

Det är viktigt att alla som blir utsatta för våld i nära relationer får det skydd och stöd som de 

kan behöva. Även män och kvinnor som utövar våld kan vara i behov av stödinsatser för att ta 

sig ur sitt beteende. 

Våldets karaktär och omfattning 
Våldet kan ta sig många olika uttryck och det är svårt att med säkerhet veta i vilken 

omfattning våld förekommer. Tillgänglig statistik visar att var 3:e till 4:e kvinna i Sverige 

någon gång utsatts för våld av en närstående. Liknande siffror framkommer i Europeiska 

undersökningar. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer en tredjedel av alla 

kvinnor och flickor någon gång under sin livstid att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld 

(WHO, 2013). Liknande siffror framkommer i en omfångsstudie från EU:s byrå för 

grundläggande rättigheter (FRA). (FRA, 2014) 

Nedan följer exempel på hur våldet kan ta sig uttryck. 

Fysiskt våld: Exempelvis slag, sparkar, att bli fasthållen, knuffad, skakad, kastad, dragen i 

håret eller våld med tillhyggen. 
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Psykiskt våld: exempelvis hot om att skada den utsatta, sig själv eller andra närstående. 

Isolering, verbala kränkningar, svartsjuka, kontroll och begränsning av den utsattas 

handlingsutrymme. 

Sexuellt våld: exempelvis tvång, hot eller övertalning att delta i sexuella handlingar eller att 

fotograferas, filmas eller tvingas titta på pornografiskt material.  

Materiellt våld: exempelvis att förstöra ägodelar, riva sönder viktiga papper eller foton. Även 

förstöra eller göra sig av med saker som kan ha stort affektionsvärde för den utsatta. Det kan 

även handla om att förstöra hjälpmedel som den utsatta behöver till följd av 

funktionsvariation. 

Ekonomiskt våld: exempelvis att våldsutövaren kontrollerar ekonomin och att den utsatta inte 

ges möjlighet till insyn i ekonomin eller åtkomst till pengar, använda den utsattas pengar, 

tvingas att skriva på avtal eller lån. 

Försummelse: exempelvis att medvetet underlåta att ge medicin, låta den utsatta bli lämnad 

ensam utan tillsyn långa stunder, underlåta att hjälpa den utsatta att sköta hygien och få mat 

och dryck. 

Latent våld: en person som tidigare varit utsatt för våld anpassar sin vardag för att undvika att 

bli utsatt för fortsatt våld (Per Isdal, 2009). 

Digitalt våld: exempelvis att via sociala medier sprida elakt skvaller eller publicera oönskade 

bilder, att skicka bilder på könsorgan eller sexuella handlingar. 

Hedersrelaterat våld och förtryck: Socialtjänsten bör verka för att effektivt stödja flickor och 

pojkar, kvinnor och män, som är utsatta för tvång, hot och våld i hederns namn.  

När man talar om hedersrelaterat våld och förtryck finns det en risk att bidra till att 

generalisera och kategorisera människor från vissa delar av världen, att vi tillskriver alla 

människor med ett specifikt ursprung samma sätt att se på uppfostran, sexualitet och 

möjligheten att påverka sitt liv.  

Dock är det lika problematiskt att inte våga synliggöra det hedersrelaterade våldet. På samma 

sätt som vi måste våga prata om mäns våld mot kvinnor, även om det kan leda till att många 

män känner sig oskyldigt utpekade som förövare och många kvinnor stämplade som offer, 

måste vi våga uppmärksamma det hedersrelaterade våldet.  

Uppföljningsbara mål 

Förbättrad upptäckt av våld samt ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta 
Sprida information om våld i nära relationer på Alvesta kommuns hemsida. Där finns även 

användbara länkar och kontaktuppgifter till andra stödfunktioner. En broschyr om Alvesta 

kommuns arbete mot våld i nära relation samt kontaktuppgifter till berörda enheter är 

framtagen och ska spridas för att ytterligare nå ut med information till medborgarna.  

 

Alvesta kommun ska aktivt medverka i en vecka fri från våld som årligen uppmärksammas 

i Kronobergs län för att uppmärksamma och sprida information om våld i nära relationer 

och vilket stöd som finns att få.  
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Internutbildningar inom området för våld i nära relationer har hållits för delar av personalen 

på förvaltningen. Under handlingsplanens giltighetstid kommer arbetet fortgå med att 

erbjuda personal vid förvaltningen en introduktionskurs om våld i nära relationer samt 

annan vidareutbildning vid behov. 

 

Samtliga förvaltningens chefer ansvarar för att se till att personalen har kännedom om 

denna handlingsplan och tillräcklig kunskap om våld i nära relationer för att kunna 

upptäcka våldsutsatthet. Cheferna ansvarar även för att se till att varje avdelning har 

skriftliga rutiner. 

 

Utsedda kontaktpersoner ska finnas för samverkan med resurscentrum heder för att stärka 

stödet till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Verka för att stärka samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och andra 

samhällsaktörer för förbättrad upptäckt av våldsutsatta, barn som upplever våld och 

våldsutövare. 

 

Personer utsatta för prostitution och människohandel ingår som en målgrupp under arbetet 

mot mäns våld mot kvinnor och är även att betrakta som brottsoffer för vilka socialtjänsten 

har ansvar att erbjuda stöd. Det är för närvarande inte fastställt var i förvaltningen detta 

ansvarsområde ska finnas, vilket har fått till följd att denna målgrupp inte synliggörs och 

inget aktivt arbete mot målgruppen bedrivs. Under handlingsplanens giltighetstid ska 

förvaltningen fastställa var ansvaret för personer utsatta för prostitution och 

människohandel samt brottsoffer ska ligga. 

 

Våld i ungas relationer uppmärksammas idag inte i lika stor utsträckning som våld i vuxnas 

relationer och det finns indikationer på att våld i ungas nära relationer inte tas på lika stort 

allvar (BRÅ, 2018). Förvaltningen ska därför särskilt verka för att nå ut till unga som 

upplever våld i sina nära relationer. 

 

 

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer förekommer i alla olika samhällsklasser 

och sociala sammanhang, oavsett kön, religion, etnicitet, sexuell läggning etc. Det 

förekommer våld mot äldre, mot personer med funktionsvariationer och mot anställda. Som 

ovan beskrivits har socialnämnden ansvar för att personer utsatta för våld i nära relationer 

och barn som bevittnat våld av eller mot närstående får den hjälp och det stöd de behöver. 

Men för att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra behövs ett 

förebyggande arbete bedrivas även på andra förvaltningar och andra samhällsaktörer. Under 

handlingsplanens giltighetstid ska förvaltningen verka för att arbetet mot mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer lyfts även på andra förvaltningar. 

 

Förebyggande arbete gentemot barn och unga ska bedrivas genom samverkan med skolor i 

Alvesta kommun. 
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Förbättrad kunskap och metodutveckling 
Stärka kunskapen om våld hos förvaltningens personal genom fortsatta utbildningsinsatser. 

Samtliga anställda vid förvaltningen ska erbjudas introduktionskurs om våld. Personal som 

arbetar direkt med målgruppen våldsutsatta, barn som bevittnat våld eller våldsutövare ska 

ges möjlighet till fortbildning och handledning samt ha utbildats i SARA SV, PATRIARK 

och FREDA som är standardiserade riskbedömningsinstrument för bland annat partnervåld 

och hedersrelaterat våld. För att säkerställa att rätt kompetens bemöter våldsutsatta så finns 

det en tjänstemannaberedskap efter kontorstid.  

 

Verka för att sprida kunskap om våld även utanför förvaltningen för arbete och lärande. 

 

Aktiv medverkan i Länsstyrelsen Kronobergs regionala kvinnofridsnätverk. I det nätverket 

ingår bland annat Region Kronoberg, Migrationsverket, polisen, kvinnojourer samt 

kommunerna i länet. Länsstyrelsen informerar om bland annat senaste forskning, nationell 

information och ordnar utbildningar. Varje verksamhet redogör för hur sin verksamhets 

arbete med mäns våld mot kvinnor fortgår.  

 

Verka för att förvaltningen tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld 

i nära relationer SOSFS 2014:4.  

 

Fortsatt samverkan ska ske med Kvinnojouren Blenda genom befintligt samverkansavtal, 

samt genom medverkan i nätverk där Alvesta ingår tillsammans med Lessebo, Tingsryd och 

Uppvidinge. I nätverket diskuteras utvecklingsområden och hur vi kan samverka för ökad 

kvalitet och kostnadseffektivitet.  

 

Aktiv medverkan i nätverket för Familjefrid Kronoberg, som består av utsedda 

kontaktpersoner från länets kommuner tillsammans med behandlarna på Familjefrid 

Kronoberg. Nätverket träffas en gång per termin och kontaktpersonerna är en naturlig länk 

ut till kommunerna. Vid nätverksträffarna diskuteras aktuell situation i kommunerna samt 

på Familjefrid Kronoberg. Familjefrid Kronoberg har även bjudit in föreläsare för 

kunskapsutveckling i samband med nätverksträffarna.  

 

Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster som erbjuds 

våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen (3 kap. 7 § 

SOSFS 2014:4). Detta görs genom att fortsätta använda och utveckla befintligt program för 

systematisk uppföljning våldsutsatta (SUV) samt regelbunden kartläggning av antalet 

personer som utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Kartläggningen 

redovisas till nämnden för arbete och lärande årligen.  

 

 

Effektivare brottsbekämpning 
Genom ökad kunskap om våldsutövare och verkningsfulla metoder, samt upprätta 

arbetsrutiner för att nå ut till personer som utövar våld i sina nära relationer. 

 

Sprida information om stöd och hjälp för våldsutövare. 

 

 



10 

 

Handlingsplanens giltighetstid 
Handlingsplanen avser en tidsperiod på tre år, 2021-2023. 

Uppföljning av handlingsplanen 
Handlingsplanen sträcker sig över en period av tre år. Uppföljning av de förbättringsområden 

och mål som denna handlingsplan lyft fram ska redovisas årligen till nämnden för arbete och 

lärande. Inför denna handlingsplans upphörande, skall handlingsplanen revideras och ny 

handlingsplan tas fram, för att säkerställa förvaltningens fortsatta arbete för ett kvalitets- och 

rättssäkert arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
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Bilaga 1 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
2 kap. 1 § SoL – Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det 

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär 

ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Bestämmelser om 

ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a 

kap. SoL. I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 

m. fl. finns särskilda bestämmelser om bistånd i den lagen.  

2a kap. 8§ SoL - En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i 

den kommunen om han eller hon 

     2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte 

kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Lag (2011:328). 

2a kap. 9§ SoL - En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i 

inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får 

hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas. 

4 kap. 1 § SoL – Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 

för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får 

hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för 

biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv.  

5 kap. 11 § SoL – Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 

och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som 

är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd 

och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för 

brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska 

också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 

närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet 

behöver.  

11 kap. 1 § SoL – Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom 

ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom om som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har 

betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt.  

När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha 

1. utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående, eller 

2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående 

ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp (SOSFS 

2014:4, 6 kap. 1§). 
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Bilaga 2 

SOSFS 2014:4 

1 kap. Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i socialnämnds och i vårdgivares arbete med 

1. barn och vuxna som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående 

(våldsutsatta), och 

2. barn som har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående (barn som 

bevittnat våld). 

2 § Föreskrifterna i 1–7 och 9 kap. ska gälla för verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen 

(2001:453). 

 

2 kap. Ledningssystem 
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete framgår det att vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst ska 

ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som 

behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. 

 

Socialtjänst 
3 kap. Socialnämndens planering  
Mål och ansvarsfördelning 

1 § Socialnämnden ska fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld 

samt beskriva när och hur målen ska uppnås. 

 

2 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret ligger för att utreda, fatta beslut 

i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta eller barn som bevittnat våld. 

 

Verksamhet som överlämnats 

3 § Om socialnämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) till någon annan, ska nämnden fastställa hur kontroll och uppföljning av sådan 

verksamhet ska göras. 

 

Rutiner 

4 § Socialnämnden ska fastställa rutiner för hur information som har kommit till nämndens 

kännedom ska föras vidare till den del av verksamheten som enligt 2 § har utredningsansvaret 

när det har uppmärksammats att ett barn kan vara våldsutsatt eller kan ha bevittnat våld. 

 

5 § Socialnämnden ska vidare fastställa rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. 

 

6 § Socialnämnden ska även fastställa rutiner för hur barn ska tas om hand och stödjas av 

personal med adekvat kompetens om en förälder har avlidit till följd av våld. 

 

Kartläggning och analys 

7 § Socialnämnden ska analysera om utbudet av insatser och andra sociala tjänster som 

erbjuds våldsutsatta och barn som bevittnat våld svarar mot behoven i kommunen. 

 

Allmänna råd 

För att kunna göra denna analys bör socialnämnden fortlöpande kartlägga förekomsten i 

kommunen av våldsutsatta och barn som bevittnat våld genom att bl.a. 

– gå igenom dokumentationen i pågående ärenden, 
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– hämta in uppgifter från lokal eller officiell statistik, och 

– hämta in uppgifter om förekomsten av våldsutsatta och barn som bevittnat våld från hälso- 

och sjukvården och andra myndigheter samt organisationer. 

 

Information om socialtjänsten enligt 3 kap. 4 § SoL 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör planera för hur grupper och enskilda, såväl vuxna som barn, ska nås med 

information om nämndens verksamhet för våldsutsatta och barn som bevittnat våld. 

 

Stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § SoL 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör avgöra när och hur personalen i nämndens verksamheter ska ställa frågor 

om våld för att kunna identifiera våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver stöd 

och hjälp. 

 

Nämnden bör se till att de metoder som används för att ge stöd och hjälp har utformats med 

utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. 

 

Nämnden bör såväl vid planering av verksamheten som i enskilda ärenden beakta de särskilda 

behov som en våldsutsatt kan ha på grund av bl.a. 

– sin ålder, 

– funktionsnedsättning, 

– könsöverskridande identitet eller uttryck, 

– sin sexuella läggning, 

– att hon eller han tillhör en nationell minoritet, 

– att hon eller han har en utländsk bakgrund, 

– missbruk och beroende, eller 

– risken för hedersrelaterat våld. 

 

Samverkan 

8 § Bestämmelser om att kommunen tillsammans med regionen ska upprätta en individuell 

plan när en enskild har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

finns i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). (HSLF-FS 2020:59)  

 

9 § Socialnämnden ska samverka för att samordna sina insatser så att de inte motverkar 

varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska samtliga insatser samordnas. Detta ska 

göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld. 

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 15 kap. 

1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

 

10 § Socialnämnden ska vidare samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och 

organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de 

olika aktörerna så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges till flera i en familj, ska 

nämnden även samverka för att skapa förutsättningar för att samordna samtliga insatser. Detta 

ska göras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn som 

bevittnat våld. 

Skyldigheten att samverka gäller endast för sådana uppgifter för vilka det inte föreligger 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 15 kap. 

1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
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11 § Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret för den interna och externa 

samverkan ska ligga. 

 

4 kap. Kompetens enligt 3 kap. 3 § andra stycket SoL 
Handläggning och uppföljning 

Allmänna råd 

Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller 

enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av 

eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 

Om ärendena avser våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen. 

 

Genomförande av insatser 

Allmänna råd 

Personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld 

och andra övergrepp för att kunna uppmärksamma att en person är våldsutsatt och se till att 

hon eller han får hjälp för sin våldsutsatthet. 

 

Vidare bör personal som genomför insatser i verksamheter som särskilt är inriktade på att ge 

stöd och hjälp till våldsutsatta ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot 

närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 

 

Barn 

Allmänna råd 

Personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som gäller våldsutsatta 

barn och barn som bevittnat våld bör dessutom ha kunskaper om 

– hur man för samtal med ett barn om våld och andra övergrepp, och 

– vilka konsekvenser det kan få för ett barn att utsättas för eller bevittna våld eller andra 

övergrepp av eller mot närstående. 

 

1 § Bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk 

socionomexamen eller annan motsvarande utbildning för att utföra vissa uppgifter i 

socialtjänsten som gäller barn och ungdom finns i 3 kap. 3 a och b §§ socialtjänstlagen 

(2001:453). 

 

5 kap. Utredning av våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 

Allmänna råd 

I ärenden som gäller 

– våldsutsatta vuxna, 

– den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

– den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

 

bör socialnämnden, med anledning av våldet, utreda bl.a. 

– behovet av stöd och hjälp akut, 

– våldets karaktär och omfattning, 

– våldets konsekvenser för den våldsutsatta, 

– hur den våldsutsatta hanterar sin situation, 

– hur den våldsutsattas nätverk ser ut, 

– om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap, och 
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– behovet av stöd och hjälp på både kort och lång sikt. 

 

Riskbedömning 

1 § I en utredning som gäller 

1. våldsutsatta vuxna, 

2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

ska socialnämnden bedöma risken för ytterligare våld. 

 

Allmänna råd 

När socialnämnden gör riskbedömningen bör den använda en standardiserad 

bedömningsmetod. 

Nämnden bör, med samtycke från den våldsutsatta, ta del av polisens bedömning av risken för 

fortsatt våld. Nämnden bör vidare delge polisen sin riskbedömning, om det inte finns hinder 

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

2 § Om den som är under 18 år har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner eller 

hedersrelaterat våld, ska även bestämmelserna om utredning i 6 kap. gälla. 

 

6 kap. Utredning av våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld 
1 § När socialnämnden får kännedom om att ett barn kan ha 

1. utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller  

2. bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående 

ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. 

Nämnden ska vidare bedöma risken för att barnet kommer att utsättas för eller bevittna 

ytterligare våld. 

 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör utreda bl.a. 

– barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende i ett annat hem än det 

egna, 

– våldets karaktär och omfattning, 

– våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna, 

– barnets egen uppfattning om våldet, 

– vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, och 

– barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt. 

Nämnden bör vidare utreda om någon åtgärd behöver vidtas i fråga 

om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller målsägandebiträde enligt 

5 kap. 2 § första stycket socialtjänstförordningen (2001:937). 

 

7 kap. Insatser 
Insatser till våldsutsatta vuxna och barn i vissa situationer 

Stöd och hjälp 

1 § Socialnämnden ska erbjuda 

1. våldsutsatta vuxna, 

2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

insatser akut och på kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. 

Utredningen, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund för bedömningen av vilka 

insatser som ska erbjudas. 
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Allmänna råd 

Socialnämnden bör kunna erbjuda stöd och hjälp i form av bl.a. 

– information och råd, 

– stödsamtal, 

– hjälp att ordna stadigvarande boende, 

– stöd i föräldraskap, 

– förmedling av kontakt med frivilligorganisationer och andra aktörer, och 

– hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvården och andra myndigheter, t.ex. Polisen och 

Skatteverket. 

 

Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör ha beredskap att kunna handlägga ett ärende om ekonomiskt bistånd som 

gäller en våldsutsatt och är akut. 

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd framgår det när 

våld eller andra övergrepp av eller mot närstående särskilt bör beaktas i bedömningen av den 

enskildes rätt till ekonomiskt bistånd. 

 

Tillfälligt boende 

2 § Socialnämnden ska vid behov erbjuda 

1. våldsutsatta vuxna, 

2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 

3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld 

stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av 

skydd med utgångspunkt i utredningen och riskbedömningen. 

 

Allmänna råd 

Om den våldsutsatta behöver stöd och hjälp i ett skyddat boende, bör boendet ha tillräcklig 

bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och 

andra övergrepp. 

Det boende som erbjuds den våldsutsatta bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn 

oavsett ålder och kön. 

Om det skyddade boendet tar emot barn, bör det i boendet finnas personal med kunskaper om 

barns behov. 

 

Insatser till barn 

3 § Om ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld behöver stöd och hjälp med 

anledning av våldet, akut eller på kort eller lång sikt, ska socialnämnden erbjuda barnet 

insatser med utgångspunkt i dess olika behov av 

1. skydd, 

2. råd och stöd, och 

3. vård och behandling. 

 

Allmänna råd 

Socialnämnden bör kunna erbjuda barnets föräldrar och andra till 

barnet närstående råd och stöd med utgångspunkt i barnets behov. 

 

Insatser till våldsutövare enligt 4 kap. 1 § SoL 

Allmänna råd 
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Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda insatser dels till 

våldsutövande föräldrar, dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn. 

Insatserna bör syfta till att våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur 

våld påverkar barn. De bör genomföras med beaktande av barnets behov av trygghet och 

säkerhet. 

Nämnden bör vidare, utöver vad som anges i första stycket, kunna erbjuda våldsutövare 

insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld. Insatserna 

bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet hos våldsutsatta och barn 

som bevittnat våld. 

 

9 kap. Undantagsbestämmelse 
1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det 

finns särskilda skäl. 
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§ 32 Dnr 2021-00099 610 

 

Plan för utbildning, introduktionsprogrammen vid Alvesta 
Gymnasieskola, Alvesta kommun 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna plan för utbildning avseende introduktionsprogrammen vid Alvesta 
Gymnasieskola.   

Sammanfattning 

Eftersom introduktionsprogrammen, IM, inte har någon nationellt fastställd 
struktur skall huvudmannen enligt skollagen (2010:800) fastställa en plan för 
utbildning. Detta för att det skall tydliggöras vilken målsättning och viljeinriktning 
huvudmannen har för utbildningarna vid de olika introduktionsprogrammen.   

Planen ska kompletteras med en programplan för respektive inriktning och en 
individuell studieplan för varje elev. Det är rektors ansvar att programplan såväl 
som de individuella studieplanerna finns upprättade. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på Plan för utbildning avseende 
introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola. Underlaget omfattar även 
information om programplaner för introduktionsprogrammen.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 maj 2021. 

Plan för utbildning och programplaner – Introduktionsprogrammen vid Alvesta 
gymnasieskola, daterad den 17 maj 2021  
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Plan för utbildning - introduktionsprogrammen vid 
Alvesta Gymnasieskola  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna plan för utbildning 
avseende introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola.   

Sammanfattning 

Eftersom introduktionsprogrammen, IM, inte har någon nationellt fastställd 
struktur skall huvudmannen enligt skollagen (2010:800) fastställa en plan för 
utbildning. Detta för att det skall tydliggöras vilken målsättning och viljeinriktning 
huvudmannen har för utbildningarna vid de olika introduktionsprogrammen.   

Planen ska kompletteras med en programplan för respektive inriktning och en 
individuell studieplan för varje elev. Det är rektors ansvar att programplan såväl 
som de individuella studieplanerna finns upprättade. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på Plan för utbildning avseende 
introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola. Underlaget omfattar även 
information om programplaner för introduktionsprogrammen.    

.   

Bilagor 

Plan för utbildning och programplaner – Introduktionsprogrammen vid Alvesta 
gymnasieskola, daterad den 17 maj 2021  
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Plan för utbildning och Programplaner - 
Introduktionsprogrammen vid Alvesta Gymnasieskola, 
Alvesta kommun 

                                              

 

 

Bakgrund och beskrivning  
Introduktionsprogrammen, IM, ska enligt skollagen 2010:800 ha en plan för 
utbildningen som ska fastställas av huvudmannen. Då introduktionsprogrammen inte 
har någon fastställd struktur och längd måste det tydliggöras av huvudmannen vad 
målsättningen och viljeinriktningen är för utbildningarna på de olika 
introduktionsprogrammen. Det är detta som är plan för utbildning. 

Planen för utbildning kompletteras med programplan för respektive inriktning 
(upprättad av Alvesta gymnasieskola, se nedan) och en individuell studieplan 
(upprättas i samråd med varje elev). Rektor ansvarar för att programplan såväl som de 
individuella studieplanerna finns upprättade. 

 

 
 

  



Alvesta kommun 
Datum 

2021-05-26 
Referens 

«Databas» «Grpnr» 
«Diarienr» 

Sida 

2(6) 

 

 

Plan för utbildning 

Mål för introduktionsprogrammet 

Målsättningen för introduktionsprogrammen är att de ska leda vidare till ett nationellt 
program, där eleven har möjlighet att uppnå examensbevis, eller till arbete. Om 
eleven genomför utbildning på något av introduktionsprogrammen men inte går 
vidare till gymnasieprogram, utfärdas ett gymnasieintyg efter avslutade studier.  

Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett 
nationellt program. Alternativt kan en ungdom som inte är behörig till gymnasieskolan 
välja att gå kvar upp till två år i grundskolan, då denna rätt är reglerad i skollagen.  

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen 
enligt den fastställda planen för utbildningen eller enligt en ändrad plan, om eleven 
har medgett att planen ändrades.  

Det finns fyra introduktionsprogram:                                                                                                                                                                                                                                                         
Programinriktat val                                                                                                                                     
Språkintroduktion                                                                                                                                
Yrkesintroduktion                                                                                                                                                                   
Individuellt alternativ 

 

Individuell studieplan 

Samtliga elever på introduktionsprogrammet har en individuell studieplan enligt 
skollagen 2010:800, 17 kap 7 §. Den ska vara anpassad efter varje enskild ungdoms 
behov, önskemål och förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetsperspektiv och i 
samverkan med andra berörda instanser. Planen utformas senast sex veckor efter 
skolstart och registreras i verksamhetssystem (IST) och kan revideras vid behov. Den 
individuella studieplanen innehåller det eleven kommer att göra under sin tid på 
introduktionsprogrammet. Studieplanen ska innehålla nedanstående eller delar av 
nedanstående delar.  

- Aktuella grundskoleämnen (start, slut, lärare och betyg) 

- Aktuella gymnasiekurser inklusive eventuellt arbetsplatsförlagt lärande, APL (start, 
slut, lärare och betyg) 

- Insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling (exempelvis praktik) 

- Eventuella stödinsatser (insatser med specialpedagog etc.) 

- Beräknad utbildningslängd 

- Datum för uppföljning och revidering 

- Poängsammanställning (klarade poäng i ämnen och kurser) 

 

Studier på introduktionsprogrammet                                                                                                                                                     
Utbildningen på introduktionsprogrammen ska som huvudregel ha samma omfattning 
som de nationella programmen, det vill säga motsvara heltidsstudier. Utbildningarna 
bedriv som skolförlagd eller arbetsplatsförlagd utbildning och består av 
grundskoleresurser eller kurser från nationella program utifrån elevens behov och 
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intressen, samt andra insatser, exempelvis praktik, som är gynnsamma för elevens 

utveckling. 

Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram utfärdar Alvesta gymnasieskola 
ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått. Från 20 juli 2018 ska det 
av intyget framgå utbildningens mål, samtliga betyg som eleven har fått och andra 
insatser som har ingått i den individuella studieplanen (Gymnasieförordningen kap 8 § 
21). Om utbildningen har inriktats mot ett särskilt yrkesområde ska detta framgå. 

En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, eller inte når målen 
för utbildningen enligt sin individuella studieplan, ska få en sammanställning av vilka 
delar av utbildningen som eleven har fullföljt jämfört med sin individuella studieplan. 

 

Minsta garanterade undervisningstid     

Elever på introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad undervisningstid på 
23 timmar i veckan (Skollagen 17 kap § 6). Det motsvarar undervisningstiden på 
gymnasieskolans yrkesprogram. Eftersom introduktionsprogrammen har olika syften 
ska innehållet i utbildningen, och därmed undervisningen, utformas utifrån elevens 
behov och i linje med den plan för utbildning som Alvesta kommun upprättat. Elever 
som har förutsättningar att tillgodogöra sig mer undervisningstid kan behöva det för 
att uppfylla utbildningens syfte. Utbildningens omfattning får minskas för en elev som 
begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl.  

 

Samverkan 

Alvesta gymnasieskola samverkar med grundskolorna för att möjliggöra trygga 
övergångar från grundskola till introduktionsprogrammet. Detta görs genom s.k. 
överlämningssamtal där personal från introduktionsprogrammet besöker kommunens 
grundskolor under senvåren för att få grundliga genomgångar av varje enskild elev 
som förväntas skrivas in på introduktionsprogrammet. Det finns också möjlighet att 
som elev besöka verksamheten och få mer information, genom exempelvis att delta 
en dag eller att närvara på öppet hus.  
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Programplaner för introduktionsprogrammet i Alvesta kommun 

 

Programinriktat val 

På Alvesta gymnasium erbjuds idag programinriktat val mot Barn- och 
fritidsprogrammet (IMVBF) samt Vård- och omsorgsprogrammet (IMVVO) i mån av 
plats.  
Syfte                                                                                                                                                                       
Programinriktat val syftar till att elever som ej ännu är behörig att söka ett nationellt 
program ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program för att så 
snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.  

En elev är behörig att söka programinriktat val om hen har; godkänt i svenska eller 
svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller 
svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra 
ämnen.     

Innehåll                                                                                                                                                                     
Utbildningen ska innehålla de grundskoleämnen eleven inte har betyg i och som 
behövs för behörighet till nationellt program. Den kan även innehålla ytterligare 
grundskoleämnen eleven inte har betyg i. Grundskoleämnena schemaläggs och läses 
tillsammans med andra elever som saknar dessa ämnen.  

Utbildningen innehåller vidare gymnasiekurser inom önskat nationellt program. 
Eleverna läser de gymnasiekurserna integrerat tillsammans med de elever som går det 
nationella yrkesprogram som utbildningen är inriktad mot.  Det innebär att eleven har 
arbetsplatsförlagt lärande under samma perioder och omfattning som elever på det 
nationella programmet. 

Längd                                                                                                                                                            
Utgångspunkten är att eleven så snart som möjligt ska bli behörig till ett nationellt 
program inom ett år. Detta kan dock ta längre tid i vissa fall. 

 

 

Språkintroduktion  

Syfte                                                                                                                                                                  
Språkintroduktion (IMS) syftar till att ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en 
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket vilket möjliggör för dem att gå vidare 
i gymnasieskolan eller annan utbildning inom vuxenutbildning och folkhögskola eller 
arbetsliv. Med nyligen anländ avses som huvudregel högst fyra år i Sverige. 

Lärare gör en bedömning av elevens språkkunskaper och bedömer fortlöpande 
elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska 
komma vidare i sin utbildning.  

Innehåll                                                                                                                                                                    
Utbildningen innehåller huvudsakligen undervisning i grundskoleämnena svenska eller 
svenska som andraspråk. Utbildningen kan även innehålla grundskoleämnen som 
eleven inte har betyg i. Efter att bedömning är gjord upprättas en individuell 
studieplan. Detta skall göras senast två månader från mottagandet. 
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I kontakten med elev och vårdnadshavare används tolk eller annan tvåspråkig 
personal, t.ex. språkstödjare. Den enskilde eleven får ämnesundervisning och/eller 
studiehandledning på modersmålet utifrån sitt behov.  

Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling kan ingå i 
utbildningen. Eleverna ges information om och vägledning i det svenska samhället och 
mot fortsatt utbildning och arbetsmarknad. Ungdomarna ska ges möjlighet att bli 
aktiva medborgare i samhället. 

Längd                                                                                                                                                                                      
Efter en studietid om cirka 1-2 läsår övergår flertalet elever till andra 
introduktionsprogram, nationellt program inom gymnasieskolan, vuxenutbildning, 
folkhögskola eller arbetsliv. 

 

 

Yrkesintroduktion    

Syfte                                                                                                                                                              
Yrkesintroduktion anordnas med inriktning mot yrkesprogrammen Barn- och fritid 
(IMYBF), Vård- och omsorg (IMYVO) samt Fordonsprogrammet (IMYFT) och syftar till 
att eleverna får en yrkesinriktad utbildning som gör dem antingen anställningsbara 
eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Syftet kan också vara att eleven fullgör 
hela gymnasietiden inom ramen för en yrkesintroduktion. 

Innehåll                                                                                                                                                     
Yrkesintroduktionen innehåller hela eller delar av kurser som ingår i gymnasieskolans 
nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. Utbildningen innehåller 
visst arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Utbildningen kan dock helt skolförläggas 
om huvudmannen bedömer att det bäst gynnar eleven. Utbildningen kan också 
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar betyg i. Även andra insatser som är 
gynnsamma för eleven. 

Längd                                                                                                                                                                                
Längden på utbildningen på yrkesintroduktion är inte reglerad i några bestämmelser. 
Längden på utbildningen kan därför anpassas utifrån elevens önskemål, 
förutsättningar och behov och kan pågå hela gymnasietiden. 

 

IMYBF                                                                                                                                                               
Yrkesintroduktion Barn- och fritid Yrkesintroduktion Barn- och fritid syftar till att ge 
grundläggande kunskaper för att bli anställningsbar som elevassistent och 
barnskötare. Eleven kan läsa engelska, matematik och svenska på grundskolenivå. 
Eleven genomför viss APL under sina 3 år på utbildningen. 

IMYVO                                                                                                                                                       
Yrkesintroduktion Vård- och omsorg Yrkesintroduktion Vård- och omsorg syftar till att 
bli anställningsbar som undersköterska eller vårdbiträde. Eleven kan läsa engelska, 
matematik och svenska på grundskolenivå samt på gymnasienivå. Utbildningen är 3 år 
och under den tiden genomförs viss APL. 

IMYFT                                                                                                                                                                
Yrkesintroduktion Fordon- och transport syftar till att bli anställningsbar inom 
fordonsbranschen. Eleven kan läsa engelska, matematik och svenska på 
grundskolenivå samt på gymnasienivå. Eleven genomför APL från år 2. Utbildningens 
längd är 3 år. 
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Individuellt alternativ                                                                                                                                                                                                                                                                    

Syfte                                                                                                                                                                           
Individuellt alternativ (IMA) syftar till att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, 
annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ utformas 
för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett 
nationellt program och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till 
ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för 
annan utbildning.  

Innehåll                                                                                                                                                                 
Utbildningen ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Den innehåller 
grundskoleämnen som eleven saknar betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans 
kurser. Även praktik samt andra insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen. Utbildningen anpassas utifrån den enskilde 
elevens behov, möjligheter och önskemål. 

Längd                                                                                                                                                                                   
Längden på denna utbildning anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och 
behov och dokumenteras i den individuella studieplanen.  

ALBA                                                                                                                                                                                   
På Alvesta gymnasium erbjuds från och med läsåret 2021/2022 även ett förstärkt 
individuellt alternativ, IMAD (albagruppen). Denna grupp är till för de elever som av 
olika anledningar inte klarar vanliga IMA på grund av motivationsproblematik eller 
extra stort behov av särskilt stöd. IMAD erbjuder lärande för elever med stora behov 
av olika slag och samverkan med elevhälsan och andra samhälleliga instanser i Alvesta 
kommun så som Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och Stöd och 
behandlingsenheten.  

Även andra elever som endast saknar enstaka betyg men som enligt skollagen ska 
sysselsättas minst 23 timmar i veckan kan ingå i denna grupp. Inom ramen för 
gruppens verksamhet kan dessa elever erbjudas exempelvis gymnasiekurser, praktik, 
friskvård, körkortsteori, arbetslivskunskap och olika studiebesök. 
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Rutin för hantering av lex Sarah och andra avvikelser 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att: 

1. godkänna rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser, 

2. vid behov av förändringar i rutinen som är av mindre betydande karaktär ges 
förvaltningschef rätt att besluta om dessa förändringar.  

Sammanfattning 

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i 
verksamheter inom socialtjänsten, SoL och enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna 
verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. 

I förvaltningens rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser redovisas hur 
processen går till från att ett missförhållande eller risk för missförhållande 
upptäckts till att ärendet avslutas. Rutinen är framtagen utifrån de riktlinjer och 
bestämmelser som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex 
Sarah, SOSFS 2011:5 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 maj 2021. 

Rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser, daterad den 19 maj 2021. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  
Staben 
0472-153 48 
Liridona.Kurti@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-09 
Referens 

NAL 2021-00094 749 

 

 

 

 
  

Rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. godkänna rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser, 

2. vid behov av förändringar i rutinen som är av mindre betydande karaktär 
ges förvaltningschef rätt att besluta om dessa förändringar.  

Sammanfattning 

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i 
verksamheter inom socialtjänsten, SoL och enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna 
verksamheten och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. 

I förvaltningens rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser redovisas hur 
processen går till från att ett missförhållande eller risk för missförhållande 
upptäckts till att ärendet avslutas. Rutinen är framtagen utifrån de riktlinjer och 
bestämmelser som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex 
Sarah, SOSFS 2011:5.  

Bilagor 

Rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser, daterad den 19 maj 2021. 

  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef 

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  
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Rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser  
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och gäller för hela socialtjänsten. Av 

bestämmelserna för kvalitetsarbetet framgår att var och en som fullgör uppgifter i socialtjänsten och 

inom LSS ska medverka till en god kvalitet i verksamheten. Alla medarbetare har också en skyldighet 

att rapportera missförhållanden eller risker för missförhållanden.  

Den som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt LSS har skyldighet att utreda, avhjälpa och/eller 

undanröja samt anmäla missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden. Skyldigheten innebär 

också att informera anställda med flera om rapporteringsskyldigheten 

I alla verksamheter kan händelser inträffa om innebär att verksamheten i något avseende brister när 

det gäller krav på kvalitet. Grunden för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten skall vara ett 

väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär att brister i verksamheten kvaliteten ska 

förebyggas och fortlöpande utvecklas.   

 

Syfte 

Syftet med bestämmelserna om Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden 

ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att 

liknande missförhållanden uppkommer igen. Att arbeta med Lex Sarah innebär främst att arbeta för 

en hög kvalitet och att komma åt systemfel i verksamheten. Centrala skyldigheter i bestämmelserna 

om Lex Sarah är rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller 

undanröja missförhållandet samt anmälningsskyldigheten till Inspektionen för vård och omsorg, om 

det finns skäl till.  

Förklaring av vissa begrepp 
 Avvikelse: En avvikelse uppstår om en verksamhet inte når upp till kvalitet, det vill säga inte 

efterlever krav och mål i föreskrifter eller beslut. En avvikelse uppstår också om personalen 

inte arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. 

 

 Missförhållande: Med missförhållanden som ska rapporteras avses såväl utförda handlingar 

som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra. 

Handlingar som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för 

enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med en påtaglig risk för ett 

missförhållande, som också ska rapporteras, avses att det är fråga om en uppenbar och 

konkret risk för ett missförhållande. 

 

 Lex Sarah-rapport: Lex Sarah-rapport är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig 

risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 § Socialtjänstlagen, SoL respektive 24 b § Lagen 

och stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

 

 Lex Sarah-anmälan: Lex Sarah-anmälan är en anmälan om ett allvarligt missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vår och omsorg (IVO) enligt 14 

kap. 7 § Socialtjänstlagen, SoL respektive 24 f § Lagen och stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS.  



 
Förvaltningen för arbete och lärande 

 

Rutin 
Sida 

4(11) 

Datum 

2021-05-19 
 

 

 
 

 
 

 Handläggning av Lex Sarah-ärende: Handläggning av Lex Sarah-ärende är alla åtgärder som 

vidtas från det att ett ärende inleds med att en rapport om missförhållande tas emot tills dess 

att ärendet avslutas med ett beslut och en eventuell Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg.  

Tillämpningsområden inom förvaltningen för arbete och lärande  

Rapporteringsskyldigheten avser samtliga kategorier av insatser, det vill säga: 
Individuellt inriktade insatser, handläggning av ärenden och vid utförande av individuellt inriktade 

insatser, enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande 

(LSS). Det kan också vara insatser som ges efter beslut av domstol om vård enligt Lagen om vård av 

unga, LVU eller Lagen om vård av missbrukare, LVM. 

 Allmänt inriktade insatser, alltså generellt utformade insatser som vänder sig till grupper eller 

till alla invånare. Exempel på sådana insatser är social jour, öppna dagverksamheter och 

stödgrupper för anhöriga. 

 

 Strukturinriktade insatser, avser till exempel uppsökande verksamhet och fältarbete.  

När och hur ska informationen om rapporteringsskyldigheten ges? 
Information ska ges till de personalgrupper som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt Lex 

Sarah och om vad den innebär. Dessutom ska de rapporteringsskyldiga ha information om vem i 

verksamheten som är utsedd att vara mottagare av rapporter. 

 När en medarbetare påbörjar en anställning, ett uppdrag eller en praktik i verksamheten ska 

ansvarig chef omgående informera honom eller henne om skyldigheterna enligt Lex Sarah. 

Informationen ska lämnas både muntligt och skriftligt och lämpligen i samband med 

information om sekretess och tystnadsplikt. 

 

 Vid minst ett tillfälle per år ska kvalitetssamordnaren se till att skyldigheterna enligt Lex Sarah 

lyfts fram och diskuteras i samband med arbetsplatsträff. 

 

 Varje avdelningschef ansvarar för att regelbundet se till att samtliga medarbetare är 

informerade om rapporteringsskyldigheten samt hur rapportering av Lex Sarah ska 

genomföras.  

Vem är skyldig att göra en Lex Sarah rapport? 
Rapporteringsskyldigheten omfattar både den som själv uppmärksammar och den som på annat sätt 

får kännedom om ett missförhållande. Rapporten kan aldrig vara anonym. Kännedom om 

missförhållande eller risk för missförhållande uppmärksammas genom exempelvis att: 

 Medarbetare uppmärksammar något som ska rapporteras 

 Den enskilde berättar för medarbetare 

 Anhöriga, gode män, medarbetare inom hälso- och sjukvård eller någon annan berättar 
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 Uppgifterna kan också bli kända av verksamheten via telefon, brev, sms, e-post, ett klagomål 

med mera.  

Samtliga anställda, uppdragstagare, praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

som arbetar inom förvaltningen för arbete och lärande, är skyldiga att rapportera missförhållande eller 

påtaglig risk för ett missförhållande. 

 Uppdragstagare kan till exempel vara inhyrd personal från bemanningsföretag, en 

kontaktperson/kontaktfamilj eller ett jourhem. 

 

 Rapporteringsskyldigheten omfattar den som är praktikant eller motsvarande under 

utbildning och som gör praktik inom förvaltningen för arbete och lärande. Utbildningen kan 

vara allmän eller yrkesinriktad och praktikperioden kan vara kort eller lång. 

 

 Rapporteringsskyldigheten omfattar också den som är deltagare i arbetsmarknadspolitiskt 

program, arbetar eller praktiserar i en verksamhet inom förvaltningen för arbete och lärande. 

 

 Den anställde har enbart skyldighet att rapportera enligt Lex Sarah när denne är i tjänst. 

Vem är inte skyldig att inte göra en Lex Sarah-rapport? 
Familjehemsföräldrar omfattas inte av rapporteringsskyldigheten, eftersom det inte är en verksamhet 

som bedrivs yrkesmässigt. Däremot gäller rapporteringsskyldigheten för den personal inom 

förvaltningen för arbete och lärande som utreder och godkänner familjehemmet, placerar den 

enskilde i familjehemmet samt följer upp placeringen. 

Godman och förvaltare är uppdragstagare men omfattas inte av rapporteringsskyldigheten, de fullgör 

inte uppgifter inom förvaltningen för arbete och lärande.  

Förtroendevalda anses inte vara yrkesverksamma. Om en enskild förtroendevald får kännedom om ett 

missförhållande eller risk för ett missförhållande i en verksamhet i den nämnd som han eller hon är 

ansvarig för, förutsätts att den förtroendevalde meddelar den avdelningschef inom förvaltningen som 

berörs. Avdelningschefen ansvarar för att Lex Sarah-rapport skrivs och att omedelbara åtgärder vidtas. 

Vad ska Lex Sarah-rapporten innehålla? 
Rapporten ska innehålla: 

 Uppgifter om rapportören 

 Vilken verksamhet händelsen har inträffat 

 Vad det är för rapporttyp, avvikelse/Lex Sarah 

 Vad som har hänt? Beskrivning av händelse 

 Datum för händelse? 

 Vilka konsekvenser händelsen medfört eller hade kunnat medföra för den enskilde? 

 Identifierade orsaker till den rapporterade händelsen 

 Vilka omedelbara åtgärder har vidtagits 

 Har liknande händelser inträffat tidigare? 

 Är det troligt att händelsen kan inträffa igen? 
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 Förslag på åtgärder? 

Vad är ett missförhållande som ska rapporteras? 
Avvikelser från god kvalitet som bedöms utgöra ett missförhållande eller som innebär en påtaglig risk 

för att ett missförhållande uppstår i den egna verksamheten, ska rapporteras. 

Rapporteringsskyldigheten är begränsad till missförhållanden eller påtagliga risker för 

missförhållanden i den egna verksamheten. 

Vid Lex Sarah-rapportering behöver anställda inte göra några överväganden om allvarligheten i 

missförhållandet. Det utreds senare. 

Frågor att tänka på: 
 Har missförhållandet inträffat i den egna verksamheten? 

 Berör missförhållandet någon som får eller kan komma i fråga för insatser inom den egna 

verksamheten? 

 Har någon utfört handlingar eller genom försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra 

handlingar? Var det inträffade en påtaglig risk för ett missförhållande? 

Exempel på handlingar och underlåtenheter: 
 Fysiska övergrepp 

 Sexuella övergrepp 

 Psykiska övergrepp 

 Brister i bemötande av anställda med flera 

 Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande 

 Brister i utförande av insatser (insatser som utförts felaktigt eller inte alls) 

 Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik 

 Ekonomiska övergrepp 

Fysiska, sexuella och psykiska övergrepp som den enskilde utsätts för av medarbetare, 

uppdragstagare, praktikanter, medboende eller andra personer som får insatser i samma verksamhet 

kan det vara ett missförhållande som ska rapporteras.   

Brister i rättssäkerhet kan vara ett missförhållande, här ges ett fåtal exempel på 

bestämmelser: 
 Tidsgränser för tvångsvård 

 Barns rätt att få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter 

 Krav på medgivande för att ta emot barn i familjehem 

 Upprättande av vårdplan i samband med vård enligt LVU och LVM 

 Skyldighet för nämnden för arbete och lärande att verkställa domar om umgänge mellan 

förälder och barn 

 Utredningsskyldighet för anmälningar enligt 14 kap. 1 § SoL som rör barn som far illa 

 Att den enskildes ansökan ska tas emot och utredas samt avslutas med ett beslut 

 Att upprätthålla integritetsskyddet för personuppgifter 

 Korrekt hantering av skyddade personuppgifter 
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 Att material ska kommuniceras enligt 17 § FL. 

Skillnad mellan avvikelse och missförhållanden 
En avvikelse kan vara bristande omsorg, bemötande, stölder, rättssäkerhet, utebliven insats, våld och 

hot mellan omsorgstagare och så vidare. Det som berör missförhållanden, påtagliga risker för 

missförhållanden och inträffade missförhållanden är hot mot eller konsekvenser för den enskildes liv, 

säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa. Se lista över exempel på handlingar som kan innebära 

påtagliga risker för missförhållanden och missförhållanden ovan.  

När och till vem ska Lex Sarah-rapporten lämnas? 
En rapport om ett missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande ska lämnas omgående, 

alltså snarast möjligt när missförhållandet uppmärksammas eller när den rapporteringsskyldige får 

kännedom om det på ett annat sätt. 

 Den som är rapporteringsskyldig informerar närmaste chef och gör omgående en Lex Sarah 

anmälan enligt nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Lex Sarah anmälan görs via verksamhetssystemet LifeCare som nås via Intranätet.  

Följ länken för att komma direkt till anmälningsblanketten. 

https://lifecareint.alvesta.se/WESE.DeviationWeb/?domain=ALVESTA_DOPROC  

Närmaste chef ska få information om den inträffade händelsen och att en Lex Sarah rapport görs. Lex 

Sarah rapporten som görs genom länken ovan hamnar i verksamhetssystemet och 

kvalitetssamordnaren får på så sätt information om att en Lex Sarah rapport är genomförd.  

Det är väsentligt att så fort som möjligt efter händelseförloppet dokumentera händelsen skriftligt för 

att få en så korrekt beskrivning som möjligt. Om inte den som lämnar rapporten har gjort det 

skriftligen så bör mottagaren se till att händelsen skrivs ner. 

Den som iakttagit ett missförhållande eller en situation med påtaglig risk för missförhållande ska 

dokumentera händelsen omgående och rapportera händelsen till närmsta chef eller 

kvalitetssamordnare så snart som möjligt. 

Om chefen får ta del av Lex Sarah rapporten ska han/hon omgående delge Lex Sarah-rapporten till 

kvalitetssamordnaren som utreder ärendet. Det är kvalitetssamordnaren tillsammans med 

https://lifecareint.alvesta.se/WESE.DeviationWeb/?domain=ALVESTA_DOPROC
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förvaltningschefen som efter utredning tar ställning till om det är ett allvarligt missförhållande eller 

risk för ett allvarligt missförhållande och därför ska anmälas till inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 

Undanröja och avhjälpa  
Närmaste chef ser till att åtgärder omedelbart vidtas för att rätta till den/de händelser/förhållanden 

som orsakat missförhållandet eller orsakat påtaglig risk för missförhållande. Det är under hela 

händelseförloppet viktigt att stödja och skydda den eller de personer som har varit utsatta för 

missförhållandet. Även den eller de som anmält händelsen bör naturligtvis stödjas under 

utredningsprocessen. Under utredningens gång är det viktigt att de som utsatts och de som anmält 

missförhållandet fortlöpande får information från utredningen. Hur denna information ges och vad 

den innehåller ska beslutas av kvalitetssamordnare tillsammans med avdelningschef alternativt 

förvaltningschef. 

Den enskilde som berörts av ett missförhållande kan behöva fortsatt stöd. Det är kvalitetssamordnare 

tillsammans med avdelningschef alternativt förvaltningschef som beslutar om särskilt stöd. 

Kvalitetssamordnare ska tillsammans med avdelningschef alternativt förvaltningschef avgöra vilka 

personer i verksamheten som ska informeras och hur de ska informeras om Lex Sarah-rapport samt de 

åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten. Kvalitetssamordnare tillsammans med närmsta 

chef alternativt förvaltningschef ska även besluta om och hur personalen ska ges ett fortsatt stöd. 

Förvaltningschef samt ansvariga vid HR-avdelningen har ett huvudansvar för fortsatta åtgärder om det 

till exempel rör sig om arbetsrättsliga åtgärder som exempelvis flyttning till annan arbetsplats eller 

avstängning. 

Avdelningschef, förvaltningschef och kvalitetssamordnare diskuterar och ser vid behov till att 

långsiktigt förebyggande åtgärder genomförs.  

Närmaste chef och/eller kvalitetssamordnare är ansvarig för att omgående informera förvaltningschef 

och ordförande i nämnden för arbete och lärande om att en Lex Sarah-rapport tagits emot som 

bedöms utgöra ett allvarligt missförhållande eller risk för detta. Informationen ska innehålla, en kort 

sammanfattning av händelsen, när Lex Sarah-rapporten lämnats till kvalitetssamordnaren för 

utredning samt om några andra rättsliga åtgärder vid sidan av Lex Sarah-rapporten är vidtagna eller 

ska vidtas. 

Registrering  
En rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande anses inkommen till 

förvaltningen och är därmed en allmän handling. En allmän handling ska registreras (diarieföras) utan 

dröjsmål. Inkommen och diarieförd Lex Sarah rapport är allmän handling och ska lämnas ut på 

begäran. Uppgifter i Lex Sarah-rapporten som omfattas av sekretess enligt någon av bestämmelserna i 

offentlighets- och sekretesslagen, OSL, lämnas inte ut. Kvalitetssamordnaren ansvarar för att Lex 

Sarah-rapporten lämnas till nämndsekreteraren för registrering. 
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Utredning 
Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska dokumenteras och utredas utan 

dröjsmål senast fyra veckor efter att rapporten kommit till rapportmottagaren/utredaren. 

Dokumentationen ska göras fortlöpande. Kvalitetssamordnaren ansvarar för att nämndsordföranden, 

förvaltningschefen och avdelningschefen hålls informerade.   

Eftersom dokumentationen ska göras utan dröjsmål och fortlöpande räcker det inte att dokumentera 

allt när ärendet är avslutat och klart. Syftet med att dokumentera fortlöpande är att man vid varje 

tidpunkt ska kunna se vad som har kommit fram under handläggningen av ärendet, vilka åtgärder som 

har vidtagits och vad som planeras. 

Internutredning vid suicid eller allvarlig händelse 
När en allvarlig händelse inträffar eller att en klient/individ som är aktuell vid förvaltningen begår 

suicid, och där det inledningsvis inte görs någon Lex Sarah-anmälan och ingen avvikelse rapporteras 

ska en internutredning genomföras.  Internutredningen ska bidra till att se om och hur processer 

behöver utvecklas och förbättras för att arbeta förebyggande med suicidprevention samt förhindra 

missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden. Det är viktigt att arbeta förebyggande och 

genomföra lämpliga åtgärder, följa upp ärendet och sprida kunskapen och informationen.  

Den interna utredningens omfattning anpassas efter händelsens karaktär. Utredningen bör dock 

utformas på liknande sätt som Lex Sarah utredning. Framtagen mall för utredning av Lex Sarah ska 

användas.  

Den interna utredningen genomförs av kvalitetssamordnare efter samtal med ansvarig chef och 

berörda medarbetare, om möjlighet och behov finns ska även samtal genomföras med berörda 

individen.  Utredningens omfattning anpassas efter händelsens karaktär. Genomförd utredning ska 

leda till att se om förvaltningen brustit i hanteringen av aktuellt ärende och om att en Lex Sarah 

anmälan ska göras.  

Lex Sarah-utredningen ska innehålla följande uppgifter: 
 En beskrivning av det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande och 

vilka konsekvenser det har fått eller kunde ha fått för den enskilde. 

 

 När och hur missförhållandet eller risken för ett missförhållande har uppmärksammats, 

 

 När den muntliga eller skriftliga rapporten har tagits emot, 

 

 När missförhållandet har inträffat, 

 

 Orsaker till missförhållandet eller risken för missförhållandet som har identifierats, 

 

 Om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har inträffat 

igen, och bedömningen av om något liknande skulle kunna inträffa igen. 
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Av dokumentationen ska även framgå: 
 När och vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller 

risken för ett missförhållande samt tidpunkten för dessa. 

 

 Övrig information som kommit fram under utredningen. 

 

 Vilka beslut som utredningen har avslutats med, och vilka åtgärder som har vidtagits eller 

planeras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden eller risker för 

missförhållanden uppkommer igen. 

För varje uppgift som dokumenteras under utredningen ska det framgå: 
 Vilket datum som uppgiften dokumenterades, 

 Från vem uppgiften kommer? 

 Vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar 

 Vem (namn och befattning eller titel) som har dokumenterat uppgiften. 

 

Analys, bedömning och beslut 
Efter att utredning genomförts gör utredaren en analys, med vilket syftet är att kartlägga bristerna och 

förstå hur och varför missförhållandet uppstått. Analysen ska ge svar på följande frågor: 

 Vad har hänt? 

 Varför har det hänt? 

 Hur förhindras en upprepning av händelsen? 

Det viktiga är inte vem eller vilka som har gjort fel utan att upptäcka och identifiera brister som kan 

finnas i organisationen. Det är viktigt att utredningen också undersöker de bakomliggande orsakerna 

till missförhållandet. Syftet är att missförhållanden inte ska uppstå eller upprepas. 

I analysen ingår också att bedöma missförhållandet och ta ställning till om det är ett allvarligt 

missförhållande eller om det finns påtagliga risker för allvarliga missförhållanden. I enlighet med 

delegationsordningen för nämnden för arbete och lärande är det förvaltningschef tillsammans med 

kvalitetssamordnare som gör den bedömningen och fattar det beslutet. Ansvaret för att avsluta 

ärendet med ett beslut gäller oavsett om det har kunnat klarläggas exakt vad som har hänt eller inte.  

I beslutet ska förvaltningschefen tillsammans med kvalitetssamordnaren ta ställning till om det 

rapporterade var ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande. Om bedömningen 

görs att den inträffade händelsen var ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande skall anmälan göras till Inspektionen för vård och omsorg. Utredning samt eventuella 

övriga handlingar ska bifogas anmälan som skickas till Inspektionen för vård och omsorg.  

Den enskilde som berörs bör alltid underrättas när en anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och 

omsorg om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Det är 

utredarens ansvar att den enskilde informeras om sig så bör. Om det rapporterade efter utredningen 
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inte bedöms vara ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande avslutas Lex Sarah-

utredningen med detta beslut. Det ska i så fall inte anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.  

Om det finns anledning att anta att inträffad händelse är brottslig får frågan huruvida polisanmälan 

ska göras eller inte avgöras i särskild ordning. Kontakt med personalansvarig och berörd facklig 

organisation sker i sådana fall. Kvalitetssamordnaren ansvarar för att nämnden är informerad. 

Nämnden ska informeras vid nästkommande sammanträde och ordföranden ska hållas kontinuerligt 

uppdaterad om rapporten samt utredningen. 

Förvaltningschef eller närmast överordnad chef avgör hur uppgifterna enligt Lex Sarah ska utföras om 

någon med ansvar berörs av innehållet i rapporten (jäv). 

 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
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Rutin för hantering av synpunkter och klagomål  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att: 

1. godkänna rutin för hantering av synpunkter och klagomål. 

2. vid behov av förändringar i rutinen som är av mindre betydande karaktär ges 
förvaltningschef rätt att besluta om dessa förändringar.   

Sammanfattning 

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet.  

I förvaltningens förslag på rutin för hantering av synpunkter och klagomål redovisas 
hur processen går till från att en synpunkt eller ett klagomål kommer in till 
förvaltningen till att ärendet avslutas. Rutinen är framtagen utifrån de riktlinjer och 
bestämmelser som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 maj 2021. 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål, daterad den 19 maj 2021. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare  
0472-153 48 
Liridona.Kurti@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-09 
Referens 

NAL 2021-00094 749 

 

 

 

 
  

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål   

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1.  godkänna rutin för hantering av synpunkter och klagomål. 

2. vid behov av förändringar i rutinen som är av mindre betydande karaktär 
ges förvaltningschef rätt att besluta om dessa förändringar.  

Sammanfattning 

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på 
verksamhetens kvalitet.  

I förvaltningens förslag på rutin för hantering av synpunkter och klagomål redovisas 
hur processen går till från att en synpunkt eller ett klagomål kommer in till 
förvaltningen till att ärendet avslutas. Rutinen är framtagen utifrån de riktlinjer och 
bestämmelser som anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.  

Bilagor 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål, daterad den 19 maj 2021. 

  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Liridona Kurti 
Kvalitetssamordnare 

 



 
Förvaltningen för arbete och lärande 

 

Rutin 
Sida 

1(4) 

  

 

 
 

 

Diariebeteckning 
Dnr NAL 2021-00095 749 

Gäller från: 
2021-XX-XX 

Senast ändrad: 
XXXX-XX-XX 

Senaste översyn: 
2021-XX-XX 

Fastställd av: 
Nämnden för arbete och lärande 

Rutinansvarig: 
Kvalitetssamordnare 

 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 

Tjänster som utförs inom socialtjänsten ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vara av god kvalitet. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska nämnden identifiera, beskriva 

och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att kunna säkra 

kvaliteten på de insatser som ges. Hanteringen av synpunkter och klagomål är en 

del av det systematiska förbättringsarbetet och en förutsättning för 

kvalitetssäkring och förbättring av nämnden för arbete och lärandes verksamhet.  

Det är viktigt att alla som arbetar inom förvaltningen bemöter synpunkter och 

klagomål på ett professionellt sätt. Synpunkter och klagomål är ett sätt att 

förbättra och utveckla verksamheten. Arbetet med att ta tillvara synpunkter och 

klagomål syftar till att förebygga fel och brister samt till att identifiera nya eller ej 

tillgodosedda behov. Synpunkter och klagomål har även en demokratisk funktion 

genom att fånga in medborgarnas åsikter om de kommunala tjänsterna. Det är 

nämndens ansvar att verka för ett klimat där synpunkter och klagomål ses som en 

tillgång i förbättringsarbetet. Målet är att snabbt handlägga synpunkter och 

klagomål och rätta till fel.  

Nämnden för arbete och lärandes framtagna rutin för att ta emot och utreda 

synpunkter och klagomål utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

Enligt 5 kap. 3 § i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska den som bedriver socialtjänst, SoL eller 

verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ta 

emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens kvalitet från bland 

annat den enskilde, anhöriga godman eller andra personer som finns utanför 

förvaltningen.   

 

Definition av synpunkter och klagomål  

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. 

Med synpunkter avses övrigt som framförs som berör verksamhetens kvalitet, till 

exempel förslag på förändringar och förbättringar.  

 



Framföra synpunkter eller klagomål 
Synpunkter och klagomål kan framföras till medarbetare inom förvaltningen, 

förtroendevalda i nämnden eller andra berörda personer inom förvaltningen.  

Synpunkter och klagomål kan framföras på olika sätt, såväl via telefonsamtal, e-

post, e-tjänst, brev eller vid ett fysiskt möte. 

På kommunens hemsida, www.alvesta.se, finns en e-tjänst som 

kommuninvånaren kan använda sig av för att framföra synpunkter och klagomål 

på nämndens verksamhet. E-tjänsten är kopplad till förvaltningens 

verksamhetssystem i vilket det finns möjlighet att på ett systematiskt sätt hantera 

och utreda de inkomna synpunkterna och klagomålen. 

Det går även att skicka e-post till kommunens allmänna funktionsbrevlåda på 

kommunen@alvesta.se eller direkt till förvaltningen för arbete och lärande på 

fal@alvesta.se.  

Socialsekreterare/handläggare och andra medarbetare inom förvaltningen har 

oftast den första kontakten när en person ansöker om insatser eller stöd och ska 

då informera om möjligheten att lämna synpunkter eller klagomål samt om hur 

man gör.  

 

Ta emot en synpunkt eller ett klagomål 
Synpunkter och klagomål som inkommer till förvaltningen för arbete och lärande 

ska föras in i klagomålsmodulen i verksamhetssystemet (om de inte redan 

inkommit dit via e-tjänsten på kommunens hemsida). Om någon anställd tar 

emot en synpunkt eller klagomål muntligen ska den skrivas in i klagomålsmodulen 

i verksamhetssystemet. Synpunkter och klagomål som inkommer via brev och e-

post ska också skrivas in i modulen. Synpunkter och klagomål kan komma in till 

förvaltningen på olika sätt men den person som tar emot klagomålet ska se till att 

synpunkten eller klagomålet skrivs in i modulen för vidare hantering av dessa 

ärenden.  

Synpunkter och klagomål ska även diarieföras, det vill säga registreras i 

nämndens diarium. Svar på synpunkter/klagomål alternativt beskrivning över 

vidtagna åtgärder i ärendet ska också diarieföras. Kvalitetssamordnare ansvarar 

för att den inkomna synpunkten eller klagomålet lämnas till nämndsekreteraren 

för registrering. Ärendets diarienummer antecknas för aktuellt ärende i 

klagomålsmodullen.  

Berör synpunkten eller klagomålet en enskild person ska det kortfattat 

dokumenteras i aktuell journal i verksamhetssystemet i enlighet med respektive 

lagstiftning (socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). 

Inkomna synpunkter och klagomål är allmän handling och ska lämnas ut på 

begäran. Uppgifter i synpunkten eller klagomålet som omfattas av sekretess 

enligt någon av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, lämnas 

inte ut. 

 

http://www.alvesta.se/
mailto:kommunen@alvesta.se
mailto:fal@alvesta.se


Handläggning av synpunkter och klagomål som kan åtgärdas omgående 

genom en enkel åtgärd 

Synpunkter och klagomål som inte är omfattande eller allvarliga och som kan 

åtgärdas inom tre arbetsdagar genom en enkel åtgärd behöver inte utredas utan 

åtgärdas, den enskilde ska få återkoppling på lämpligt sätt om åtgärden.  

Inkommer en synpunkt eller ett klagomål som inte är omfattande eller allvarligt 

centralt till förvaltningen ska det skickas ut till ansvarig chef för åtgärd och 

besvarande. Dokumentation av åtgärd ska ske i klagomålsmodulen i 

verksamhetssystemet. 

Missförhållanden eller risk för missförhållanden och andra avvikelser hanteras 

enligt särskild rutin. Se: Rutin för hantering av Lex Sarah och andra avvikelser.  

 

Handläggning av synpunkter och klagomål som är utredningskrävande 

Bekräftelse på mottagande 

Den som har skickat in en synpunkt eller ett klagomål som kräver mer 

omfattande utredning och som inte kan åtgärdas genom en enkel insats/åtgärd 

ska få en bekräftelse inom tre arbetsdagar om att ärendet är mottaget samt 

information om vem som handlägger ärendet. 

 

Utredning 

Synpunkter och klagomål av mer omfattande karaktär ska utredas. Utredningen 

skall leda till att den som bedriver verksamheten ska kunna ta ställning till om det 

förekommit avvikelser och/eller fel och brister i verksamheten. 

Det inkomna klagomålet utreds oftast av kvalitetssamordnare men kan också i 

vissa fall genomföras av närmast ansvarig chef. Kvalitetssamordnare och/eller 

ansvarig chef kontaktar alltid den som lämnat synpunkten eller klagomålet för att 

få tydligt beskrivet vad som hänt samt informera om pågående utredning och 

eventuella åtgärder.  

Fokus i utredningen ska vara på att rätta till det som blivit fel och hitta arbetssätt 

som förhindrar att liknande fel upprepas. Ibland kan utredningen leda fram till 

arbetsrättsliga åtgärder eller till en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

Utredning av synpunkter och klagomål görs i klagomålsmodulen i 

verksamhetssystemet LifeCare.  

 

Återkoppling 

Den som inkommit med synpunkten/klagomål skall få en återkoppling på vad som 

framkommit och eventuella åtgärder som genomförts eller som ska genomföras. 

 

Redovisning till nämnden  
Nämnden för arbete och lärande ska minst en gång per år (oftast under våren) få 

en sammanställning av antalet inkomna synpunkter och klagomål samt över vilka 



områden de berör. Redovisning av allmänna klagomål och synpunkter som 

inkommer till nämnden samt klagomål och synpunkter som rör verksamhet enligt 

socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, redovisas i nämnden kvalitetsberättelse. Synpunkter och klagomål som berör 

verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, redovisas i 

patientsäkerhetsberättelsen. 
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§ 35 Dnr 2021-00055 000 

 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller 
delar av tolkkostnaden  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det som 
föreslås i motionen inte är förenligt med gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Annette Lindström (-) har i en motion med motiveringen ”Utred möjligheten att 
debitera hela eller del av tolkkostnaden” föreslagit en avgiftstrappa för språktolk 
innebärande att språktolkhjälp för nyanlända under det första året i Sverige ska 
vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den nyanlände debiteras halva 
kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i Sverige ska den nyanlände 
debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av tolk kvarstår. Enligt 
förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från debitering, likaså 
personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande.  

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon som inte behärskar det 
svenska språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. Därav föreslår nämnden för arbete och lärande att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som anges i denna 
tjänsteskrivelse.     

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2021. 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
daterad den 10 mars 2021.   
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Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela 
eller delar av tolkkostnaden  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till att det som föreslås i motionen inte är förenligt med 
gällande lagstiftning.  

Sammanfattning 

Annette Lindström (-) har i en motion med motiveringen ”Utred möjligheten att 
debitera hela eller del av tolkkostnaden” föreslagit en avgiftstrappa för språktolk 
innebärande att språktolkhjälp för nyanlända under det första året i Sverige ska 
vara gratis; mellan andra och fjärde året skall den nyanlände debiteras halva 
kostnaden för språktolkkostnaden; och efter fem år i Sverige ska den nyanlände 
debiteras kostnaden för hela tolkkostnaden om behov av tolk kvarstår. Enligt 
förslaget ska hörselskadade, döva och dövblinda undantas från debitering, likaså 
personer var hemspråk är ett av Sveriges minoritetsspråk.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till nämnden för arbete och lärande.  

I 10 § språklagen finns bestämmelser om att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Huvudregeln är alltså att handläggning ska ske på svenska. 

Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Av 13 § förvaltningslagen (2017:900) 
framgår att när en myndighet har att göra med någon in inte behärskar det svenska 
språket, ska myndigheten vid behov anlita tolk. 

Det ställs alltså ett uttryckligt krav på tolkning och översättning för fall då den 
enskilde behöver sådan hjälp för att ta till vara sin rätt, till exempel för att för att 
förstå ärendets innehåll och själv göra sig förstådd. 

Det går därför att konstatera att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att ta 
ut en avgift av den enskilde för språktolktjänster. Det finns inte heller laglig grund 
att debitera den enskilde för tidsspillan när denne uteblir från möte där tolk är 
bokad. Därav föreslår nämnden för arbete och lärande att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå motionen hänvisning till vad som anges i denna tjänsteskrivelse.     

Bilagor 

Motion (-) om att utreda möjligheten att debitera hela eller delar av tolkkostnaden, 
daterad den 10 mars 2021.   
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Gunilla Kaij Bevheden  
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   



ALVESTA  KOMMUN
Kotnintinsh'relsen

2020 -11- 2 6

Alwsttiåttm*ttatctvm  []

Motion:

Motivering

Utred  möjligheten  att  debitera  hela  eller  del  av

tolkkostnaden.

En nödvändig  förutsättning  för  att  flertalet  nyanlända  skall  ha en realistisk

förutsättning  att  kunna  försörja  sig och kunna  undvika  att  hamna  i ett

utanförskapsområde  är att  personen  ifråga  lär sig svenska.  Gratis  utbildning  i

svenska  språket  erbjuds  alla  nyanlända.  Ibland  uppfattas  motivationen  att  lära  sig

svenska  som  svag  och  resultatet  blir  därefter.  Det  är i praktiken  möjligt  att  leva

resten  av livet  i ett  utanförskapsområde  utan  att  kunna  kommunicera  på svenska.  I

alla  kontakter  med  sjukvården  erbjuds  gratis  språktolk.  Detta  stimulerar  inte  till att

lära  sig svenska  som  är så viktigt  för  att  kunna  bli anställningsbar.

Hälso-  och  sjukvårdslagen  slår  heller  inte  fast  att personer  med  annat  hemspråk  än

svenska  alltid  har  rätt  till tolk,  den  skyldighet  som  finns  är att  anpassa  information

efter  individens  förutsättningar  och  behov.

Jag  menar  att ett  ekonomiskt  incitament  skulle  öka  motivationen  och  föreslår  därför

att:

Under  de första  året  i Sverige  är språktolkhjälp  gratis.

Mellan  andra  och  fjärde  året  debiteras  halva  språktolkkostnaden

Efter  fem  år i Sverige  debiteras  fulla  språktolkkostnaden  om behov  av tolk  finns.

Hörselskadade,  döva  och  dövblinda  ska  dock  undantas  från  dessa  regler,  och  likaså

personer  vars  hemspråk  är  ett  av Sveriges  fem  minoritetsspråk  finska,  jiddisch,

meänkieli,  romska  och samiska.

Om det  är omöjligt  att  debitera  språktolkkostnader  på grund  av juridiken  får  i stället

en motsvarande  hög  avgift  som  ka1las  tidsspillan  införas.

1



Jag  yrkar  därför  att:

*  Kommunfullmäktige  ger  berörd  nämnd/  nämnder  i uppdrag  att utreda  hur  den

aktuella  motionens  andemening  ska  omsättas  i praktiken.

*  Kommunfullmäktige  beslutar  att  utredning  skall  presenteras  i så god  tid att

beslut  kqn  börja  gälla  från  andra  halvårsskiftet  2021

Anette  Lindström
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Nämnden för arbete och lärandes 
informationshanteringsplan  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna framtaget förslag på 
informationshanteringsplan.  

Sammanfattning 

Bestämmelser kring hantering av allmänna handlingar framgår bland annat av 
offentlighet- och sekretesslagen, arkivlagen, arkivförordningen samt av det 
arkivreglemente som kommunfullmäktige fastställt för Alvesta kommun (KF § 
186/2015). Enligt dessa bestämmelser ska nämnden för arbete och lärande 
upprätta en arkivbeskrivning, arkivförteckning samt en informationshanteringsplan 
(även kallad dokumenthanteringsplan) som tillsammans ger en helhetsbild över hur 
nämnden hanterar allmänna handlingar.  

I Alvesta kommun är arkivansvaret delat mellan två arkivmyndigheter, 
kommunstyrelsen och Kommunalförbundet Sydarkivera i vilket kommunen är 
förbundsmedlem. Varje myndighet inom Alvesta kommun ansvarar i sin tur för de 
handlingar som förvaras hos myndigheten innan dess att de överlämnas till 
arkivmyndigheten.  

Arkivbeskrivningen behandlades av nämnden vid sammanträdet den 11 november 
2020.  

Förvaltningen för arbete och lärande har tagit fram förslag på 
informationshanteringsplan för nämnden för arbete och lärandes handlingar. 
Bedömning görs att informationshanteringsplanen är utformad på ett sådant sätt 
att en arkivförteckning inte behövs.      

.   

Bilagor 

Informationshanteringsplan, nämnden för arbete och lärande, daterad den 8 juni 
2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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2 
 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Om informationshanteringsplanen ................................................................................................................................................................... 5 

Allmän administration, lednings- och kvalitetsarbete ...................................................................................................................................... 7 

1.2. Politiskt beslutsfattande och nämndadministration (avser även 2.1)............................................................................................................................................................... 7 

1.3. Verksamhetsledning ....................................................................................................................................................................................................................................... 8 
Styrande dokument .......................................................................................................................................................................................................................................................8 
Organisera och leda det interna arbetet (och 1.3.3) ...................................................................................................................................................................................................9 
Samverka med fackliga organisationer ........................................................................................................................................................................................................................9 
Intern kontroll ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10 
Avtal ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 

1.5. Systematiskt kvalitetsarbete ......................................................................................................................................................................................................................... 10 
Kvalitetsstyra och följa upp ........................................................................................................................................................................................................................................ 10 
Synpunkter, förslag och klagomål ............................................................................................................................................................................................................................. 11 
Rapportera och utreda händelser ............................................................................................................................................................................................................................. 11 

2.3/3.4. Information och kommunikation ............................................................................................................................................................................................................ 12 
Intern information och kommunikation .................................................................................................................................................................................................................... 12 
Extern information och kommunikation ................................................................................................................................................................................................................... 12 

1.7. Allmänna handlingar och arkiv ...................................................................................................................................................................................................................... 13 
Post och postöppning................................................................................................................................................................................................................................................. 13 
Hantera begäran om allmän handling ....................................................................................................................................................................................................................... 13 
Redovisa information/hantera arkivleveranser ........................................................................................................................................................................................................ 14 
Övrigt ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 

1.8. Tillsyn och revision ........................................................................................................................................................................................................................................ 14 

5.2. Säkerhet och krisberedskap .......................................................................................................................................................................................................................... 15 
Allmänt .............................................................................................................................................................................................................................................................................  
Dataskydd – hantering av personuppgifter .............................................................................................................................................................................................................. 15 
Systematiskt brandskyddsarbete ............................................................................................................................................................................................................................... 16 



 

3 
 

Personalhandlingar........................................................................................................................................................................................... 16 

2.7. Personaladministration ................................................................................................................................................................................................................................. 16 
Rekrytera och anställa personal ................................................................................................................................................................................................................................ 16 
Bemanning och ledigheter ......................................................................................................................................................................................................................................... 17 
Administrera anställningar ......................................................................................................................................................................................................................................... 17 
Personalhälsa .............................................................................................................................................................................................................................................................. 18 
Utbilda och utveckla personal ................................................................................................................................................................................................................................... 18 
Disciplinåtgärder för personal ................................................................................................................................................................................................................................... 18 
Avsluta anställning ...................................................................................................................................................................................................................................................... 19 

2.8. Systematiskt arbetsmiljöarbete ..................................................................................................................................................................................................................... 19 

2.9. Löneadministration ....................................................................................................................................................................................................................................... 20 

Ekonomihandlingar .......................................................................................................................................................................................... 20 

1.4.1. Ekonomistyrning ........................................................................................................................................................................................................................................ 21 
Budget och uppföljning .............................................................................................................................................................................................................................................. 21 
Bokslut......................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 
Allmänt ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 

2.4. Ekonomiadministration ................................................................................................................................................................................................................................. 21 

Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd ...................................................................................................................................................... 24 

9.5. Ekonomiskt bistånd ....................................................................................................................................................................................................................................... 25 
Försörjningsstöd ......................................................................................................................................................................................................................................................... 25 
Förmedlingsmedel ...................................................................................................................................................................................................................................................... 26 
Dödsbo och gravsättning ........................................................................................................................................................................................................................................... 26 
Budget och skuldrådgivning ....................................................................................................................................................................................................................................... 28 

Verksamhetsområde Arbetsmarknad och sysselsättning .............................................................................................................................. 30 

Arbetsmarknad och sysselsättning ....................................................................................................................................................................................................................... 30 

Verksamhetsområde Familjerätt ..................................................................................................................................................................... 33 

9.4 Familjesättsärenden ...................................................................................................................................................................................................................................... 33 

9.4.2 .................................................................................................................................................................................................................................................................... 33 



 

4 
 

Adoption Handlingar i genomförda adoptioner bevaras enligt 12 kap 2 § SoL – handlingar i ej genomförda adoptioner bevaras/gallras enligt 12 kap 1-2 §§ SoL ....................... 33 
Faderskaps- och föräldraskapsärenden Handlingar i faderskaps- och föräldraskapsärenden ska bevaras enligt 12 kap 2 § SoL ....................................................................... 34 

Verksamhetsområde Barn och Vuxen (socialtjänst) ....................................................................................................................................... 38 

9.1. Uppdragstagare inom individ- och familjeomsorg ......................................................................................................................................................................................... 38 

9.2. Barn och Ungdom ......................................................................................................................................................................................................................................... 40 

9.3 Vuxna (missbruk och våld i nära relationer) ................................................................................................................................................................................................... 42 

Öppenvård Barn och vuxen .................................................................................................................................................................................................................................. 45 

8.9 Socialpsykiatri ................................................................................................................................................................................................................................................ 45 

Övrigt inom socialtjänst ................................................................................................................................................................................... 47 

8.4. Logga händelser ............................................................................................................................................................................................................................................ 47 

Verksamhetsområde skola och utbildning ...................................................................................................................................................... 48 

7.1 Gemensam verksamhet ................................................................................................................................................................................................................................. 49 
7.1.4 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 49 
Elevresor (skolskjuts) .................................................................................................................................................................................................................................................. 49 
7.1.6 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 51 
Elevpedagogisk verksamhet ....................................................................................................................................................................................................................................... 51 
Studie- och yrkesvägledning ...................................................................................................................................................................................................................................... 53 
Fristående skolverksamhet ........................................................................................................................................................................................................................................ 53 
Fördela resurser ......................................................................................................................................................................................................................................................... 54 

7.6 Gymnasieskola ............................................................................................................................................................................................................................................... 54 

7.8 Kommunal Vuxenutbildning ........................................................................................................................................................................................................................... 56 

7.9 Komvux som särskild utbildning (särvux) ........................................................................................................................................................................................................ 58 
 

 

 

  



 

5 
 

 

Om informationshanteringsplanen 

 

Vad är en informationshanteringsplan? 

En informationshanteringsplan redogör för den information (i form av allmänna handlingar) som förekommer inom myndigheten samt anger anvisningar för 
hur informationen ska hanteras. Enligt 5 kap. 1 § i kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en förteckning (informationshanteringsplan) 
över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. Förteckningen ska hållas aktuell och ska ses över minst en gång per 
mandatperiod. I förteckningen ska de handlingstyper som förekommer inom nämndens verksamhet redovisas. 

För mer information om vad som är en allmän handling, se Administrativ handbok.  

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 

Nämnden för arbete och lärande har även antagit en gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse samt spår som uppkommer i samband med 
dator- och internetanvändning (NIF § 30/2016). Denna plan är en förutsättning för att löpande kunna gallra mycket av den information (oftast elektronisk) 
som uppstår i arbetet men som inte har stor eller endast har tillfällig betydelse för verksamheten.  

Arkivbeskrivning 

Enligt 6 § 2 p arkivlag (1990:782) ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i 
myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. Av 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) framgår även att det ska finnas en beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar. Till denna informationshanteringsplan finns därför en separat arkivbeskrivning som innehåller denna information samt en 
beskrivning av organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i verksamheten. 

Arkivförteckning 

Enligt 6 § 2 p arkivlag (1990:782) ska myndigheten även upprätta en systematisk arkivförteckning. Enligt 6 kap. 2 § 4 st behöver inte en särskild 
arkivförteckning upprättas om informationshanteringsplanen tagits fram enligt de riktlinjer som meddelats från kommunalförbundet Sydarkivera. Nämnden 
för arbete och lärandes informationshaneringsplan är utformad enligt dessa riktlinjer, därför finns ingen separat arkivförteckning framtagen. 
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Digitalt bevarande  

Om erforderliga beslut fattas kommer handlingar i nämndens digitala diarium i ärendehanteringssystemet Ciceron från och med ärendeserie 2021 bevaras 
digitalt oavsett om handlingen inkommit eller upprättats i pappersformat eller i digitalt format. Dessa handlingar ska ersättningsskannas. Handlingar som 
inkommit eller upprättats i pappersformat kommer att kunna gallras efter att ersättningsskanning är genomförd.  För handlingar som registreras/förvarat på 
annat vis, tillexempel i personakt eller i elevakt, gäller den hantering för bevarande som anges i anslutning till respektive verksamhetsområde. 
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Allmän administration, lednings- och kvalitetsarbete 

 
HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

1.2. Politiskt beslutsfattande och nämndadministration (avser även 2.1) 

 Arvodeslistor samt övriga handlingar gällande 
ersättning 

 Hanteras av HR-avdelningen -  - 

 Begäran om entledigande  Hanteras av 
kommunledningsförvaltningen 

-  - 

 Besluts- och informationsunderlag till 
behandlade ärenden (ex tjänsteskrivelser, 
skrivelser, remisser, yttrande och annat 
underlag i behandlat ärende) 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Delegationsbeslut  Registreras i Ciceron eller i 
aktuellt verksamhetssystemet 

Bevaras  3 år 

 Delegationsbeslut, underlag  Registreras i Ciceron eller 
aktuellt verksamhetssystem 

Bevaras Registreras på samma ärende som själva 
beslutet. 

3 år 

 Delegationslistor  Registreras i Ciceron Bevaras Registreras på samma ärende som redovisning 
av delegationsbeslut till nämnden. 

3 år 

 Delegationsordning  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Domar  Registreras i Ciceron Bevaras Domar i ärenden som överklagas enligt 
kommunallagen 

3 år 

 Innehållsförteckning till protokoll – flytta till 
arkiv 

  Bevaras Görs årsvis och sätts som försättsblad till 
protokollen när de binds in. 

5 år 

 Justeringsanslag  Ingår i protokollet Bevaras  3 år 

 Kallelse med dagordning, individutskottet  Systematiskt i pärm  Bevaras  - 

 Kallelse med dagordning, nämnd och 
arbetsutskott 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Kallelse/dagordning med tillhörande 
beslutsunderlag (kopior av de ärenden som 
tas upp på mötet) 

  Gallras vid 
inaktualitet 

Upprättas för att bland annat publiceras på 
hemsidan. Kan gallras när mötet har varit. 
(PDF kopia av kallelse och handlingar) 

- 

 Omröstnings-/närvarolistor (ej för ersättning)  Ingår i protokollet Bevaras/ 
gallras 

Underlaget kan gallras när protokollet 
sammanställts och justerats. 

3 år 

 Protokoll, individutskottet  Systematiskt i pärm  Bevaras Bevaras i anslutning till nämndens protokoll i 
arkivet. 

3 år 

 Protokoll, nämnd och arbetsutskott  Förvaras i pärm. Hela 
protokollet registreras på 
samlingsärende i Ciceron, kopia 
av paragrafen registreras på 
respektive ärende. 

Bevaras Skrivs ut på minst 80 g arkivbeständigt papper. 
Originalprotokollen binds in i böcker innan 
slutarkivering. Varje bok ska ha en 
”innehållsförteckning”, det vill säga en lista 
över vilka paragrafer/ärenden som har 
behandlats i de protokoll som finns i boken. 

2 år 

 Protokollsbilagor   Bevaras Skrivs ut på minst 80 g arkivbeständigt papper. 
Protokollsbilagor ligger som en bilaga i 
protokollet, och hanteras därför på samma 
sätt som varje enskilt protokoll (ej att förväxla 
med beslutsunderlag). 

 

 Reglemente  Registreras i Ciceron Bevaras Reglemente ska beslutas av fullmäktige. 3 år 

 Sekretessbevis, förtroendevalda  Systematiskt i pärm Gallras vid 
inaktualitet 

Inaktualitet innebär när uppdraget i nämnden 
har upphört. 

- 

 Skriftliga reservationer/protokollsanteckningar 
från förtroendevalda 

 Ingår i protokollet Bevaras/ 
gallras 

Underlaget kan gallras när protokollet 
sammanställts och justerats. 

3 år 

1.3. Verksamhetsledning 

1.3.1 Styrande dokument 

 Arbetsordning för nämnden  Registreras i Ciceron   3 år 

 Strategier och liknande  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Riktlinjer och rutiner av övergripande och ej 
tillfällig karaktär 

 Registreras i Ciceron Bevaras Ingår även i ledningssystemet. 3 år 

 Rutiner av tillfällig karaktär, instruktioner och 
lathundar 

  Gallras vid 
inaktualitet 

Kan ingå i ledningssystemet men registreras 
inte i Ciceron 

3 år 



 

9 
 

 
HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Verksamhetsplaner (nämndens inkluderar 
även internbudget) 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Övriga styrande dokument  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Delegationsordning – se avsnitt Politiskt 
beslutsfattande och nämndadministration 

     

 Reglemente – se avsnitt Politiskt 
beslutsfattande och nämndadministration 

     

1.3.2 Organisera och leda det interna arbetet (och 1.3.3) 

 Protokoll eller mötesanteckningar från 
ledningsgrupper (förvaltningsledning) 

 Systematiskt i pärm Bevaras  3 år 

 Förvaltningschefsbeslut (utifrån en diskussion i 
ledningsgruppen) 

 Registreras i Ciceron  Baseras på protokoll/minnesanteckningar från 
ledningsgruppens möte. Särskilt 
beslutsdokument registreras i Ciceron 

 

 Protokoll eller mötesanteckningar från 
avdelningsmöten, personalmöten, 
informationsmöten och liknande interna 
verksamhetsmöten 

 Förvaras systematiskt antingen i 
pärm eller digitalt på respektive 
avdelning/enhet. 

2 år/se 
kommentar 

Om de inte innehåller beslut eller unik 
information av direkt betydelse för 
verksamheten – då ska de bevaras. 

-/2 år 

 Protokoll/anteckningar, arbetsplatsträffar 
(APT) eller motsvarande samverkan på 
arbetsplatsnivå 

   Se avsnitt Samverka med fackliga 
organisationer 

 

1.3.4 Samverka med fackliga organisationer 

 Anmälan av fackliga företrädare  Hanteras av HR-avdelningen -  - 

 Förhandlingsprotokoll/protokoll över 
informationsärenden (MBL) 

 Registreras i Ciceron  Bevaras  3 år 

 Kallelse med dagordning samt eventuella 
bilagor till information/förhandling enligt MBL 

 Hanteras av HR-avdelningen 1 år  - 

 Handlingar gällande löneförhandlingar, 
löneöversyn 

 Hanteras av HR-avdelningen -  - 

 Protokoll/anteckningar, arbetsplatsträffar 
(APT) eller motsvarande samverkan på 
arbetsplatsnivå 

 Förvaras systematiskt på 
respektive arbetsplats. 

Bevaras Om det förs anteckningar på APT ska de 
bevaras. 

3 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Risk- och konsekvensanalys/ riskbedömning 
vid verksamhetsförändringar 

 Se avsnitt Arbetsmiljö    

1.5.2.1 Intern kontroll 

 Internkontrollplan  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Sammanställning av uppföljningar/ kontroller 
av moment i internkontrollplanen samt 
återrapport till nämnden 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Underlag till kontroller av moment i 
internkontrollplanen 

  2 år/ se 
kommentar 

Kan gallras under förutsättning att resultatet 
ingår som underlag till sammanställning av 
den interna kontrollen, annars ska de bevaras. 

-/3 år 

 Riskanalys som grund till kontrollmomenten i 
internkontrollplanen 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

2.6.4 Avtal 

 Avtal, av vikt  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Avtal, av ringa karaktär  Sparas systematiskt på 
respektive enhet. 

Gallras vid 
inaktualitet 

 - 

 Hyresavtal, lokaler  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Beställningar gällande fastigheterna  Förvaras digitalt i mapp U: Se 
kommentar 

Ska enligt särskild rutin göras skriftligen till 
Allbohus. Kan gallras när åtgärd som 
beställningen avser är utförd. 

- 

 Avtal, som tillhör upphandlingsärenden  Hanteras av 
upphandlingsavdelningen 

-  - 

 Avtal (individärenden, placeringar mm)  Se avsnitt för respektive 
verksamhetsområde 

   

1.5. Systematiskt kvalitetsarbete 

1.5.1 Kvalitetsstyra och följa upp 

 Begäran om yttrande från andra myndigheter 
gällande klagomål/händelser 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Kvalitetsberättelse  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Kvalitetsuppföljningar/-mätningar, 
sammanställning av resultat 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Kvalitetsuppföljning/-mätning - underlag   Gallras vid 
inaktualitet 

Kan gallras när sammanställning är gjord. 
Gallras under förutsättning att det görs en 
sammanställning, annars ska det bevaras. 

- 

 Patientsäkerhetsberättelse  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Resultat och underlag från egenkontroller   Se 
kommentar 

Om resultatet ingår i sammanställning kan 
underlag gallras, annars ska det bevaras. 

-/3 år 

 Riskanalyser   Se 
kommentar 

Kan gallras om de ingår i en slutrapport, 
annars ska de bevaras. 

3 år 

 Enkäter, undersökningar som görs av 
nämnden/förvaltningen 

 Registreras i Ciceron (endast 
sammanställningar) 

Se 
kommentar 

Sammanställningar bevaras, underlag och 
enkätsvar kan gallras när sammanställning är 
gjord 

3 år 

 Svar på externa enkäter 
 
 
 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Statistik av betydelse för verksamheten  Registreras i Ciceron/bevaras 
systematiskt 

Bevaras  3 år 

1.5.4 Synpunkter, förslag och klagomål 

 Synpunkter/klagomål/förslag  Registreras i Ciceron Bevaras För de som inkommer i e-tjänst via 
verksamhetssystemet flyttas en kopia till 
ärendehanteringssystemet och bevaras där. 

3 år 

 Synpunkter/klagomål/förslag, av ringa och 
tillfällig karaktär 

  Gallras vid 
inaktualitet 

Exempelvis klagomål som kan åtgärdas 
omgående genom en enkel åtgärd. 

- 

 Svar/utredningar av synpunkter/ 
klagomål/förslag 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

1.5.5 Rapportera och utreda händelser 

 Anmälan enligt lex Maria/lex Sarah  Registreras i Ciceron Bevaras Notera i personakt att en anmälan är gjord, 
hänvisa till diarienummer i ärendehanterings-
systemet. 

3 år 

 Anmälan av händelser till annan myndighet  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Beslut från annan myndighet gällande 
utredningar av rapporterade händelser 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Rapportering av händelser/avvikelser i 
verksamheten (SoL/LSS) 

 Registreras i verksamhetssystem 
och i Ciceron 

5 år/se 
kommentar 

Rapporter som blir del av lex Sarah-utredning 
bevaras i samma diarieakt som utredningen. 

- 

 Rapportering av avvikelser i verksamheten 
(HSL) 

 Registreras i verksamhetssystem 10 år/se 
kommentar 

Enskilda rapporterade händelser 
gallras efter 10 år om de granskats i en 
händelse- eller riskanalys, där en 
sammanställning gjorts för rapportering och 
uppföljning av mål och resultat och som 
bevaras.  

- 

 Utredning av rapporterade händelser enligt 
HSL som ej leder till anmälan 

 Upprättas och registreras i 
verksamhetssystemet 

10 år  - 

 Utredning av rapporterade händelser enligt 
SoL/LSS som ej leder till anmälan 

 Upprättas och registreras i 
verksamhetssystemet och i 
Ciceron 

5 år  - 

 Utredning av händelse enligt lex Maria/lex 
Sarah 

 Registreras i Ciceron Bevaras Till ärendet förs även rapportering av 
händelsen. 

3 år 

 Utredning av händelse som leder till anmälan 
till annan myndighet 

 Registreras i Ciceron Bevaras Till ärendet förs även rapportering av 
händelsen. 

3 år 

 Rapportering av ej verkställda beslut  Registreras i Ciceron Bevaras Rapporteras till IVO 3 år 

2.3/3.4. Information och kommunikation 

2.3 Intern information och kommunikation 

 Interna webbsidor/samarbetsytor/projektytor   Gallras vid 
inaktualitet/
se 
kommentar 

Dokument som produceras här och som ska 
bevaras ska tas om hand på det sätt som 
framgår av informationshanteringsplanen för 
det specifika dokumentet. 

- 

 Internt informationsmaterial   Gallras vid 
inaktualitet 

 - 

 Nyhetsbrev till personalen   Gallras vid 
inaktualitet 

 - 

3.4 Extern information och kommunikation 



 

13 
 

 
HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Broschyrer  Samlas årsvis Bevaras Ett ex av varje exemplar bevaras. 3 år 

 Externt informationsmaterial  Registreras i Ciceron eller 
bevaras systematiskt (ex 
broschyrer) 

Bevaras Avser information till allmänheten framtagen i 
en bestämd beslutsprocess i form av t.ex 
broschyr, skrivet eller kopierat blad, 
textdokument på hemsida, portal etc. med 
allmän eller specifik (ej individuell) 
information.  

3 år 

 Evenemang och liknande (för 
kommuninvånare), material 

 Samlas årsvis ihop med 
broschyrer 

Bevaras Exempelvis programblad, inbjudningar, 
information 

3 år 

 Pressmeddelanden  Registreras i Ciceron Bevaras De som upprättas av myndigheten, 
inkommande handlingar kan gallras 

3 år 

 Kommunens hemsida  Hanteras av 
kommunledningsförvaltningen 

   

1.7. Allmänna handlingar och arkiv 

1.7.1 Post och postöppning 

 Postlista   Gallras vid 
inaktualitet 

Tas fram ur systemen vid förfrågan - 

 Postöppningsfullmakt  Samlas systematiskt i pärm hos 
nämndsekreterare 

Gallras vid 
inaktualitet 

Gallras när den anställde slutar alternativt inte 
vill ge fullmakt längre 

- 

1.7.2 Hantera begäran om allmän handling 

 Begäran om utlämnande av allmän handling 
(ej begäran ta del av journal – se 
huvudprocesser) 

 Se kommentar Gallras vid 
inaktualitet/
Bevaras 

Registreras endast i händelse av att begäran ej 
tillmötesgås och ett överklagbart beslut från 
myndigheten begär. Begäran registreras då på 
samma ärende som delebeslutet. 

-/3 år 

 Beslut att ej lämna ut allmän handling/endast 
delvis lämna ut allmän handling (med 
besvärshänvisning) 

 Registreras i Ciceron Bevaras Beslut som avses är ett delegationsbeslut 3 år 

 Domar gällande utlämnande av handlingar  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Kopior av handlingar som lämnats ut 
maskade/avidentifierade 

 Förvaras i pärm/ Registreras i 
Ciceron (se kommentar) 

Se 
kommentar 

Bevaras under ca 3 månader i händelse av att 
handlingen begärs på nytt eller ärendet 
överklagas. Om överklagbart beslut om att 

-/3 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

handlingen ej lämnas ut i sin helhet begärs, 
registreras den maskade handlingen i samman 
ärende som  beslutet. 

 Överklagan av beslut att ej lämna ut 
handling/endast delvis lämna ut handling 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

1.7.3 Redovisa information/hantera arkivleveranser 

 Arkivbeskrivning  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Arkivförteckning   Bevaras   

 Informationshanteringsplan/Dokumenthanteri
ngsplan 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Gallringsförslag, lista  Förvaras i pärm i mellanarkiv Bevaras Uppstår vid gallring av personakter i 
verksamhetssystemet. 

5 år 

 Leveransreversal/leveranskvitto  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Ärendekort/diariekort    Bevaras Skrivs ut från ärendehanteringssystemet och 
läggs överst i avslutad fysisk akt som ska 
bevaras. 

3 år 

 Ärende-/diarielista   Bevaras Tas fram ur ärendehanteringssystemet och 
läggs överst i första arkivboxen för varje år. 

3 år 

 
Övrigt 

 Handlingar som har inkommit för kännedom 
men som inte ger upphov till ett ärende hos 
myndigheten 

  Gallras vid 
inaktualitet 

Se Gallringsplan för handlingar av liten eller 
kortvarig betydelse. 

- 

 Inkomna eller expedierade framställningar, 
förfrågningar och meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig karaktär 

  Gallras vid 
inaktualitet 
/när svar har 
skickats 

Se Gallringsplan för handlingar av liten eller 
kortvarig betydelse. 
 
 

- 

1.8. Tillsyn och revision 

 Beslut/domar med anledning av tillsyn eller 
granskning 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Meddelande om inspektion  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Tillsyns- och granskningsrapporter  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Yttranden över tillsyns- eller 
granskningsrapporter 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Åtgärdsplaner och annat underlag av vikt som 
upprättas med anledning av tillsyn/granskning 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

5.2. Säkerhet och krisberedskap 

1.12 Dataskydd – hantering av personuppgifter 

 Anmälan om personuppgiftsincident till 
ansvarig myndighet 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Beslut att utse samt anmälan om 
dataskyddsombud till ansvarig myndighet 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Begäran om registerutdrag samt svar   Gallras vid 
inaktualitet 

Om begäran ej tillmötesgås/endast 
tillmötesgås delvis bör den sparas en 
begränsad period efter att den är besvarad (1 
mån) i händelse av att ärendet överklagas. Om 
det överklagas Registreras i Ciceron förfrågan 
på ärendet. 

- 

 Blanketter för samtycke till 
personuppgiftsbehandling 

  Gallras vid 
inaktualitet 

Om sådana finns i verksamheten. 
Exempelvis kan den gallras när behandlingen 
upphör eller när samtycke till behandlingen 
upphör. 

- 

 Personuppgiftsbiträdesavtal  Registreras i Ciceron Bevaras Ska hanteras av respektive förvaltning då 
nämnden är personuppgiftsansvarig, även i de 
fall huvudavtalet förvaras hos 
upphandlingsenheten. Notera ev. i diarieakten 
var huvudavtalet finns. 

3 år 

 Registerförteckning  Finns digitalt (U:) Gallras vid 
inaktualitet 

Hålls uppdaterad utefter de 
personuppgiftsbehandlingar som görs 

- 

 Risk- och konsekvensanalyser  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Dokumentation av personuppgiftsincident  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

5.5.2 Systematiskt brandskyddsarbete 

 Brandskyddsorganisation  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Checklista årlig uppföljning  Finns digitalt i SARA. Se 
kommentar 

Kan gallras när nästa årliga uppföljning är 
gjord under förutsättning att allt från 
föregående uppföljning har åtgärdats. 

- 

 Rutiner  De rutiner som upprättas av HR-
avdelningen hanteras av dem 
medan de som upprättas internt 
registreras i Ciceron. 

Se 
kommentar 

Internt upprättade rutiner av övergripande 
karaktär för hela förvaltningen bevaras. 

3 år 

 Sammanställning av brandskyddsarbetet per 
verksamhetsområde/ för hela förvaltningen 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Tillbudsrapporter, enskilda samt 
sammanställning per enhet 

 Förvaras systematiskt på 
respektive enhet. 

Se 
kommentar 

Rapporterna kan gallras när sammanställning 
gjorts, sammanställning kan gallras när 
eventuella åtgärder genomförts och 
sammanställning per verksamhetsområde 
gjorts. 

- 

 Personalhandlingar 

Till stor del sköts mycket av personaladministrationen centralt av HR-avdelningen, där ska exempelvis alla handlingar som rör personakt och som ska bevaras finnas. De 
personakter som eventuellt finns på respektive enhet får endast lov att innehålla handlingar som inte ska bevaras eller kopior. Dessa ska gallras enligt vad som framgår 
av informationshanteringsplanen eller när anställningen upphör. 

 

2.7. Personaladministration 

 Rekrytera och anställa personal 

 Ansökningshandlingar, annonser mm  Hanteras av HR-avdelningen - Finns i digital personalakt på HR - 

 Anställningsavtal  Hanteras av HR-avdelningen Se 
kommentar 

Original ska alltid finnas på HR, eventuella 
kopior som finns på enheten kan gallras. 

- 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Checklista introduktion   Gallras vid 
inaktualitet 

 - 

 Kontaktperson/-familj, förordnande  Hanteras av HR-avdelningen  Original skickas till HR-avdelningen och finns i 
personalakten. Obs! Avtalet ska inte skickas till 
HR – för hantering av avtal se Kontaktperson/-
familj 

- 

 Familjehem, förordnande  Hanteras av HR-avdelningen  Original skickas till HR-avdelningen och finns i 
personalakten. Obs! Avtalet ska inte skickas till 
HR – för hantering av avtal se Kontaktperson/-
familj 

 

 Intresseanmälningar (spontanansökningar)   Gallras vid 
inaktualitet 

 - 

 Intyg – tagit del av sekretessbestämmelser (ej 
politiker – se 1.2. Politiskt beslutsfattande) lex 
Sarah, hygienrutiner och liknande 

 Förvaras systematiskt i pärm 
hos löneadministratör 

Se 
kommentar 

Närmaste chef ansvarar för att de skrivs under 
alternativt, i de fall den anställde inte vill 
skriva under, att notering görs om att den 
anställde fått informationen. Gallras när 
anställning upphör. 

- 

 Utdrag ur belastningsregistret (anställd vid 
stödboende) 

 Förvaras på ett säkert sätt på 
respektive arbetsplats (ska ej 
skickas till personalakten på HR-
avdelningen). 

2 år Original behålls alltid av sökande, 
arbetsgivaren får ta en kopia. 

- 

 LAS-listor, kopior som dras ut från systemet   Gallras vid 
inaktualitet 

 - 

2.7.3 Bemanning och ledigheter 

 Ledighetsansökan (ej föräldraledighet)  Hanteras av HR-avdelningen 
 

- - - 

 Ledighetsansökan, föräldraledighet  Sparas systematiskt på 
respektive enhet 

2 år - - 

 Semesterlistor   Gallras vid 
inaktualitet 

Exempelvis listor över vem som har semester 
när och vem som är ersättare. 

- 

2.7.4 Administrera anställningar 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Bisysslor, blankett  Pappersblanketten förvaras 
systematiskt hos 
förvaltningschef, digital kopia 
finns i Novi. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Görs en ny vid varje medarbetarsamtal. 
Pappersblankett skickas till förvaltningschef, 
kopia scannas in av ansvarig chef i Novi. 

- 

 Kvittenser för nycklar/passerkort mm  Förvaras systematiskt på 
respektive arbetsplats. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Kan gallras när nyckel/kort återlämnats. - 

2.7.5 Personalhälsa 

 Beslut gällande sjukersättning  Hanteras av HR-avdelningen - Originalhandlingar ska skickas till HR-
avdelningen. 

- 

 Handlingar i rehabärenden (ex utredningar, 
dokumentation, läkarutlåtande, intyg och 
andra bilagor) 

 Hanteras av HR-avdelningen Se 
kommentar 

Ex läkarutlåtanden och andra bilagor kan 
gallras när de scannats in i systemet. 
 
 
 

 

2.7.6 Utbilda och utveckla personal 

 Ansökan och begäran om ersättning för 
fritidsstudier 

 Hanteras av HR-avdelningen - - - 

 Dokumentation från medarbetar-/lönesamtal 
samt kompetensutvecklingsplan 

 Hanteras av HR-avdelningen 
 

- Görs i system för detta av respektive chef. - 

 Intyg från genomgångna utbildningar/ 
kompetensutveckling 

 Hanteras av HR-avdelningen 
 

- Tillförs personalakt på HR-avdelningen. - 

 Kompetensutvecklingsplan, övergripande för 
verksamheten, samt uppföljning av denna 

 Registreras i Ciceron Bevaras Som görs övergripande för hela förvaltningen, 
ej på individnivå 

3 år 

 Kursinbjudningar/kursmaterial  - Gallras vid 
inaktualitet 

- - 

 Listor över ombud/handledare samt över 
personer på kö till olika utbildningar 

 Förs digitalt Gallras vid 
inaktualitet 

 - 

2.7.7 Disciplinåtgärder för personal 

 Dokumentation om misskötsamhet  Hanteras av HR-avdelningen - Görs i system för detta av respektive chef.  

 Handlingar i disciplinärenden (ex skriftliga 
varningar, MBL-protokoll i disciplinärenden 
mm) 

 Hanteras av HR-avdelningen - - - 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

2.7.9 Avsluta anställning 

 Arbetsgivarintyg  Hanteras av HR-avdelningen - - - 

 Handlingar gällande uppsägning och 
avslutande av anställningar 

 Hanteras av HR-avdelningen - - - 

 LAS-handlingar (inkl. varselbrev, anmälan om 
företrädesrätt) 

 Hanteras av HR-avdelningen  Finns digitalt i system för detta, varselbrev 
som inkluderar anmälan om företrädesrätt 
skickas ut av chef till den anställde, blanketten 
returneras till HR i de fall den anställde vill 
anmäla företrädesrätt.  

 

 Tjänstgöringsintyg  Se kommentar Se 
kommentar 

Skrivs av ansvarig chef. Original bevaras i 
personalakt på HR-avdelningen.  

- 

 2.8. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Anmälan av arbetsskada/tillbud  Hanteras av HR-avdelningen - Görs av medarbetaren eller av närmaste chef i 
system för arbetsskador/tillbud 

- 

 Överföring av arbetsmiljöuppgifter (delegering 
till chef) 

 Hanteras av HR-avdelningen - Den chef som ska fördela uppgifterna gör det i 
systemet, där kan man även återta 
uppgifterna. 

- 

 Handlingar gällande arbetshjälpmedel  Hanteras av HR-avdelningen 
 

- Ska undertecknas av närmaste chef och 
skickas sedan till HR-avdelningen. 

- 

 Handlingsplan  Hanteras av HR-avdelningen. Se 
kommentar. 

Se 
kommentar 

Om handlingsplanen tillhör ärende som MBL-
förhandlas eller är av större vikt på annat sätt 
ska den diarieföras och bevaras. 

Se kommentar 

 Protokoll arbetsmiljö (skyddsronder, 
arbetsmiljöronder) 

 Hanteras av HR-avdelningen - Skrivs av respektive chef i system för detta. - 

 Riskbedömning  Hanteras av HR-avdelningen. Se 
kommentar. 

Se 
kommentar 

Om riskbedömningen tillhör ärende som MBL-
förhandlas eller är av större vikt på annat sätt 
ska den diarieföras och bevaras. 

Se kommentar 

 Riskbedömningar  Finns digitalt i SARA. Gallras vid 
inaktualitet 

 - 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

2.9. Löneadministration 

 Beslut och handlingar gällande ersättningar 
för särskilda anställningsformer 

 Hanteras av HR-avdelningen - Exempelvis anställningsformer via 
arbetsförmedlingen. Originalhandlingar ska 
skickas till HR-avdelningen. 
 

- 

 Blankett för byte av semestertillägg till 
semesterdagar (löneväxling) 

 Hanteras av HR-avdelningen -  - 

 Ersättningar, underlag för utbetalning  Hanteras av HR-avdelningen - Ex friskvårdsbidrag, terminalglasögon mm. - 

 Förfrågan om inkomstuppgifter (gäller 
anställda) 

 Ev kopia förvaras systematiskt 
hos den som gör lön. 

Se 
kommentar 

Kan matas in digitalt till Försäkringskassan 
eller skickas via blankett. Förfrågan kan gallras 
när inmatning gjorts. Kopia på inmatade 
uppgifter kan gallras vid inaktualitet. 

- 

 Lönetillägg  Hanteras av HR-avdelningen - - - 

 Löneunderlag  Pappershandlingar förvaras 
systematiskt hos 
löneadministratör. Gäller 
underlag som ej finns inmatade i 
personalsystem, dessa hanteras 
HR-avdelning. 

2 år Ex vissa personliga utlägg – som det inte ska 
dras moms på (parkeringskvitton, listor för 
måltidsavdrag mm), underlag för 
beredskapsersättning. De personliga utlägg 
som det ska dras moms på hanteras av 
ekonomiavdelningen, är inte underlag för lön. 

 

 Tidrapport/-redovisning (som görs i 
personalsystem) 

 Hanteras av HR-avdelningen 
 

- - - 

 Tidrapport/-redovisning (T3 och liknande)  Förvaras systematiskt i pärm/akt 
på respektive enhet. 

2 år Underlag för lön - 

 Ekonomihandlingar 

Till stor del sköts mycket av ekonomiadministrationen centralt av ekonomi- och upphandlingsavdelningen. 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

1.4.1. Ekonomistyrning 

 Budget och uppföljning 

 Budget (ingår i verksamhetsplaner)  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Månadsrapporter (ekonomisk uppföljning)  Registreras i Ciceron Bevaras Som behandlas av nämnden. 3 år 

 Statsbidrag (ansökan, beslut, ev återrapport)  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Övriga bidrag (ansökan, beslut, ev 
återrapport) 

 Registreras i Ciceron Bevaras Ex från stiftelser mm 3 år 

 Åtgärdsplan för budget i balans  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Övrig dokumentation av vikt rörande 
budgetärendet eller uppföljningarna 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Bokslut 

 Delårsbokslut  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Årsbokslut (hör samman med Årsrapport)  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Övrig dokumentation av vikt rörande 
bokslutsärendena 

 Registreras i Ciceron Bevaras   

 Allmänt 

 Tillfällig beslutsattest/förordnande  Registreras i Ciceron Bevaras Är ett delegationsbeslut 3 år 

 Beslut om ändring i attestförteckning  Registreras i Ciceron Bevaras Är ett delegationsbeslut 3 år  

 Underlag för attestbehörigheter, blankett   Gallras vid 
inaktualitet 

Fylls i på förvaltningen och skickas till 
ekonomi. Kopia som eventuellt bevaras på 
förvaltningen kan gallras vid inaktualitet. 
Skickas till ekonomiavdelningen när 
behörigheten ska plockas bort. 

- 

 Utjämningsbidrag  Registreras i Ciceron Bevaras Ex utfall gällande utjämningsbidrag 3 år 

2.4. Ekonomiadministration 

 Bokföringsorder  Hanteras av ekonomiavdelning -  - 
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 Debiteringsunderlag, avgifter   Finns i verksamhetssystemet 
och i personakt.  

7 år/se 
kommentar 

Underlag i form av listor från vilka uppgifterna 
läggs in i verksamhetssystemet kan gallras 
efter 2 år. 

- 

 Debiteringsunderlag, enstycksfakturor   7 år Underlag sparas på respektive förvaltning. - 

 Följesedel   Se 
kommentar 

Kan gallras efter avstämning mot fakturan så 
länge alla uppgifter om inköpet även framgår 
av fakturan, annars ska den sparas 
tillsammans med fakturan. Följesedlar kan 
sparas vid behov om det gäller ex inventarier 
(förbrukningsvaror kan gallras direkt). 

- 

 Kvitton (för inköp som genererar en faktura)   1 år Scannas in i systemet och läggs tillsammans 
med fakturan där – Originalkvitto sparas ett år 
och kan sedan slängas. 

- 

 Fakturor (leverantörsfakturor)  Hanteras av 
ekonomiavdelningen  

- Skickas till scanning och läggs in i systemet. - 

 Fakturor (leverantörsfakturor) som innehåller 
sekretessuppgifter och ska hanteras i 
ekonomisystemet 

 Originalfaktura sparas 
systematiskt hos den person 
som beslutsattesterar eller 
granskar. 

7 år Avidentifierad kopia skickas för scanning - 

 Fakturor som innehåller sekretessuppgifter 
och ska hanteras i verksamhetssystemet 

 Förvaras systematiskt i pärm 7 år En pärm för ut-/inbetalningar Ekonomiskt 
bistånd och en pärm för ut-/inbetalningar  
Barn och Vuxen 

 

 Fakturor som ska makuleras, underlag  Hanteras av 
ekonomiavdelningen 

- Upprättas på enheterna men hanteras av 
ekonomiavdelning.  

- 

 Interndebitering, underlag  Förvaras systematiskt  2 år  - 

 Kassakvitton och kassarullar  Förvaras systematiskt  7 år  - 

 Offerter   Gallras vid 
inaktualitet 

Kan gallras när avtal har upprättats alternativt 
det bestämts att inte anta offerten. 

 

 Rekvisitioner, personal  Ekonomiavdelningen förvarar 
ett exemplar av rekvisitionen 
tillsammans med fakturan. 

Gallras vid 
inaktualitet 

Underlag för faktura, sparas ihop med 
fakturan hos Ekonomiavdelningen (det 
exemplar som skickas till dem). Blir i princip 
tre handlingar av rekvisitionen – en lämnas till 
företaget, en till ekonomiavdelningen och en 

- 
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KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

finns hos den person som gjort inköpet. Den 
senare kan gallras vid inaktualitet. 

 

 Rekvisitioner, klient   Den gula kopian förvaras 
tillsammans med fakturan, 
systematiskt i pärm 

7 år  - 

 Presentkort, klient  Förvaras tillsammans med kopia 
på fakturan 

7 år   

 Upphandlingsärenden, samtliga handlingar  Hanteras av 
upphandlingsavdelningen 

-  - 

 Utanordning  Hanteras av 
ekonomiavdelningen 

- Exempelvis för personligt utlägg - 

 Internkontroll  Se avsnitt Kvalitetsledning    
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BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområde Ekonomiskt bistånd  

 

Personakten utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. Handlingar som kommer in eller upprättats i ärenden som rör en (eller flera) personer ska förvaras i en personakt. 
Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en personakt regleras av föreskrifterna i 12 kap 1-2 §§ SoL samt 7 kap 2 § socialtjänstförordningen. Personakten består av en digital akt 
och en pappersakt. Reglerna för bevarande och gallring gäller för båda dessa aktdelar. 
 
Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. I de fall handlingar om en och samma person finns i fler än en akt inom samma myndighet och 
sammaverksamhetsgren bör gallringen samordnads av dessa så att gallring verkställs fem år efter senaste anteckning i den senast aktuella akten. Vissa handlingar ska undantas från 
gallring för forskningens behov. I Alvesta kommuns fall görs undantagen utifrån ett representativt urval av personer (individurval). Personer födda den 5:e, 15:e eller 25:e i varje månad 
undantas från gallringen 12 kap 2 § SoL samt 7 kap 2 § socialtjänstförordningen. 
 
Personakter måste senast vid gallringstillfället delas upp i handlingar som ska bevaras och handlingar som ska gallras. Den digitala aktern och pappersakten ska spegla varandra. 
Handlingar som ej ska bevaras behöver inte skrivas ut i pappersformat om handlingen upprättats eller inkommit digitalt. Handlingar som ska bevaras måste dock skrivas ut i 
pappersformat även om handlingen uppstår eller inkommer digitalt. Att en handling ska förvaras/registreras i personakt innebär både den digitala och den fysiska personakten 
(undantaget handlingar som inte ska bevaras, de förvaras i det format de inkom/upprättades) 
 
När det nedan anges 5 år/bevaras vid gallring innebär det att handlingar kan gallas enligt föreskrift 12 kap 1-2 §§ SoL 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

9.5. Ekonomiskt bistånd  

9.5.1 Försörjningsstöd 
 

 Ansökan  Personakt  5 år/ Bevaras  -/ 5 år 

 Beslut  Personakt  5 år/ Bevaras  -/ 5 år 

 Beslutsunderlag   Personakt  5 år/ Bevaras  - Beräkningen  -/ 5 år 

 Korrespondens av betydelse i ärendet  Personakt  5 år/ Bevaras  -/ 5 år 

 Bilagor till ansökan.   Personakt  Vid 
inaktualitet 

Tillexempel: Läkarintyg, räkningar/avier, 
kontoutdrag, redovisning av barns tillgångar, 
redovisning av skulder, registerkontroller, 
redovisning av inkomster mm. Kan gallras när 
beslutet vunnit laga kraft 

-/ 5 år 

 Planeringsunderlag och Samordnad individuell 
plan (SIP) 

 Personakt  5 år/ Bevaras Från arbetsförmedlingen, regionen, 
försäkringskassan, AMA, arbetsgivare 

-/ 5 år 

 Journalblad  Personakt  Bevaras/5 år Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 
ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut.  

-/5år 

 Hyreskontrakt   Personakt  Vid 
inaktualitet 

 - 

 Avtal om hyreskontrakt och hyresgaranti  Personakt  5 år/ Bevaras  -/5år 

 Avtal om förmedlingsmedel   Personakt  5 år/ Bevaras  -/5år 

 Fullmakter  Personakt  5 år/ Bevaras Till exempelvis försäkringskassan, arbetsgivare 
och banker  

-/5år 

 Information om andrahandskontrakt och 
hyresgarantier 

 Personakt Vid 
inaktualitet 

 - 

 Information om närvaro vid sysselsättning   Vid 
inaktualitet 

Exempelvis närvarokort från 
Arbetsmarknadsavdelningen eller SFI 
Kan gallras när beslutet vunnit laga kraft. 

- 

 Utredningar  Personakt 5 år/ Bevaras  -/ 5 år 

 Återkravhandlingar  Personakt 5 år/ Bevaras  -/ 5 år 
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FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
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SLUTARKIV 

 Kostnadsförslag som underlag för beslut   Vid 
inaktualitet 

Exempelvis för tandvård, glasögon mm. 
Kan gallras när beslutet vunnit laga kraft. 

 

 Ärendeblad/journalblad  Personakt 5 år/ Bevaras  -/ 5 år 

 Överklaganden  Personakt 5 år/ Bevaras  -/ 5 år 

 Domar   Registreras i Ciceron/ Personakt Bevaras Domar där nämnden är part i målet 
registreras i Ciceron, kopia tillförs personakten 

3 år  
-/5 år 

 Meddelande från elbolag, 
kronofogdemyndigheten m.fl.  
(hyresskulder/uppsägning/avhysning mfl.) 

 Personakt 2 år Gallras 2 år efter att handlingarna har kommit 
in. 

- 

 Kallelser (till möte med handläggare etc.)  Personakt Vid 
inaktualitet 

 - 

 Beslut om anvisning och mottagande av 
nyanlända för bosättning från 
Migrationsverket 

 Registreras i Ciceron Bevaras Kopia till eventuellt upprättad personakt 5 år 

 Bosättningsunderlag från Migrationsverket  Registreras i Ciceron Bevaras Kopia till eventuellt upprättad personakt 5 år 

 Avtal med migrationsverket om mottagande 
av nyanlända  

 Registreras i Ciceron Bevaras Avtal av betydelse, se avsnitt om avtal ovan  5 år  

 Hyreskontrakt, andrahandskontrakt (med 
klient) 

  2 år  Kan gallras två år efter kontraktstidens utgång 
under förutsättning att hyresskuld ej kvarstår  

- 

9.5.3 Förmedlingsmedel 
 

 Fullmakt   Personakt 5 år/ Bevaras  -/ 5 år 

 Fakturor  Personakt 2 år  - 

 Ansökan   Personakt  5 år/Bevaras   -/5 år  

 Avtal   Personakt  5 år /Bevaras   -/5 år  

 Uppgifter om bilaga samt summa som noteras 
i personakten  

 personakt 5 år /bevaras   -/5 år  

9.5.2 Dödsbo och gravsättning 
Dödsboanmälningar och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader  
Handlingar kopplat till dödsboanmälningar och boutredningar kan gallras 5 år efter sista anteckning i ärendet. Handlingar rörande ekonomiskt bistånd till begravningskostnader bevaras/gallras enligt 
föreskrifter i 12 kap 1-2 §§ SoL (5 år/bevaras) 

 Ansökan om dödsboanmälan   Personakt 5 år  - 
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 Bouppteckningsintyg  Personakt 5 år Om det finns sedan innan för maka/make  - 

 Boutredningar   Personakt 5 år Om det finns sedan innan för maka/make - 

 Dödsfallsintyg  Personakt 5 år  - 
 Ekonomiska redovisningar och eventuella 

skulder 
 Personakt 5 år Ex. sista pensionsutbetalning och/eller 

andra inkomster. Lagfart eller annan 
information om tillgångar. 

- 

 Intyg om bohag i dödsbo  Personakt 5 år 
 

Ska exempelvis anges om det finns 
tillgångar i dödsboet.  

- 

 Testamente  Personakt 5 år  - 
 Fullmakter  Personakt 5 år Exempelvis överlåta att arrangera 

begravning till god man eller annan 
närstående. 

- 

 Journalblad  Personakt 5 år Behöver inte skrivas ut och tillföras 
pappersakten om akten inte ska bevaras. 

- 

 Kopior på dödsboanmälan  Personakt 5 år  - 
 Korrespondens av betydelse i ärendet  Personakt 5 år  - 
 Kopia av dödsboanmälan till Skatteverket   Personakt 5 år  - 
 Medgivande   Personakt 5 år Från samtliga delägare i dödsboet till 

dödsboföreträdare 
- 

 Jämkningsblankett   Personakt 5 år Om en part i ett 
äktenskap/samboförhållande avlider 

- 

 Beslut om direktkremering i avvaktan på 
gravsättning 

 Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Beslut om gravsättning  Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Beställning av begravning  Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Ansökan om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader 

 Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 
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 Ekonomisk översikt av tillgångar i 
bank/banker (begravnningskostnader) 

 Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Kontoutdrag per dödsdatum från 
bank/banker 

 Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Kontoutdrag per tre månader efter 
dödsdatum 

 Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Deklaration, sista året  Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Redovisning av eventuella försäkringar   Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Hyresavi, innevarande månad vid dödsfall  Personakt 5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Offert på begravningskostnader  Personakt  5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Faktura på begravningskostnader  Personakt  5 år/ 
Bevaras 

 -/5 år 

 Vita arkivet/Livsarkivet eller egna 
önskemål kring begravning 

 Personakt  5 år  - 

 Statistik  Registreras i Ciceron Bevaras   3 år 

3.2.2 Budget och skuldrådgivning 
Ärenden rörande budget och skuldrådgivning bevaras/gallras enligt föreskrifter i 12 kap 1-2 §§ SoL (5år/bevaras). Ärenden rörande rådgivning i samband med skuldsanering gallras efter 5 år efter sista 
anteckning i ärendet   

 Budget och skuldrådgivning  (verksamhetssystem BOSS+)  

 Fullmakter  Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 

 Inkomstuppgifter  Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 

 Utgifter  Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 



 

29 
 

 
HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Skulduppgifter  Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 

 Familjebild/hushållsuppgifter  Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 

 Journalanteckningar   Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 

 Beslut från Kronofogdemyndigheten  Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 

 Omprövningar enl. Skuldsaneringslagen  Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 

 Kopia på ansökningsblanketter till 
Kronofogdemyndigheten 

 Personakt  5år/ 
Bevaras 

 -/ 5år 

 Budgetrådgivning  Personakt  5år/ 
Bevaras 

Viss information för att kunna utföra 
rådgivning, tillförs eventuell personakt 

-/ 5år 

 Skuldsanering  
 

 Handlingar rörande ekonomisk rådgivning och 
hjälp med att ansöka om skuldsanering  

 Personakt  5år Enligt Skuldsaneringslagen - 

 Kopia på beslut om skuldsanering – 
Kronofogden (beslutsfattare) 

 Personakt  5år  - 

 Blankett: ansökan om skuldsanering, F-
Skuldsanering och omprövning 

 Personakt  5år  - 
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Verksamhetsområde Arbetsmarknad och sysselsättning  

 

Personakten utgör De handlingar som uppstår inom den arbetsbefrämjande verksamheten kan grovt delas in i dokumentation om administrationen av stödet till 
enskilda, dokumentation om de personer som erhåller stöd samt dokumentationen som uppstår i av kommunen drivna verksamheter.  
 
För de deltagare som är aktuella i och med arbetsmarknadsinsats från avdelning Ekonomiskt bistånd återfinns dokumentation av bistånds- eller åtgärdsbeslut i original i 
personakten hos avdelning Ekonomiskt bistånd. 
 

Av den dokumentation som finns inom de arbetsbetsfrämjande verksamheterna om deltagarna kan det mesta gallras, efter nedan angivet intervall, efter avslutad åtgärd. 
Vissa handlingar kan dock vara av betydelse för den enskilde i framtiden och bör bevaras. Det gäller främst de personer som är kommunanställda med någon form av 
anställningsstöd. (Hanteras av personalavdelningen)   

Arbetsmarknad och sysselsättning  

 Anställningsbeslut  Hanteras av 
personalavdelningen 

Bevaras  5 år 

 Praktikplatsavtal  Förvaras systematiskt på 
avdelningen  

Bevaras  5 år 

 Arbetsintyg, skriftliga omdömen  Hanteras av 
personalavdelningen 

Bevaras  5 år 

 Beslut från Arbetsförmedlingen avseende 
bidrag (nytt eller omprövning 

 Verksamhetssystem och 
systematiskt på avdelningen. 
Kopia skickas till 
personalavdelningen 
 

Bevaras  5 år 
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 Beslutsunderlag till Arbetsförmedlingen för 
bidrag (nytt eller omprövning) inklusive 
handlingsplan 

 Original skickas till 
Arbetsförmedlingen, kopia 
förvaras systematiskt på 
avdelningen 

Bevaras  5 år 

 Betyg, intyg över genomförda utbildningar  Verksamhetssystem Bevaras  5 år 

 Avisering, remiss från arbetsförmedling/ 
socialtjänst 

 Systematiskt på avdelningen 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Avisering om utbetalt belopp  Hanteras av 
ekonomiavdelningen 

2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Bekräftelse av anställning till Arbetsförmedling   Verksamhetssystem 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Förstadagsintyg  Verksamhetssystem 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Korrespondens med planeringsenhet 
(arbetsgivare) 

 Verksamhetssystem 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Rekvisition av bidrag till Arbetsförmedlingen  Verksamhetssystem 2 år  - 

 Statsbidrag för olika åtgärdsformer  Diarieförs 10 år  - 

 Uppföljning   Verksamhetssystem 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Kartläggningar  Verksamhetssystem 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Handlingsplaner  Verksamhetssystem 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Samtycken/medgivanden  Verksamhetssystem 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Ärendeblad/journalblad  Verksamhetssystem 2 år efter 
avslutad 
åtgärd 

 - 

 Samarbete med myndigheter, organisationer 
och arbetslivet 

 Diarieförs  Bevaras  - 

 Verksamhetsbeskrivningar  Diarieförs Bevaras  - 

 Avslutande av anställning  Se avsnitt personal    
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 

 

Verksamhetsområde Familjerätt  

 

Personakten utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. Handlingar som kommer in eller upprättats i ärenden som rör en (eller flera) personer ska förvaras i en personakt. 
Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en personakt regleras av föreskrifterna i 12 kap 1-2 §§ SoL samt 7 kap 2 § socialtjänstförordningen. Personakten består av en digital akt 
och en pappersakt. Reglerna för bevarande och gallring gäller för båda dessa aktdelar. 
 
Handlingar som inkommit eller upprättats i samband med utredning om faderskap/föräldraskap ska bevaras av rättssäkerhetsskäl. Handlingar som inkommit eller upprättats i samband 
med adoption bevaras av rättssäkerhetsskäl. Senast när barnet blir myndigt bör personakten överlämnas till arkivmyndigheten (slutarkiv). Av socialnämnden godkända avtal enligt 6 kap 6 
§, 14 a § andra stycket samt 15 § andra stycket om boende vårdnad och umgänge får inte gallras förrän barnet fyllt 18 år. 
I övrigt ska personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. Personer födda den 5:e, 15:e eller 25:e i varje månad undantas från gallringen för forskningens 
behov 
 
Personakter måste senast vid gallringstillfället delas upp i handlingar som ska bevaras och handlingar som ska gallras. Den digitala aktern och pappersakten ska spegla varandra. 
Handlingar som ej ska bevaras behöver inte skrivas ut i pappersformat om handlingen upprättats eller inkommit digitalt. Handlingar som ska bevaras måste dock skrivas ut i 
pappersformat även om handlingen uppstår eller inkommer digitalt. Att en handling ska förvaras/registreras i personakt innebär både den digitala och den fysiska personakten 
(undantaget handlingar som inte ska bevaras, de förvaras i det format de inkom/upprättades). 
 
Personakterna inom familjerättens verksamhetsområde förvaras separat även efter att akterna har lämnats över till arkivmyndigheten. 

9.4 Familjesättsärenden 

9.4.2 Adoption Handlingar i genomförda adoptioner bevaras enligt 12 kap 2 § SoL – handlingar i ej genomförda adoptioner bevaras/gallras enligt 12 kap 1-2 §§ SoL 

 Ansökan  Personakt Bevaras  5 år 

 Beslut  Personakt Bevaras  5 år 

 Anmälan om förslag på barn  Personakt Bevaras  5 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Ansökan om medgivande med bilagor  Personakt Bevaras  5 år 

 Dokumentation av överenskommelser, 
handlingsplaner, arbetsplaner 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Korrespondens av betydelse i ärendet  Personakt Bevaras  5 år 

 Läkarintyg  Personakt Bevaras  5 år 

 Handlingar rörande barnets ursprung  Personakt Bevaras  5 år 

 Intyg om adoptionsutbildning  Personakt Bevaras  5 år 

 Registerkontroller som utgör underlag för 
beslut 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Samtycke med bilagor  Personakt Bevaras  5 år 

 Tingsrättens dom   Personakt Bevaras  5 år 

 Utdrag ur social-/ polisregister  Personakt Bevaras  5 år 

 Yttrande från socialnämnd till Tingsrätten  Personakt Bevaras  5 år 

 Yttrande från Socialstyrelsen, rättsliga råd  Personakt Bevaras  5 år 

 Yttranden från behandlande läkare  Personakt Bevaras  5 år 

 Återkallande av medgivande  Personakt 5 år/ Bevaras  5 år 

 Ärendeblad, journalblad  Personakt Bevaras  5 år 

 Överklagan med bilagor  Personakt Bevaras  5 år 

 Medgivande till socialnämnden att hämta 
uppgifter ur andra register, sekretesseftergift 

 Personakt Vid 
inaktualitet 

 - 

 Referenser   Personakt Bevaras  5 år 

 Aktualiseringsintyg  Personakt Bevaras  5 år 

 Ansökan till Tingsrätten om adoption  Personakt Bevaras  5 år 

 Beslut/domar i förvaltningsdomstol   Registreras i Ciceron / Personakt  Bevaras Domar där nämnden är part i målet 
registreras i Ciceron, kopia tillförs personakten 

3 år / 5 år  

 Uppföljningsrapporter (anteckningar från 
hembesök etc.) 

 Personakt Bevaras  5 år 

9.4.1 
Faderskaps- och föräldraskapsärenden Handlingar i faderskaps- och föräldraskapsärenden ska bevaras enligt 12 kap 2 § SoL 

 Underrättelse från Skatteverket om nyfött 
barn, som inte tillhör faderskaps- eller 
föräldraärende 

  Vid 
inaktualitet 

 - 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Underrättelse från Skatteverket om inflyttat 
barn  

 Personakt Bevaras  5 år  

 Underrättelser från Skatteverket om nyfött 
barn 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Brev till modern med anledning av 
underrättelse om nyfött barn 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Ärendeblad, journalblad  Personakt Bevaras  5 år 

 S – protokoll för utredande av faderskap  Personakt Bevaras S= Sambo 5 år 

 FÖR – protokoll för utredande av föräldraskap  Personakt Bevaras FÖR= förälder 5 år  

 MF – protokoll för utredande av faderskap    Personakt Bevaras M=Mor,  F=Far 5 år 

 Ä – protokoll för utredande av faderskap  Personakt Bevaras En annan man/kvinna än maken/makan är 
förälder till barnet. 

5 år 

 EN – protokoll för utredande av föräldraskap  Personakt Bevaras EN=Ensamstående 5 år 

 Faderskaps-, föräldraskapsbekräftelser  Personakt Bevaras  5 år 

 Identitetsstyrkande handlingar  Personakt Bevaras Ex. körkortskopia, pass-kopia. ID handling som 
bedöms giltig 

5 år 

 Intyg (ultraljudsundersökningar, förlossning, 
utveckling, etc.) 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Handlingar i rättsgenetiska och rättskemiska 
undersökningar 

 Personakt Bevaras Ex. DNA-analyser 5 år 

 Underlag och beslut rörande nedläggning av 
faderskaps-/ föräldrautredning 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Beslut/Domar från Tingsrätten  Personakt Bevaras  5 år 

 Beslut/Domar från förvaltningsdomstol   Registreras i Ciceron/ Personakt  Bevaras Domar där nämnden är part i målet ska 
registreras i Ciceron, kopia tillförs personakten  

3 år/5 år 

 Anmälan om gemensam vårdnad  Personakt Bevaras  5 år 

 Stämningar  Personakt Bevaras Ex. hävande av faderskap i domstol 5 år 

 Protokollsutdrag  Personakt Bevaras  5 år 

 Korrespondens av betydelse i ärendet  Personakt Bevaras  5 år 

 Faderskapsutredningar, ej fullföljda   Personakt 5 år (inga 
undantag) 

 - 

 Faderskapsutredningar vid biträde åt annan 
kommun 

 Personakt 5 år (inga 
undantag) 

Originalhandlingar från utredning skickas till 
uppdragskommun 

- 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

9.4.3 Vårdnad, boende och/eller umgänge  
Handlingar i ärende rörande vårdnad, boende och/eller umgänge kan gallas eller bevaras enligt 12 kap 2 § SoL 

 Tingsrättens begäran om utredning  Personakt 5 år/bevaras   -/5år 

 Journalblad   5 år/bevaras Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 
ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut. 

-/5år 

 Registerutdrag   Personakt  5 år/bevaras  Ex. socialregister, polisregister, 
kronofogdemyndighet och transportstyrelsen  

-/5år 

 Personbevis  Personakt 5 år/bevaras   -/5år 

 Överenskommelser (ex om umgängesresor)  Personakt 5 år/bevaras   -/5år 

 Utredningar i namnärenden till Tingsrätten  Personakt 5 år/bevaras   -/5år 

 Avtal som inte blivit godkända  Personakt 5 år/bevaras   -/5år 

 Motivering och beslut till att nämnden inte ska 
godkänna avtal 

 Personakt 5 år/bevaras   -/5år 

 Remiss från tingsrätt om samarbetssamtal  Personakt 5 år/bevaras  -/5år 

 Av nämnden godkända avtal om vårdnad, 
boende och/eller umgänge 

 Personakt  Se 
kommentar 

Får inte gallras förrän barnet fyllt 18 år. Avtal 
för barn som ingår i forskningsurvalet bevaras. 
Övriga avtal gallras senast 5 år efter att barnet 
fyllt 18 år. 

Se kommentar 

 Domar från Tingsrätten   Personakt 5 år/bevaras Domar där nämnden är part i målet ska 
registreras i ciceron, kopia tillförs personakten 

3 år/-/5år 

 Uppdrag att utse kontaktperson  Personakt 5 år/bevaras  -/5år 

 Meddelande till skatteverket, CSN och 
försäkringskassan om godkänt avtal  

 Personakt 5 år/bevaras  -/5år 

 Ansökan om kontaktperson vid umgänge  Personakt 5 år/bevaras  -/5år 

 Rapporter från kontaktperson  Personakt 5 år/bevaras  -/5år 

 Avtal med kontaktperson  Personakt 5 år/bevaras  -/5år 

 Påtalande om god man till tingsrätt  Personakt 5 år/bevaras  -/5år 
 

9.4.4 Vårdnadöverflytt/ Ny vårdnadshavare  
 

 Anmälan   Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Journalblad  Personakt Bevaras/5 år Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 
ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut. 

-/5år 

 Samtycke   Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Särskilt förordnad vårdnadshavare 

 Utredning   Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Registerutdrag  Personakt  Bevaras/5 år Ex. socialregister, polisregister, 
kronofogdemyndigheten, transportstyrelsen  

-/5år 

 Samtycke ungdom  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Personbevis   Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Beslut från nämnd  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Fullmakt  Personakt  Bevaras/5 år Fullmakt avseende i Tingsrätt -/5år 

 Kallelse till förhandling  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Domar   Registreras i Ciceron/Personakt  Bevaras Domar där nämnden är part i målet 
registreras i Ciceron, kopia tillförs personakten 

3 år/5år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

Verksamhetsområde Barn och Vuxen (socialtjänst) 

 

Personakten utgör grunden för dokumentationen i ett enskilt ärende. Handlingar som kommer in eller upprättats i ärenden som rör en (eller flera) personer ska förvaras i en personakt. 
Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en personakt regleras av föreskrifterna i 12 kap 1-2 §§ SoL samt 7 kap 2 § socialtjänstförordningen. Personakten består av en digital akt 
och en pappersakt. Reglerna för bevarande och gallring gäller för båda dessa aktdelar. 
 
Personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. I de fall handlingar om en och samma person finns i fler än en akt inom samma myndighet och 
sammaverksamhetsgren bör gallringen samordnads av dessa så att gallring verkställs fem år efter senaste anteckning i den senast aktuella akten. Vissa handlingar ska undantas från 
gallring med anledning av rättssäkerhet eller för forskningens behov. Handlingar som inkommit eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för 
vård eller boende (HVB), i ett familjehem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet, undantas från gallring 
(12 kap 2 § SoL) ska bevaras. Senast när barnet blir myndigt – om placeringen då har upphört – bör akten överlämnas till arkivmyndighet (slutarkiv) 
Handlingar rörande familjehem: ekonomiska handlingar rörande familjehem ska gallras efter 7 år och ska förvaras separat. 
I Alvesta kommuns fall görs undantagen för forskningens behov utifrån ett representativt urval av personer (individurval). Personer födda den 5:e, 15:e eller 25:e i varje månad undantas 
från gallringen 12 kap 2 § SoL samt 7 kap 2 § socialtjänstförordningen. I övrigt ska personakten och samtliga handlingar däri gallras 5 år efter sista anteckning. 
 
Personakter måste senast vid gallringstillfället delas upp i handlingar som ska bevaras och handlingar som ska gallras. Den digitala aktern och pappersakten ska spegla varandra. 
Handlingar som ej ska bevaras behöver inte skrivas ut i pappersformat om handlingen upprättats eller inkommit digitalt. Handlingar som ska bevaras måste dock skrivas ut i 
pappersformat även om handlingen uppstår eller inkommer digitalt. Att en handling ska förvaras/registreras i personakt innebär både den digitala och den fysiska personakten 
(undantaget handlingar som inte ska bevaras, de förvaras i det format de inkom/upprättades). 
 
När det nedan anges 5 år/bevaras vid gallring innebär det att handlingar kan gallas enligt föreskrift 12 kap 1-2 §§ SoL 

9.1. Uppdragstagare inom individ- och familjeomsorg  

 Förteckningar över barn som vistas i 
familjehem, stödboende eller HVB 

  Vid 
inaktualitet 

 - 

 Förteckningar över familjehem   Vid 
inaktualitet 

  

 Förteckningar över 
kontaktpersoner/kontaktfamiljer 

     

9.1.1 Hem för vård och boende, stödboende och boende för ensamkommande (övergripande) 
 Ansökan/anmälan om att bedriva stödboende  Registreras i Ciceron Bevaras Kommuner anmäler ny verksamhet till 

Inspektionen för vård och omsorg 
5 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Avtal med enskilda utförare    Bevaras Dokumentation som rör placerade ska åter till 
kommunen vid upphörande av verksamhet 
eller när placeringen avslutas 

5 år 

 Beslut om anvisning och mottagande av 
nyanlända ensamkommande barn från 
migrationsverket 

 Personakt  Bevaras  5 år  

9.1.2 Familjehem 

 Ansökan om att bli familjehem  Familjehemsakt  Bevaras/5 år  -/5år  

 Ansökan som inte leder till utredning    Vid 
inaktualitet 

  

 Avtal med familjehem  Familjehemsakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Avtal om ersättningar vid 
vårdnadsöverflyttningar 

 Familjehemsakt Bevaras /5 år   -/5år 

 Ansvarsförbindelser  Familjehemsakt  Bevaras/5 år   -/5år 

 Beslut om medgivande   Familjehemsakt  Bevaras/5 år Även i klientens personakt  -/5år 

 Familjehemsutredning  Familjehemsakt Bevaras/5 år  -/5 år 

 Begäran om inhämtande av uppgifter från 
polis, kronofogdemyndigheten, socialtjänst, 
försäkringskassan och transportstyrelsen 

 Familjehemsakt  Vid 
inaktualitet 

 - 

 Registerutdrag av vikt   Familjehemsakt  Bevaras/5 år Registerutdrag från utredningen bevaras. Det 
senaste registerutdraget sparas tills ett nytt 
begärs in. Information i registerutdrag som 
ger upphov till åtgärd bevaras 

-/5år 

 Registerutdrag av ringa karaktär  Familjehemsakt Bevaras/5 år Se raden ovan  -/5år 

 Intervjuunderlag   Familjehemsakt  Bevaras/5 år  -/5 år  

 Övriga beslutsunderlag (bilagor till utredning)  Familjehemsakt  Bevaras/5 år  -/5 år 

 Journalblad  Familjehemsakt  Bevaras/5 år Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 
ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut.  

-/5år 

 Utbetalningsunderlag   Systematiskt i pärm  7 år   Se även personalavsnitt. Förvaras hos 
administratör  

- 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Övriga Ekonomiska underlag rörande 
familjehemmet 

 Systematiskt i pärm  7 år  Se även ekonomiavsnitt. Förvaras hos 
administratör 

- 

9.1.3 Kontaktpersoner och kontaktfamiljer 

 Ansökan som att bli 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 Kontaktperson/kontaktfamiljsak
t  

Bevaras/5 år  -/5år 

 Ansökan om att bli 
kontaktperson/kontaktfamilj som inte leder till 
utredning 

  Vid 
inaktualitet 

  

 Avtal med kontaktperson/kontaktfamilj  Kontaktperson/kontaktfamiljsak
t 

Bevaras/5år  -5/år 

 Utredningar av kontaktperson/kontaktfamilj  Kontaktperson/kontaktfamiljsak
t 

Bevaras/5år  -5/år 

 Intervjuunderlag från kontakt med 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 Kontaktperson/kontaktfamiljsak
t 

Bevaras/5år  -5/år 

 Utbetalningsunderlag  Systematiskt i pärm 7 år Se även personalavsnitt. Förvaras hos 
administratör 

- 

 Övriga ekonomiska underlag rörande 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 Systematiskt i pärm 7 år Se även ekonomiavsnitt. Förvaras hos 
administratör 

- 

9.2. Barn och Ungdom  

9.2.2 Insatser Barn och unga  
9.2.2.1 Anmälan  
 Anmälan ink. förhandsbedömning som inte 

leder till utredning 
 Kronologisk förvaring 5 år   - 

 Anmälan som leder till utredning  Personakt  Bevaras/5 år   -/5år 

 Ansökan enligt SoL  Personakt  Bevaras/5 år   -/5år 

9.2.2.2 Uppgifter/handlingar i personakt  
 Anmälan/ansökan   Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Skyddsbedömning  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Förhandsbedömning  Personakt  Bevaras/5 år   -/5år 

 Utredning utan insats   Personakt  Bevaras/5 år   -/5år 

 Utredning med insats- Öppenvård  Personakt  Bevaras/5 år   -/5år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Utredning med insats-Placering  Personakt  Bevaras  5 år 

 Vårdplan   Personakt  Bevaras/5 år   -/5år 

 Genomförandeplan   Personakt  Bevaras/5 år   -/5år 

 Beslut i enskilt ärende om bistånd eller insats   Personakt  Bevaras/5 år  Om nämnd/individutskott är beslutsfattare  - 
Kopia av nämndens/individutskottets beslut 
tillförs personakten (originalet bevaras) 

-/5år 

 Uppföljning/Övervägande      Om nämnd/individutskott är beslutsfattare  - 
Kopia av nämndens/individutskottets beslut 
om övervägande tillförs personakten 
(originalet bevaras) 

 

 Journalblad  Personakt  Bevaras/5 år Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 
ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut.  

-/5år  

 Ansökan om vård enligt LVU till 
förvaltningsrätt, med bilagor  

 Personakt Bevaras   

 Samordnad individuell plan (SIP)  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Domar (där nämnden är part i målet)  Registreras i Ciceron och tillförs 
personakt 

Bevaras Registreras i Diarie, kopia tillförs personakt  5 år 

 Domar för information eller där nämnden inte 
är part i målet 

 Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Överklagan med bilagor   Personakt Bevaras/5 år Skickas till domstol -/5år 

 Handlingar rörande underställning till 
förvaltningsrätt 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Yttranden till åklagare, tingsrätt mm.   Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Yttranden till förvaltningsrätt, kammarrätt  Personakt Bevaras   5 år  

 Dokumentation av planering rörande enskild  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Meddelande från institution om utskrivning  Personakt  Bevaras   5 år 

 Placeringsmeddelande från Statens 
institutionsstyrelse, SiS 

 Personakt  Bevaras   5 år 

 Yttrande enligt lagen om unga lagöverträdare 
(LUL) 

 Personakt Bevaras/5 år  -/5 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Polisrapport om brott eller misstanke om 
brott 

  Vid 
inaktualitet 

Om de inte ligger till grund för beslut om 
insats inom socialtjänstlagen  

 

 Kallelse till möte med handläggare mm.  Personakt  Vid 
inaktualitet 

 - 

 Dokumentation av överenskommelser eller 
handlingsplaner 

 Personakt  Bevaras/5 år  -/5 år 

 Fullmakter  Personakt  Bevaras/5 år  -/5 år 

 Registerkontroller som utgör underlag för 
beslut 

 Personakt  Bevaras/5 år  -/5 år 

 Registerkontroller av tillfällig betydelse   Vid 
inaktualitet 

 - 

 Begäran om handräckning  Personakt  Bevaras/5 år  -/5 år 

 Läkarintyg  Personakt  Bevaras/5 år  -/5 år 

 Ensamkommande barn (ingår i huvudavsnitt) 

 Fakturor eller andra ekonomiska underlag   Systematiskt i pärm 7 år  Underlag för kostnad hos nämnden  
Kopia kan vid behov tillföras personakten  
Se ekonomiavsnitt. Hanteras av administratör. 

- 

 Beslut i enskilt ärende   Personakt  Bevaras  5 år 

 Beslut om anvisning från Migrationsverket  Registreras i Ciceron/Personakt Bevaras Kopia tillförs personakten  5 år 

 Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Upprättade handlingar av betydelse i ärendet  Personakt  Bevaras  5 år 

 Utredredningar i enskilt ärende  Personakt  Bevaras  5 år 

 Överenskommelser  Personakt  Bevaras  5 år 

 Beslut från Migrationsverket   Personakt  Bevaras  5 år  

 Underlag från återsökning av utgivet 
bistånd/insats 

  Vid 
inaktualitet 

Beslut gällande ersättningar registreras i 
diariet 

- 

 Beslut gällande återsökt ersättning från 
migrationsverket 

 Registreras i ciceron Bevaras  5 år 

9.3 Vuxna (missbruk och våld i nära relationer) 

9.3.1  Vuxna  
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Anmälan/ansökan som leder till ärende 

 Anmälan/ansökan  Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Anmälan/ansökan som inte resulterar i ärende 

 Aktualiseringar, ansökningar, anmälningar, 
begäran om yttrande eller information som 
inkommer på annat vis som inte ger upphov 
till ärende 

 Förvaras systematiskt   5 år  - 

 Beslut om att inte inleda utredning  Förvaras systematiskt  5 år  - 

 Kallelse till möte  Förvaras systematiskt  5 år  - 

 Information till den enskilde   Förvaras systematiskt  5 år  - 

9.3.1.3 Uppgifter/handlingar i personakt  
 Anmälan   Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Ansökningar med bilagor   Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Ansökningar till institutioner om vård   Personakt  Bevaras  5år 

 Ansökningar om vård enligt LVM  Personakt  Bevaras  5år 

 Begäran om handräckning  Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Beslut i enskilt ärende om bistånd eller insats   Personakt  Bevaras/5 år  Om nämnd/individutskott är beslutsfattare  - 
Kopia av nämndens/individutskottets beslut 
tillförs personakten (originalet bevaras) 

-/5år 

 Journalblad   Personakt  5 år/bevaras Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 
ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut.  

-/5år 

 Uppföljning/övervägande  Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Behandlingsplan   Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Vårdplan   Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Genomförandeplan   Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Utredning   Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Överenskommelser och handlingsplaner  Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Anmälan till hälsoundersökning  Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Läkarintyg  Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Provsvar/laboratorieprovsvar (preliminära)  Personakt 5 år/bevaras  -/5år 

 Provsvar/laboratorieprovsvar (definitiva)  Personakt  5 år/bevaras  -/5år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Registerkontroller som utgör underlag för 
beslut 

 Personakt  5 år/bevaras  -/5år 

 Registerkontroller av ringa karaktär  Personakt  5 år  - 

 Handlingar rörande underställning till 
förvaltningsrätt (LVM) 

 Personakt Bevaras   5 år 

 Övriga yttranden till åklagare, allmän domstol 
eller annan myndighet  

 Personakt  Bevaras/5 år För körkorts-och vapenärenden se nedan -/5år 

 Överklagan med bilagor   Personakt  5 år/bevaras Skickas till domstol -/5år 

 Kallelser till möten med handläggare   Personakt  Vid 
inaktualitet 

 - 

 Journaler med bilagor från HVB eller annan 
institution för vård  

 Personakt Bevaras  5 år 

 Meddelande om utskrivning  Personakt  Bevaras  5 år 

 Inkomna och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

 Personakt Bevaras  5 år 

 Upprättade handlingar av betydelse i ärendet  Personakt  Bevaras  5 år 

 Domar (där nämnden är part i målet)  Registreras i Ciceron och tillförs 
personakt 

Bevaras Registreras i Diarie, kopia tillförs personakt  5 år 

 Domar för information eller där nämnden inte 
är part i målet 

 Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Utbetalningsunderlag  Systematiskt i pärm 7 år Se även personalavsnitt. Förvaras hos 
administratör 

- 

 Samordnad individuell plan (SIP)  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Övriga ekonomiska underlag rörande den 
enskilde 

 Systematiskt i pärm 7 år Underlag för en kostnad hos nämnden  
Se även ekonomiavsnitt. Förvaras hos 
administratör 

- 

 Polisrapport om brott eller misstanke om 
brott 

  Vid 
inaktualitet 

Om de inte ligger till grund för beslut om 
insats inom socialtjänstlagen  

- 

 Kopia av hyreskontrakt    Vid 
inaktualitet 

 - 

 Meddelanden från hyresvärd    Vid 
inaktualitet 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Underrättelser från kronofogdemyndigheten 
om avhysning  

  Vid 
inaktualitet 

  

 Handlingar rörande rättshjälp   Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Efterlysning  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Yttranden i körkortsärenden  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Yttranden i vapenärenden  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Journalanteckning gällande samtycke   Personakt  Bevaras/5 år Gäller samtycke att inhämta information från 
annan huvudman.  
Skrivs ut i samband med att journalblad skrivs 
ut (se journalblad) 

-/5år 

 Öppenvård Barn och vuxen  

 Öppenvård   
 Personakt öppenvård/journal  Journalsystem för öppenvård   Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 

ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut. 
Om akten ska bevaras tillförs utskrivet 
journalblad personens personakt innan 
leverans till slutarkiv.   

-/5år  
 
 
 
 
 
 
 

8.9 Socialpsykiatri  

8.9.1 Övergripande administration 

 Egenproducerat informationsmaterial om 
funktionshinder och stödformer 

 Systematiskt  Bevaras Ett exemplar bevaras, levereras till slutarkiv 5 år  

 Korrespondens med enskilda utförare  Personakt Bevaras   

 Avgiftsbeslut för matdistribution   Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Avgiftsunderlag för matdistribution  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Nyckelkvittens  (för nyckel till den enskildes 
bostad) 

 Förvaras systematiskt  2 år Efter återlämnande av nyckel - 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Förteckningar över 
klienter/brukare/omsorgstagare 

  Vid 
inaktualitet 

Uppdateras löpande  - 

8.9.2 
samt 
8.7.2 

Uppgifter/handlingar i personakt SoL och LSS  

 Begäran/ansökan om insats med eventuella 
bilagor  

 Personakt  5 år/bevaras Bilagor kan ex. vara läkarutlåtande, 
utredningar, uppgifter från försäkringskassan, 
arbetsförmedling eller skola. 

-/5år 

 Anmälan om ställföreträdare/god man/ 
förvaltare  

 Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Beslut i enskilt ärende  Personakt  Bevaras/5 år Om nämnd/individutskott är beslutsfattare - 
Kopia av nämndens/individutskottets beslut 
tillförs personakten (originalet bevaras) 

-/5år 

 Journalblad   Personakt  5 år/bevaras Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 
ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut.  

-/5år 

 Domar (där nämnden är part i målet)  Registreras i Ciceron och tillförs 
personakt 

Bevaras Registreras i Diarie, kopia tillförs personakt  5 år 

 Domar för information eller där nämnden inte 
är part i målet 

 Personakt  Vid 
inaktualitet 

 -/5år 

 Individuell plan  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Samordnad individuell plan (SIP)  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Fullmakter  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Journalanteckning gällande samtycke   Personakt  Bevaras/5 år Gäller samtycke att inhämta information från 
annan huvudman.  
Skrivs ut i samband med att journalblad skrivs 
ut (se journalblad) 

-/5år 

 Inkommande och utgående handlingar av 
betydelse i ärendet 

 Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Upprättade handlingar av betydelse i ärendet  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Utredningar och beslutsunderlag  Personakt  Bevaras/5 år  -/5år 

 Överklagan med bilagor   Personakt  Bevaras/5 år Skickas till domstol -/5år 



 

47 
 

 
HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Kopior på beslut från Försäkringskassan avtal 
mm. 

  2 år  - 

 Övriga ekonomiska underlag rörande den 
enskilde (verifikationer) 

 Systematiskt i pärm 7 år Underlag för en kostnad hos nämnden 
Se även ekonomiavsnitt. Förvaras hos 
administratör 

- 

 Kallelser till möten med handläggare   Personakt  Vid 
inaktualitet 

 - 

 Journaler med bilagor från extern bostad med 
särskild service  

 Personakt Bevaras  5 år 

8.9.3-6 Boendestöd och sysselsättning (ingår i avsnitt ovan) 
 Aktivitetsutbud   Bevaras Ett exemplar av varje version bevaras 5 år 

 Deltagarlistor   Vid 
inaktualitet 

  

 Förteckning över 
brukare/omsorgstagare/klient 

  Vid 
inaktualitet 

  

 Journal inom utförardelen (verkställigheten  Personakt  5 år/bevaras Om akten ska bevaras skall journalblad skrivas 
ut och tillföras den fysiska akten när akten 
avslutas. Om akten inte ska bevaras behöver 
journalblad inte skrivas ut.  

-/5år 

8.9.7 Kontaktperson/kontaktfamilj och familjehem 

 Se avsnitt ovan      

 Övrigt inom socialtjänst 

 

Under detta avsnitt samlas vissa övriga handlingar.  

8.4. Logga händelser   
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Logguppgifter verksamhetssystem SoL/LSS  Avser rutinmässiga loggar som 
finns att dra fram ur systemet 
och som dokumenterar loggar 
över åtkomst till social 
dokumentation. 

Se 
kommentar 

Om uppgifter i logg leder till åtgärd ska 
uppgifterna bevaras tillsammans med det 
ärende som då bildas, annars gallras 
logguppgifter efter 5 år.  

Se kommentar 

 Logguppgifter, övriga system  Avser rutinmässiga loggar som 
finns att dra fram ur systemen. 

Se 
kommentar 

Om uppgifter i logg leder till åtgärd ska 
uppgifterna bevaras tillsammans med det 
ärende som då bildas, annars kan de gallras 
vid inaktualitet. 

Se kommentar 

  

 

 

 

Verksamhetsområde skola och utbildning 

 

Handlingar rörande elever som ska bevaras ska tillföras den fysiska elevakten (pappersformat), uppgifterna och/eller handlingarna kan även finnas registrerade i 
verksamhetssystem men de handlingar som ska bevaras måste tillföras den fysiska elevakten.  
Elevakterna ska levereras till slutarkiv senast inom tre år från dess att eleven avslutade undervisning. Se lathund för elevakter i ledningssystemet. 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

7.1 Gemensam verksamhet 

7.1.2  Planera utbildning 

 Personalförteckning, årlig  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år  

 Personalscheman eller motsvarande som 
redovisar personaltäthet 

 Förvaras systematiskt Bevaras  3 år 

 Arbetsår för elever och personal (läsårstider)  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år  

 Kursdata, kursens längd eller motsvarande  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Klasschema      

 Fördelning av undervisningstid    Bevaras  3 år  

 Plan för utbildning - introduktionsprogram  Registreras i Ciceron  Bevaras  3 år  

 Programplaner   Registreras i Ciceron Bevaras  3 år  

 Lokala kursplaner   Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Lokala orienteringskurser  Registreras i Cicerson Bevaras   

 Elevens val, beslut om utbud  Registreras i Ciceron Bevaras  3 år  

7.1.3  Läromedel  
 Beställningar av läromedel enligt avtal   2 år   - 

 Egenproducerade läromedel  Förvaras systematiskt, se 
kommentar 

Bevaras Ett exemplar bevaras och skickas till slutarkiv  3 år  

 Läromedelsförteckning  Registreras i Ciceron Bevaras   

7.1.4 Elevresor (skolskjuts) 

 Riktlinjer för elevresor   Registreras i Ciceron Bevaras  3 år  

 Ansökan om kombinerat buss/tågkort ink. 
bilagor  

 Registreras i Ciceron ALC Bevaras  3 år 

 Beslut om kombinerat buss/tågkort  Registreras i Ciceron ALC Bevaras   3 år 

7.1.5  Elevsocial verksamhet 

 Protokoll/minnesanteckningar från 
elevvårdskonferenser  

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år  

 Beslut att upprätta/inte upprätta 
åtgärdsprogram  

 Fysisk elevakt  Bevaras  3 år 

 Åtgärdsprogram   Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Utredningar rörande skolsvårigheter (t.ex. 
pedagogiska, sensomotoriska eller 
basutredningar som psykisk ohälsa) 

 Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  

 Protokoll/ minnesanteckningar från möten 
med enskild elev  

- Uppföljning/utvärdering av 
åtgärdsprogram 

- Andra möten med elev och/eller 
vårdnadshavare under pågående 
utredning och åtgärd 

 Fysisk elevakt  Bevaras Ska tillföras elevakten om ny information 
tillförs ärendet.  

3 år  

 Handlingar rörande special- och 
stödundervisning 

 Fysisk elevakt Bevaras  3 år  

 Handlingar rörande frånvaro (ej 
närvarorapportering från externa skolor) 

 Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  

 Korrespondens med elev/vårdnadshavare 
med väsentliga uppgifter för elev eller skolan  

 Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  

 Överenskommelse om studiegång  Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  

 Olycksfall, incidentrapporter elev     Se avsnitt 5.7  

 Disciplinärenden, ärenden rörande 
skadegörelse 

 Fysisk elevakt  2 år    

 Utredning som kan leda till skriftlig varning  Fysisk elevakt Bevaras  3 år  

 Ärende som kan leda till avstängning av elev 
- Utredning 
- Information till/yttrande 

vårdnadshavare angående utredning 
som kan leda till varning eller 
avstängning. 

- Beslut om avstängning  

 Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  

 Anmälan om kränkande behandling   Draft it, Registreras i Ciceron Bevaras   3 år  

 Utredningar om kränkande behandling  Draft it, Registreras i Ciceron Bevaras   3 år  

 Uppföljningsdokumentation kränkande 
behandling 

 Draft it, Registreras i Ciceron Bevaras   3 år  

 Anmälan till socialtjänst  Fysisk elevakt  Bevaras   3 år  
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Polisanmälan av elev   Bevaras  3 år 

 Skolpsykologshandlingar som endast rör 
konsultation och inte behandling 

 Förvaras systematiskt  Bevaras  3 år 

 Anteckningar från kuratorsverksamhet t.es. 
kuratorskort, korrespondens med elever och 
föräldrar  

  Se 
kommentar 

Tillfälliga minnesanteckningar rensas vid 
terminens slut, Information som tillför 
sakuppgift till elevärende bevraras 

3 år  

 Ärende om särskild undervisning t.ex. sjukhus, 
i hemmet, specialpedagog mm. (ansökan och 
beslut 

 Fysisk elevakt  Bevaras   3 år 

 Ärende om särskilda utbildningsinsatser t.ex. 
särskild utbildningsgrupp eller anpassad 
studiegång (ansökan och beslut) 

 Fysisk elevakt Bevaras  3 år 

 Skol- /Elevhälsovård      

 Anamnes  Verksamhetssystem Elevhälsan Bevaras   3 år 

 Åtgärder   Verksamhetssystem Elevhälsan Bevaras   3 år 

 Checklistor   Verksamhetssystem Elevhälsan Bevaras   3 år 

 Hälsodeklaration   Verksamhetssystem Elevhälsan Bevaras   3 år 

 Journalkopior som beställts från annan 
vårdgivare 

 Verksamhetssystem Elevhälsan Bevaras   3 år 

 Kallelse   Verksamhetssystem Elevhälsan Bevaras   3 år 

 Egenvårdsbedömning  Verksamhetssystem  Bevaras   3 år  

 Skolpsykologjournal   Verksamhetssystem  Bevaras  3 år  

 Logopedjournal   Verksamhetssystem  Bevaras  3 år  

 Register/förteckningar över 
journaler/journaluppgifter som har 
överlämnats till annan skola eller huvudman. 

  Bevaras   3 år  

 Utlåtanden från grundskolan avseende 
hälsovård till gymnasium 

  Bevaras Förvaras i elevhälsojournalen  3 år 

7.1.6 Elevpedagogisk verksamhet 

 Handlingar rörande befrielse från visst 
utbildningsunderlag/undervisning 

 Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Elevsvar nationella prov i svenska och svenska 
som andraspråk, samtliga delar  

 Förvaras systematiskt, se 
kommentar  

Bevaras Levereras till slutarkiv på Parkgatan inom ett 
år   

1 år 

 Elevsvar nationella prov i övriga ämnen   Förvaras systematiskt  5 år  - 

 Sammanställningar över resultat från 
nationella prov  

 Förvaras systematiskt  Bevaras  Levereras till slutarkiv på Parkgatan inom ett 
år  

1 år  

 Elevsvar på övriga prov    Lämnas 
tillbaka till 
eleven eller 
gallras efter 
årets slut  

 - 

 Underlag för betygssättning: pedagogens 
bedömningar på elevsvar/-arbeten och 
resultatsammanställningar av pedagogens 
egna prövningar  

  5 år Det underlag som läraren använder för att 
unna sätta betyg på en elev 

- 

 Sammanställningar över resultat från övriga 
prov  

  5 år  - 

 Register över prövningar   Bevaras  3 år 

 Anmälan om särskild prövning, 
flyttningsprövning och fyllnadsprövning med 
bilagor. 

  Gallras efter 
genomförd 
prövning  

 - 

 Handlingar rörande avgifter för prövning, 
ansökan om befrielse 

  5 år   - 

 Gymnasiearbete  Se kommentar Bevaras  Förvaras klassvis i arkivlådor och levereras till 
slutarkiv på Parkgatan  

1 år  

 Betygskriterier   Se kommentar  Fastställs av Skolverket och publiceras på 
deras hemsida 

- 

 Betygskatalog, betygssammanställningar   Se kommentar Bevaras  Obligatoriskt enl. skolförordningen 6.10 och 
gymnasieförordningen 8:8. Eventuella 
förkortningar och sifferkoder ska förklaras. Tas 
fram årsvis efter klass eller om ej möjligt efter 
ämne. Ska vara pappersdokument enligt 
SKOLFS 2009:27 och SKOLSF 2007:42 SKOLFS 

1 år  
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

2011:123. Förvaras i arkivlåda och levereras 
till slutarkiv på Parkgatan  

 Arkivexemplar av slutbetyg/avgångsbetyg, 
samlat betygsdokument, särskild prövning 
samt utbildningsbevis  

 Se kommentar Bevaras  Förvaras i arkivlåda sorterat på avgånngsår. 
Levereras till slutarkiv på Parkgatan  

1 år  

 Skriftliga omdömen (ingår i den individuella 
utvecklingsplanen) 

 Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  

 Skriftliga omdömen/intyg som ersätter 
slutbetyg 

 Se kommentar Bevaras  Förvars tillsammans med arkivexemplar av 
slutbetyg, se ovan  

1 år  

 Resultat av prövning med anteckning om givet 
betyg  

 Se kommentar Bevaras  Har samma betydelse som betygskatalog. 
Förvaras tillsammans med betygskatalogen, se 
ovan. 

1 år 

 Kodplaner och övriga förklaringar rörande 
betygsuppgifter 

 Se kommentar Bevaras  Ska framgå av betygskatalogen  1 år  

 Intyg om anpassad studiegång. Intyg ska 
utfördas för elev med ofullständigt slutbetyg 

 Se kommentar Bevaras  Noteras i elevens slutbetyg 1 år  

 Intyg om avgång från reducerat program   Se kommentar Bevaras  Förvaras i samma låda för slutbetyg för 
aktuellt avgångsår 

1 år  

 Omprövning av beslut, beslut och handlingar   Fysisk elevakt  Bevaras  
 

 3 år  

7.1.7 Studie- och yrkesvägledning  

 Anteckningar från studie- och yrkesvägledares 
verksamhet rörande enskild elev   

 Fysisk elevakt  Bevaras Tillförs fysisk elevakt om sådan finns upprättad 
för eleven – Annars förvara systematiskt  

3 år  

 Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)      

 Register   Verksamhetssystem  Bevaras    5 år  

 Statistik   Se kommentar  Se  avsnitt 1.5.1  Kvalitetsstyra och följa upp  

 Rapportering till SCB  Registreras i Ciceron Bevaras   3 år  

 Handlingar rörande berörda ungdomar    Gallras när 
eleven fyllt 
20 år  

 - 

 Handlingar gällande uppföljande verksamhet   2 år   - 

7.1.8 Fristående skolverksamhet  
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Remiss från skolinspektionen angående ny 
fristående skolverksamhet 

 Registreras i Ciceron Bevaras   3 år 

 Yttrande/svar till Skolinspektionen angående 
ny fristående skolverksamhet 

 Registreras i Ciceron Bevaras   3 år 

 Protokollsutdrag/beslut angående ny 
fristående skolverksamhet 

 Registreras i Ciceron Bevaras   3 år 

7.1.9 Fördela resurser   

 Beslut om prislista för bidragsbelopp till 
fristående gymnasieskolor  

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Överklagande med bilagor om beslut om 
prislista  

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år  

 Överenskommelse om interkommunal 
ersättning 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Ansökan om tilläggsbelopp med bilagor för 
elev i behov av särskilt stöd  

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av 
särskilt stöd 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

 Överklagande med bilagor av beslut om 
tilläggsbelopp (endast fristående skolenheter) 

 Registreras i Ciceron Bevaras  3 år 

7.6 Gymnasieskola  

7.6.1  Anta och placera i gymnasieskola  
 Antagningskriterier   Se kommentar   Hanteras av antagningskansliet i Växjö   

 Antagningshandlingar för antagna elever och 
kvittenser 

 Se kommentar  Hanteras av antagningskansliet i Växjö  

 Antagningshandlingar för ej antagna elever 
och kvittenser 

 Se kommentar  Hanteras av antagningskansliet i Växjö  

 Beslut om antagning med fri kvot    Se kommentar  Hanteras av antagningskansliet i Växjö   

 Antagningslistor    Vid 
inaktualitet 

 - 

 Ärenden om utbildningsplats i annan 
kommun, avtal mm.   

 Registreras i Cicerson Bevaras  Ärenden utanför överenskommelsen samt 
introduktionsprogram  

3 år  
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Ärenden om elever från annan kommun vid 
Alvesta Gymnasieskola, avtal mm  

 Registreras i Cicerson Bevaras  Ärenden utanför överenskommelsen samt 
introduktionsprogram  

3 år  

 Avtal avseende elev som studerar 
introduktionsprogram hos annan huvudman 
(ej IMV) 

 Registreras i Ciceron Bevaras   3 år  

 Förteckningar eller register över elever som är 
folkbokförda i annan kommun 

 Verksamhetssystem  Bevaras   5 år  

 Överklagande   Registreras i Ciceron Bevaras   3 år  

7.6.3  Följa upp utbildning i gymnasieskola   
 Information om närvaro för elever vid externa 

skolor  
 Verksamhetssystem   Vid 

inaktualietet 
Kan gallras när vederbörlig kontroll har skett  - 

7.6.4  Hantera elevdokumentation  
 Elevkort, innehållande bland annat:  

- Studieplan  
- Tillval  
- Eventuellt studieavbrott 
- Skolgång (klasstillhörighet mm) 

 Fysisk elevakt  Bevaras Informationen i elevkort registreras i 
verksamhetssystem, men om informationen 
ska bevaras ska den tillföras den fysiska 
elevakten.  

3 år  

 Klasslistor   Se kommentar  Bevaras  Skrivs ut och levereras till slutarkiv på 
Parkgatan en gång årligen  

1 år  

 Skolkataloger   Se kommentar Bevaras  Ett exemplar bevaras  1 år  

 Adresslistor    Vid 
inaktualitet  

 - 

 Protokoll från klassråd     Bevaras   3 år  

 Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval, 
flyttning, byte av program etc. (ansökan och 
beslut) 

 Fysisk elevakt  Bevaras   3 år  

 Handlingar rörande sjukdom, ledighet eller 
annan frånvaro  

 Fysisk elevakt  Bevaras   3 år  

 Närvaro- och frånvarouppgifter (elever i egen 
verksamhet) 

  Vid 
inaktualitet 

CSN- rapporteringar - 

 Varningar, indraget studiestöd, icke godkänd, 
inget betyg alls 

 Fysisk elevakt  Bevaras   3 år  
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Anhörigblanketter   Vid 
inaktualitet 

 - 

7.6.7  Introduktionsprogram  
 Anmälan inskrivningsblankett  Fysisk elevakt  Bevaras   3 år  

 Avtal med annan kommun   Registreras i Ciceron Bevaras   3 år 

 Avtal med fristående skolenhet  Registreras i Ciceron Bevaras   3 år  

 Individuella studieplaner   Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  

 Gymnasieintyg   Se kommentar Bevaras  Se 7.1.6. Levereras till slutarkiv på Parkgatan. 1 år 

7.6.8  Ekonomiskt stöd till elev  
 Ansökan om inackorderingsbidrag  Registreras i Ciceron ALC Bevaras   3 år  

 Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan 
bostad och skola  

 Registreras i Ciceron ALC Bevaras   3 år  

 Delegationsbeslut  Registreras i Ciceron ALC Bevaras   3 år  

 Överklagande   Registreras i Ciceron ALC Bevaras   3 år  

7.8 Kommunal Vuxenutbildning 

7.8.1  Anta i kommunal vuxenutbildning  
 Ansökningshandlingar för antagna elever (i 

egen regi) 
 Fysisk elevakt   Bevaras  Ska redovisas som delegationsbeslut 3 år 

 Ansökningshandlingar för ej antagna elever    1 år efter 
avslutat 
reservintag 

Ska redovisas som delegationsbeslut - 

 Ansökningshandlingar och beslut (även avslag) 
för utbildningar köpta av externa 
utbildningsanordnare  

 Registreras i Ciceron ALC Bevaras Ska redovisas som delegationsbeslut 3 år 

 Antagningslistor    Vid 
inaktualitet 

Gallras efter avslutat reservintag - 

 Antagningsbekräftelser   Vid 
inaktualitet 

 - 

 Överförda kursbetyg   Efter 
registrering  

 - 



 

57 
 

 
HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Beslut över antagna elever som är 
folkbokförda i andra kommuner  

 Fysisk elevakt  Bevaras  3 år 

 Överklaganden med bilagor   Registreras i Ciceron Bevaras   3 år 

 Ansöknings-/antagningsstatistik  Registreras i Ciceron Bevaras   3 år 

 Kartläggning an nivå inför placering i SFI   Vid 
inaktualitet 

 - 

7.8.2  Planera utbildning i kommunal vuxenutbildning  
 Lokala handlingsplaner/arbetsplaner   Registreras i Ciceron   Bevaras   3 år 

 Protokoll från kurs/- ämneskonferenser    Efter läsårets 
slut 

 - 

 Individuella scheman     Vid 
inaktualitet 

 - 

 Lärarscheman    Vid 
inaktualitet 

 - 

 Schema för lektionssalar    Vid 
inaktualitet 

 - 

 Handlingar rörande studieresor   Registreras i Ciceron Bevaras   3 år  

 Rutinkorrespondens och andra handlingar 
med innehåll av kortvarig betydelse  

  Vid 
inaktualitet 

 - 

7.8.4 Elevdokumentation i kommunal vuxenutbildning 

 Elevkort, innehållande bland annat:  
- Studieplan  
- Tillval  
- Eventuellt studieavbrott 
- Skolgång (klasstillhörighet mm) 

 Fysisk elevakt  Bevaras Informationen i elevkort registreras i 
verksamhetssystem, men om informationen 
ska bevaras ska den tillföras den fysiska 
elevakten.  

3 år  

 Ansökan/meddelande om studieavbrott/-
avgång 

 Fysisk elevakt  Bevaras   3 år  

 Meddelande av studieavbrott  Fysisk elevakt  Bevaras  3 år  

 Kursdeltagarlistor    Vid 
inaktualitet 

 - 

 Adresslistor    Vid 
inaktualitet 

 - 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

 Närvaro- och frånvarouppgifter   Vid 
inaktualitet 

CSN-rapporteringar-/listor, rapportering till 
avd. ekonomiskt bistånd över behöriga elevers 
studietid, frånvaro, resultat m.m. 

- 

 Handlingar rörande ledighet, sjukdom eller 
annan frånvaro längre än 14 dagar  

 Fysisk elevakt  Bevaras   3 år 

 Handlingar rörande ledighet eller annan 
frånvaro kortare än 14 dagar  

  Vid 
inaktualitet 

 - 

 Handlingar rörande frånvaro vid sjukdom 
kortare än 14 dagar  

  Vid 
inaktualitet 

 - 
 
 

7.9 Komvux som särskild utbildning (särvux) 

7.9.1  Anta och placera i komvux som särskild utbildning 

 Ansökningshandlingar för antagna elever    Efter att 
eleven 
avslutat sin 
skolgång  

 - 

 Ansökan om mottagande i komvux som 
särskild utbildning 

- Psykologisk bedömning  
- Pedagogisk bedömning 
- Social bedömning 
- Medicinsk bedömning  

 Fysisk elevakt  Bevaras   3 år  

 Ansökningshandlingar för ej antagna elever    1 år efter 
avslutat 
reservintag 

 - 

 Antagningslistor    Vid 
inaktualitet 

 - 

 Överförda kursbetyg   Vid 
inaktualitet 

Gallras efter registrering  - 

 Ansökningshandlingar och beslut (även avslag) 
för utbildningsplats köpta av externa 

 Registreras i Ciceron Bevaras Ska redovisas som delegationsbeslut 3 år 
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HANDLINGSTYP 

INFORMATIONS- 
KLASSNING 

FÖRVARAS/REGISTRERAS 
BEVARAS/ 
GALLRAS 

KOMMENTAR 
ÖVERFÖRS TILL 
SLUTARKIV 

utbildningsanordnare (kommun eller 
fristående aktör) 

 Överklaganden med bilagor   Registreras i Ciceron   3 år  

 Ansöknings-/antagningsstatistik   Registreras i Ciceron   3 år  

7.9.2  Planera utbildning inom komvux för särskild utbildning 

 Kursplaner/ämnesplaner med betygskriterier  Registreras i Ciceron  Bevaras   Obligatoriskt enl. skollagen 10:8, 11:11, 12:8, 
13:8, 10:6, 21:5, 22:4 

3 år  

 Lokala handlingsplaner/arbetsplaner   Registrera i Ciceron Bevaras   3 år  

 Kurs-/ ämneskonferenser    Efter läsårets 
slut  

 - 

 Klass-/kursschema    Bevaras   3 år  

 Lärarschema    3 år  - 

 Lektionsplanering    Vid 
inaktualitet 

 - 

7.9.4  Elevdokumentation inom komvux för särskild utbildning 

 Elevkort, innehållande bland annat:  
- Studieplan  
- Tillval  
- Eventuellt studieavbrott 
- Skolgång (klasstillhörighet mm) 

 Fysisk elevakt  Bevaras Informationen i elevkort registreras i 
verksamhetssystem, men om informationen 
ska bevaras ska den tillföras den fysiska 
elevakten.  

3 år  

 Klasslistor   Se kommentar  Bevaras  Skrivs ut och levereras till slutarkiv på 
Parkgatan en gång årligen  

1 år  

 Handlingar om studieavbrott, ändrat tillval, 
flyttning, byte av program etc. (ansökan och 
beslut) 

  Vid 
inaktualitet 

 - 

 Handlingar rörande sjukdom, ledighet eller 
annan frånvaro  

 Fysisk elevakt  Bevaras   3 år  

 Närvaro- och frånvarouppgifter    Vid 
inaktualitet 

CSN- rapporteringar - 

 Anhörigblanketter   Vid 
inaktualitet 

 - 
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Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 30 Dnr 2021-00098 000 

 

Uppdrag om genomlysning av insatser vid familjecentrum 
utifrån ett integrationsperspektiv 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning gällande insatserna vid 
familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv. Utredningen skall redovisas vid 
nämndens sammanträde den 29 september 2021   

Sammanfattning 

Nämndens presidium har väckt frågan om en genomlysning av de insatser som 
erbjuds inom ramen för socialrådgivningen vid familjecentrums verksamhet utifrån 
ett integrationsperspektiv.  

Det finns en politisk vilja om att arbetet vid familjecentrum ska verka för att stärka 
integration mellan olika samhällsgrupper på ett förtjänstfullt sätt samt för att 
motverka segregation.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, datera den 14 maj 2021.    

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 
0472-153 00 
Gunilla.kaij.bevheden@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-14 
Referens 

NAL 2021-00098 000  

 

 

 

 
  

Uppdrag om genomlysning av insatser vid 
familjecentrum utifrån ett integrationsperspektiv 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en utredning gällande insatserna vid familjecentrum utifrån ett 
integrationsperspektiv. Utredningen skall redovisas vid nämndens sammanträde 
den 29 september 2021   

Sammanfattning 

Nämndens presidium har väckt frågan om en genomlysning av de insatser som 
erbjuds inom ramen för socialrådgivningen vid familjecentrums verksamhet utifrån 
ett integrationsperspektiv.  

Det finns en politisk vilja om att arbetet vid familjecentrum ska verka för att stärka 
integration mellan olika samhällsgrupper på ett förtjänstfullt sätt samt för att 
motverka segregation.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 36 Dnr 2021-00010 020 

 

Arbetsmiljö 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.   

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Fyra tillbud och en skada utan frånvaro har registrerats sedan nämndens 
sammanträde den 21 april 2021.   

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2021. 

Sjukfrånvarostatistik per mars 2021, daterad den 29 april 2021  

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
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Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
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Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
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Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-18 
Referens 

NAL 2021-00010 020  

 

 

 

 
  

Arbetsmiljö 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.   

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö vid förvaltningen för 
arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen som 
en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, tillbud och olyckor.  

Fyra tillbud och en skada utan frånvaro har registrerats sedan nämndens 
sammanträde den 21 april 2021.   

Bilagor 

Sjukfrånvarostatistik per mars 2021, daterad den 29 april 2021  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars

FAL 20.27 19.95 19.55 19.28 18.7 18.21 17.41 16.5 15.35 14.26 13.04 11.93

A. Kommun 25.78 26.6 26.9 26.69 26.6 26.74 26.49 26.7 26.75 26.82 26.15 24.92
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars

FAL 1.99 1.23 0.88 0.81 0.76 0.92 1.13 1.11 0.66 0.71 0.54 1.09

A. Kommun 3.25 2.64 1.94 1.29 1.6 2.15 2 2.22 2.02 2.14 1.69 1.97
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars

FAL 5.37 5.27 5.26 5.37 5.31 5.21 4.97 4.75 4.52 4.22 3.88 3.58

A. kommun 7.14 7.36 7.49 7.53 7.54 7.66 7.63 7.72 7.78 7.79 7.67 7.3
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars

FAL 7.05 3.99 3.45 2.61 2.76 3.78 3.39 4.32 2.44 2.56 2.24 4.18

A. Kommun 12.03 8.84 6.34 4.02 5.4 8.2 7.14 8.1 6.88 7.24 6.9 7.09
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars

FAL 65.79 64.74 63.19 60.95 60.07 58.35 56.1 54.03 51.21 46.98 45.14 41.4

A. kommun 59.25 57.68 56.39 55.4 53.77 51.63 50.19 48.21 46.65 44.69 43.65 43.9
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars

FAL 18 17 16 17 15 14 14 12 13 10 9 7
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars

FAL 34.27 34.58 33.8 33.49 35.85 35.24 33.17 33.65 32.16 32.31 35.71 39.58

A. kommun 27.15 26.75 25.82 25.72 26.08 23.67 23.34 22.92 21.43 21.98 21.88 23.04
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Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 37 Dnr 2021-00009 000 

 

Meddelanden  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1036-21, daterad den 9 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1156-21, daterad den 12 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 743-21, daterad den 21 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1633-21, daterad den 26 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1633-21, daterad den 28 april 2021. 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL oh LSS, daterad den 30 april 2021. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1633-21, daterad den 6 maj 2021.  

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-18 
Referens 

NAL 2021-00009 000  

 

 

 

 
  

Meddelanden  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1036-21, daterad den 9 april 
2021. 

2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1156-21, daterad den 12 april 
2021. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 743-21, daterad den 21 april 2021. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1633-21, daterad den 26 april 
2021. 

5. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 1633-21, daterad den 28 april 
2021. 

6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL oh LSS, daterad den 30 april 
2021. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 1633-21, daterad den 6 maj 2021.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Dnr 2021-00011 002 

 

Delegationsbeslut  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-03-01 till 2021-04-30.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2021 

Lista över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-03-01 till 2021-04-30, 
daterad den 18 maj 2021   

 



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriffsdatum:  202'a!05-18

2103 Total

61 185,00 61 185,00

Arbetar  deltid  ofrivilligt,  väntar  på ir 9 033,00 g 033,00

Arbetar  deltid  ofrivlligt,  otillräcklig  ir 24  241,10 24  241,10

Arbetar  heltid,  otillräcklig  inkomst 9 325,42 9 325,42

Arbetshinder,  sociala  skäl 315  825,23 315  825,23

Arbetslös,  ingen  ersättning/stöd 895  396,76 895  396,76

Arbetslös,  otillräcklig  ersättning/stö 552  343,05 552  343,05

Arbetslös,  väntar  på ersättning/stö< 21 665,00 2"1 665,00

Föräldraledig,  otillräcklig  föräldrape 6 502,00 6 502,00

Ingen  etabIeringsersättning 2 276,00 2 276,00

Otillräcklig  etableringsersättning 20189,00 20189,00

Otillräcklig  pension/äldreförsörjning 38 202,57 38 202,57

Sjuk-  eller  aktivite'tsersättning,  otillr 26  263,00 26 263,00

Sjuk-  eller  aktivitetsersättning,  vänt 4 248,00 4 248,00

Sjukskriven  med  läkarintyg,  ingen  E 215  433,72 215  433,72

Utan  försörjningsshinder 8 223,00 8 223,00

URVALSPARAMETRAR Period: 202i  -03-01  - 2021-03-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer: Sida  4 / 2



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskrifisdatum:  202L05-18

2103  . Total

Väntar  på etableringsersättning 3"1 400,00 31 400,00

ITotal 2 241 751,85 2 241 751,85

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-03-01  -202a1-03-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undernivåer: Beslut:

Handläggare:

(->  r""'>
Personnummer: Sida  2 / 2



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202a1-05-18

2103 Total

BoU Bortse från försörjningsskyIdighet FB 7 kap1 SI I 1

BoU  Kontaktfamilj  4:1 SoL,  bifall I 1

BoU  Kontaktperson  4:1 SoL,  avslutas 2 2

BoU  Kontaktperson4:1  SoL,  bifall 5 5

BoU  Placering  4:I  SoL  familjehem  övr  kostnader 2 2

BoU  Placering  4:'1 SoL  stödboende,  övriga  kostnad 2 2

BoU  Placering  fam.hem  SoL  4:1 och  61 I I

BoU  PIacering-Övervägande,  6 :8 SoL,  familjehem I I

BoU  PIacering-Övervägande,  6:8  SoL,  Stödboende 1 I

BoU  Polisanm  av misst  brott  mot  underår  SoL  12:1 2 2

BoU  SoL  placering  stödboende,  avslut 2 2

BoU  Ungdomstjänst  5:1 SoL,  inleds 2 2

BoU  Utredning  11:'1 SoL  avslutas  med  pågående  å 2 2

BoU  Utredning  1fl  SoL  avslutas  med  åtgärd 2 2

BoU  Utredning  11:I SoL  avslutas  utan  åtgärd 8 8

IBoU Utredning 11:1 SoL förlängs
I
i "I

I

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-03-01  - 2021 -03-3i Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Sida  4 / 5Handläggare: Personnummer:



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202$05-18

2103 i Total I
BoU  Utredning  1'1:1 SoL  inleds 24 i 24

BoU  Utredning  1tl  SoL  inleds  ej 31 I 31

BoU  Vård  pågår-  Byte  av  placeringsform I -l
BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl.  SoL4:1  bifall 4

I

4

BoU  Öppenvård/Personligt  stöd  jml  4:1 SoL,  avslu BI 6

BoU  Öppenvård/Personligt  stöd  jml  4:1 SoL,  bifall 6 6

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jm14:1  SoL,  förlän 2 2

BoU  Övrigt  bistånd,  kostnader 9 9

EB-Ek  bist  41  livsföring  i övr,  avslag 12 12

EB-Ek  bist  4:"1 livsföring  i övr,  bifall 62 62

EB-Ek  bist  41  o 4:3  försörjning,  bifall 313 313

EB-Ek.bist.  4:1 och  4:3  SoL,  avslag "103 1 03

EB-Ek.bist.  4:I  SoL,grundb 29 29

EB-Ek.friviIIigt.bist  4:2  SoL,  bifall 2 l-
lEB-Hyresgaranti SoL4:'1

1 l-
EB-Återkrav  4:2,  9:2  2 st SoL,  bifall I l-
Egna  medel  SoL,  bifall I l-

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-03-01  - 2021-03-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Llndemivåer: Beslut:

Handföggare: Personnummer:

i""1

Sida  2/5



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202a1-05-18

2103 Total

Ej inleda  utredning 2 2

FR-Faderskap  MF-protokoll 2 2

FR-Faderskap  S-protokoll 15 "15

FR-Yttrande,  avgivet  till  TR 1 1

FR-Yttrande,  snabbyttrande  avgivet 4 4

LVM  begäran  om  uppgifter  jml.  6, 7 gg 1 "l

LVM  FR  fastställer  omedelbart  omhändertagande I I

LVM Läkarundersökning  83 9 2 2

LVM  Omedelbart  omhändertagande  S, 13 2 2

LVM Polishandräckning  F3 45 I I

LVM Utredning 7 SI inleds 5 5

LVU ej röja vistelseort  14 F3 2 st, beslut I I

LVU  läkarundersökning 1 "I

LVU omedelbart  omhändertagande  2 o 6 SI I I

LVU  omplacering  S, 11 I I

LVU placering i familjehem  F3 11 I 'l

LVU rättens beslut ej vård I 2 2

uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-03-01  -2021-03-3i Beslutsfatiare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  3 / 5



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202"1-05-a18

2103 Total

LVU rättens beslut om vård 2 och 3 SI "l "I

LVU  vårdkostnader I I

Uppdragstagare  - Medgivande  6:6  SoL,  lämnas "I "I

Uppdragstagare  KP/KF  Godkänns  I 2 2

Upprätta  dödsboanmälan  (20  kap  8 a e) Ärvdabalke I I

Utredning  11:1 avslutas 9 9

Utredning  11:1 inleds 36 36

Utredning  VINR  11:1 avslutas I "l

VuxAndrah.kontr  4:1 SoL,  avslutas 1 1

Vux  Missbruk  - insats  avbryts 2 2

Vux  Missbruk  - planerat  avslut  av insats "l 1

Vux  Missbruk  Öppenvård  extern,  kostnader I I

Vux  Missbruk  Boende  - bifall  (4:1) I I

IVux Missbruk KontaktpersordfamiIj bifall I
l'

I

IVux Missbruk Utr 1t1 avslutas l- 0

Vux  Missbruk  Utr  1ll  inleds 8 8

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  i öppenvård  - bifall,  S 9 9

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-03-01  - 2021-03-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare:

.f"'s

Personnummer:
Sida  4/5



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriffsdatum:  202'1-05-18

2103 Total

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid  HVB  - bifall 5 5

Vux  Plac  famh  4:1,  förlängs I I

Vux  Plac  familjehem  4:1,  avslutas I I

Vux  Plac  familjehem  4:1,  bifall I 1

Vux  Våld  i nära  relation,  bifall I "I

Vux  Våld  i nära  relationer  Boende  - bifall  (41) 7 7

Yttrande  Vuxen  fömnas I I

Total 784 784

uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-03-01  - 202i-03-31 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Sida  5 / 5
Handläggare: Personnummer:



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad
Utskriftsdatum:  202a1-05-a18

2104 Total

I 54 062,00 54 062,00

Arbetar deltid ofrivlligt, otillräcklig ir I 285,59 285,59

Arbetar  heltid,  otillräcklig  inkomst  I
I
 i

9 251  ,75 9 25'1,75

' Arbetar  heltid,  väntar  på inkomst  I
I
 .

8 680,00 8 680,00
I

' Arbetshinder,  sociala  skäl  261 539,50 26"1 539,50

I
i Arbetslös,  ingen  ersättning/stöd  , 682  3"19,63 682  319,63
I
 i, Arbetslös,  otillräcklig  ersättning/stö  , 494  276,90 494  276,90

', Arbetsk5s,  väntar  på ersättning/stöc  : 29 227,00 29 227,00

' Föräldraledig,  otillräcklig  föräldrape  'I iI 10620,00 IO 620,00

I Ingen  etabIeringsersättning  I
I iI 6 730,00 6 730,00

I Otillräcklig  etabIeringsersättning  i
I

16  458,00 i6  458,00
I
 i

lOtillräcklig pension/äldreförsörjning,37 905,87 37 905,87

:Sjuk- eller  aktivitetsersättning,  otillr  '.I 23 4"10,00 23 4!10,00

ISjukskriven med läkarintyg,ingen E'I 238 886,65 238  886,65

I ., Utanförsörjningsshinder  ,I 6 626,00 6 626,00

' Väntar på etabIeringsersättning I 15  240,00 15  240,00

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-04-01  - 2021-04-30
Beslutsfattare:

Organisation:
Orsak:

undemivåer:
Beslut:

Handl!iggare:
Personnummer:

Sida  1 / 2



Beslutade  belopp  per  orsak  och  månad

Utskriftsdatum:  202"i-0518

2104 Total

Total 1895  518,89 1895  5"18,89

URV  ALSPARAMETRAR Period: 2021-04-01  - 2021  -04-30 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undernivåer: Beslut:

Handföggare:
t  /"'l

Personnummer:
ys  ''

Sida  2 / 2



Antal  beslut  per  typ  och  månad
Utskriffsdatum:  202a1-05-18

2104 i Total

BoU Placering 4:1 SoLfamiljehem övr kostnader I -l 1

BoU Placering 4:1 SoL stödboende, övriga kostnadl -l 3

BoU Utredning 11:1 SoL avslutas med pågående å I -l 4

BoU  Utredning  11:I SoL  avslutas  utan  åtgärd 9 9

BoU Utredning I"M SoL avslutas, återtagen ansök I -l 1

BoU  Utredning  11:1 'SoL  inleds 9 9

BoU Utredning 11:I SoL inleds ej I 20 20

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL  4:1 avslutas  '
I

Il
2

il 2

BoU  Vård  utanför  eget  hem  enl. SoL4:1  bifall 1 I

:BoU Öppenvård/PersonIigt  sföd  jml  4:"1 SoL,  avslu l- 4

BoU  Öppenvård/PersonIigt  stöd  jm141  SoL,  bifall 6 6

IBoU Öppenvård/PersonIigt stöd jm14:I SoL, förlänl- 2

IBoU Öppenvård/Personligt stöd jml 4:I SoL, kostnl- l-
IBoU Övrigt bistånd, kostnader l- l-
lEB-Ek bist 4:1 livsföringi övr, avslag I IOI IO
lEB-Ek bist 4:1 livsföringi övr, bifall I 53 53

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-04-Oi  -2021-04-30
Beslutsfattare:

Organisation:
Orsak:

Llndemivåer:
Beslut:

Sida  1 /4
Handläggare:

Personnummer:



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202$05-18

2104 I Total  '

EB-Ek bist 4:1 o 4:3 försörjning, bifall I 266 I 266

EB-Ek.bist. 41 och 4:3 SoL, avslag I 90 I 90

EB-Ek.bist.  4:1 SoL,grundb 22 I 22

EB-Ek.friviIIigt.bist 4:2 SoL, bifall I -l 1

EB-Förskott förmån 4:'1, 9:2 SoL, bifall I -l 2

EB-Hyresgaranti  SoL41 -l I

EB-Återkrav  4:2,  9:2  2 st  SoL,  bifall -l I

I Effergift  9:4  SoL,  bifall I I

lEj inleda utredning  31 3

IEkAndrah.kontr/akutboende 4:1 SoLbifall I -l 2

FR-  Vårdnad,  boende,  umgängesutredning-uppdra I I

IFR-Faderskap S-protokoll
i2 I 12

IFR-Vårdnad/boende/umgänge utredning/yttrande a "I
I l-

IFR-Yttrande, snabbyttrande avgivet l- l-
ILVM - vård jml. !g113 övergår till vård jml. @ 4 l- l-
ILVM Ansökan om vård F3 4 4 l- l-
ILVM begäran om uppgifter jml. 6, 7 gg l- l-
uRVALSPARAMETRAR Period: 2021-04-Cl1-2021-04-30 Beslutsfattare:

Organisation:
Orsak:

Undemivåer:
Beslut:

Handläggare:
Personnummer:

(,,  l,

Sida  2 / 4



2104 Total

LVM FR fastställer omedelbart omhändertagande I I 1

LVM Läkarundersökning  F3 9 2 2

LVM Omedelbart  omhändertagande  913 I I

LVM Polishandräckning  F3 45 "i I

LVM Rättens beslut om vård, 4 o 5 83 "I I

LVM Utredning  7 81 inleds 2 2

LVM Utredning  avslutas,  ej ansökan 4 4

i LVU omedelbart omhändertagande upphör fi 9 Il- 2

I LVU umgängesbegränsning 14 F3 Il- I

I LVU vård avslutas 2 och 21 'ffi II il- I

I i, LVU vård  pågår-  Byte  av placeringsform
Il- 1

I
 I
I LVU  vårdkostnader
I Il- I

ILVU övervägande 4 3 SI ,l- I

IStällningstagande-ingen vidare åtgärd vidtas l- 2

lUpprätta dödsboanmälan (20 kap 8 a fffi Ärvdabalkel- "I

lUtredning "lt1 avslutas l- 3

lUtredningltl inleds 34 34

URVALSPARAMETRAR

Antal  beslut  per  typ  och  månad
Utskriffsdatum:  202a1-05-18

Period: 202i-04-Oi  - 2021-04-30
Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undernivåer: Eleslut:

Handläggare:
Personnummer: Sida  3 / 4



Antal  beslut  per  typ  och  månad

Utskriftsdatum:  202$05-a)8

2104 Total

Utredning  VINR  11:1 avslutas -l I

Vux  Missbruk  - insats  avbryts 4 4

Vux  Missbruk  - planerat  avslut  av insats I I

Vux  Missbruk  Boende  - bifall  (4:1) 3 3

Vux  Missbruk  Ind behovspr  öppenv  4:"I SoL  kostns I I

Vux  Missbruk  sysselsättning  - bifall  (41) 1 1

Vux  Missbruk  Utr  11:1 avslutas 4 4

Vux  Missbruk  Utr  11:1 inleds 12 12

Vux  Missbruk  Våm-  och  stöd  i öppenvård  - bifall,  S 4 4

Vux  Missbruk  Vård-  och  stöd  vid HVB  - bifall 4 4

Vux  Våld  i nära  relation,  bifall I I

Vux  Våld  i nära  relationer  Boende  - bifall  (4:1) 3 3

Total I 638I 638

URVALSPARAMETRAR Period: 2021-04-01  -2021-04-30 Beslutsfattare:

Organisation: Orsak:

Undemivåer: Beslut:

Handläggare: Personnummer:
Sida  4 / 4



Delegationslista  20210301-20210331

Beslut

Avslag Boende vuxna SoL 4 kap 1 fi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap I 5
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 @
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 Fffi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 Fffi
Bifall Sysselsättning SoL 4 käp * @

Beslutsdatum  jr  om

2021-03-25

2021-03-30 2021-01-01

2021-03-09 2021-01-01

2021-03-09 2021-01-01

2021-03-26 2021-01-01

2021-03-15 2021-03-15

t om  Beslutsfattare

Haglund,  Gustaf

2022-03-30  Haglund,  Gustaf

2023-03-09  Haglund,  GustÖf

2023-03-31  Haglund,  Gustaf

2023-03-31  Haglund,  Gustaf

2022-03-a15  Gillberg,  Daniel



Delegationslista  20210401-20210430

Beslut

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 83

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 fi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap I Ffi
Bifall  Ledsagarservice  LSS  q 9.3

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 fi
Bifall Boende vuxna SoL 4 kap I Fffi
Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 S3

Bifall Boendestöd SoL 4 kap 1 Fffi
Bifall Sysselsättning SoL 4 kap 1 Fffi
Bifall  Placering  Familjehem  SoL  4 kap  1

Beslutsdatum

2021-04-07

2021-04-26

2021-04-20

2021-04-06

2021-04-07

2021-04-07

2021-04-20

2021-04-27

2021-04-28

12021-04-14

Tr om

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

- OI-OI

- OI-O1

- 03-01

- 04-06

- 04-07

-04-07

- 04-20

- 04-27

- 04-28

- 07-01

t om

2023-04-07

2022-04-26

2023-03-01

2022-04-06

2022-04-10

2022-04-10

2022-04-30

2022-04-25

2022-04-30

2022-07-01

Beslutsfattare

Haglund,  Gustaf

Olofsson,  Felicia

Haglund,  Gustaf

Olofsson,  Felicia

Gillberg,  Daniel

Haglund,  Gustaf

Gedda,  Carolina  Sp

Haglund,  Gustaf

Gedda,  Carolina  Sp

Nämndsordförande  Fal



Redovisning  av  delegationsbeslut  avseende  antagna  till  vuxenutbildning  Allbo  Lärcenter  mars  till  april  2021

Antal

Antagna  till  yrkesförarutbiIdning,  Persontransport  Buss  start  juni2021

Beslutsfattare

4 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson

Antagna  till  yrkesförarutbiIdning,  Lasbil  utan  släp  start  maj  2021 4 Rektor,  Elisabeth  Wernersson  Johnson



Alvesta
kommun

Dokumentlista

Datum

2021-05-18

Sida

1(1)

"[Skriv  instans  här]"

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Handläggare Diarienummer

2021-04-20 1389 UPPR Delegationsbeslut,  Ansökan  om  att  läsa till

underhållsmekaniker  genom  Växjö  Vuxenutbildning

Linnöa  Gillän 2021-00017

2021-04-19 1385 UPPR Delegationsbeslut,  ansökan  om  att  läsa vård-  och

omsorgsutbildning  genom  Växje5 vuxenutbildning

Linnåa  Gillän 2021-00012

2021-04-19 1383 UPPR Delegationsbeslut,  ansökan  om  att  läsa GRUV

svenska  via Växjölöftet  Vuxenutbildning  i Växjö

kommuns  regi

Linnåa  Gillån 2021-00016

2021-04-19 1380 UPPR Delegationsbeslut,  ansökan  om  att  läsa GRUV

Engelska  i regi  av Växje5 kommun

Linnäa  Gillän 2021-00015

2021-04-19 1376 UPPR Delegationsbeslut,  ansökan  om  att  läsa till

träarbetare  via Lernia  i Växjö

Linnäa  Gillån 2021-00014

2021-04-19 1370 UPPR Delegationsbeslut,  Ansöker  om  att  läsa till

Byggnadsarbetare  via Lernia  i Växjö.

Linnäa  Gillån 2021-00013



Alvesta
kommun

Dokumentlista

Datum

2021-05-18

Sida

1(1)

"[Skriv  instans  här]"

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Handläggare Diarienummer

2021-04-29 1398 u Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort  för  X

Laila Nyberg 2021-00019

2021-04-27 1395 U Delegationsbeslut  elevresor  om  kombinerat  tåg-

busskort  för  X

Laila Nyberg 2021-00018



Alvesta
kommun

Dokumentlista

Datum

2021-05-18

Sida

1(1)

"[Skriv  instans  här]"

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Handläggare Diarienummer

2021-03-22 2153 UPPR Fördelning  av arbetsmiljöuppgifter  - nämndens

ordförande  till  förvaltningschef

Gunilla  Kaij Bevheden 2021-00064

2021-03-16 2141 UPPR Attestföreckning  per  16  mars  2021 Gunilla  Kaij Bevheden 2020-00238

2021-03-15 2140 U Växjö  kommun Beslut,  tilläggsbelopp  för  elev  i behov  av

extraordinära  stödinsatser

Fredrik  Wärn 2020-00091

2021-03-15 2139 u Växje'  kommun Beslut,  tilföggsbelopp  för  elev  i behov  av

extraordinära  stödinsatser

Fredrik  Wärn 2020-00093

2021-01-22 2173 UPPR Beslut  om  fortsatt  delvis  distansundervisning  Allbo

Lärcenter  under  perioden  200125-210401

Gunilla  Kaij Bevheden 2020-00232
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Parkgatan 6 
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342 80 Alvesta 
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0472-150 00 vx 
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Delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden 
fritt att återkalla delegering. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2021-03-01 till 2021-04-30.  

Bilagor 

Lisa över fattade delegationsbeslut under perioden 2021-03-01 till 2021-04-30, 
daterad den 18 maj 2021   

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  


